Na podlagi '15. dlena in v povezavi s 32. in 34.dlenom pravilnika

o nadinu delovanja
Krajevne skupnostj Blejska Dobrava ie Svet Krajevne
skupnosti Blejska Dobrava na svoji
seji, dne 17. 6. 2015 sprejet nastednji

PRAVILNIK

O PRIZNANJIH I(RAJEVNE SKUPNOSTI BLEJSKA DOBRAVA

I.

UVODNE IN SPLOSNE DOLOdBE
1. dlen

2.6len
O podelitvi priznanj odjo6a Svet krajevne skupnosti Btejska
Dobrava.
Postopek zbiranja pobud, kriterije za poderitev ptiznanr,
izbor kandidatov, v
- skradu s tem
Pravilnikom, na podlagijavnega iazpisa objavi Svet KS
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3.6len
Svetu KS Blejska Dobrava
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obmodju kfajevne skupnost
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4. dlen

Blejska Dobrava:
ti Btejska Dobrava.
E]lejska Dobfava.
5. 6len

Priznanje krajevne skupnosti Bleiska Dobrava se podeli krajanom,
za uspesno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sozitju
skupnostih.

v

krajevnih

nih aktivnosti v krajevnih skupnosti,
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Priznanje krajevne skupnosti Blejska D brava se poderi, de predragani
- kandidat vec ret dera
in ustvarja na podrodju. navedenrlm v 1 odstavku tega
Zahvala krajevne skupnosti Blejska Dobrava se podeli posamezniku,
ali organzactli,
-.za pozrtvovalno jn uspesno izvedbo posamezne aktivnosti, ki drustvu
organi,rj
tra;evna
1o
skupnost Blejska Dobrava.

clena.

6. 6len
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uobrava.

podelitvi Priznanja krajevne skupnosti Btejska Dobrava
sprejme Svet KS Btejska

ge navede razloge, na podlagi katerih se podeli priznanje kfajevne
Y.:k]ep!
Illeiska
Dobrava

skupnosti

rrejska
podeti Svet krajevne skupnosti ati
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-Dobrava
preoseonrK tn o podetrtvi
seznani dlane Sveta
na redni

njen

seji.

7. dlen
Prejemniku priznanja ari zahva e krajevne skupnosti Brejska Dobrava
se ob ooderitvi izrodi
poseDna slna. ktlo podpise pr,ldsednik Sveta KS Blejska Dobrava.

8. alen
Fodelitev Priznanja ali Zahvale krajevne skupnosti Blejska Dobrava ni vezana
na denarno
nagraoo

9.6len
Priznanja podeljuje predsednil< Sveta KS Blejska Dobrava na osrednji prireditvi
praznovanju
aktivnostih.

praznika krajevne skupnosti Blejska Dobrava, zahvale

III.
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POSTOPEK RAZPISA IN PODELJEVANJA PRIZNANJ

10. dlen
Razpis za podelitev priznanj objavi Svet krajevne skupnosti vsako leto.
Razpis se objavi v
lokalnih sredstvih javnega obve$danja. na spletni strani KS in oglasnih
deskah v KS Blejska
Dobrava

11. dlen
Komisijo.za.

polelitev.qlzFnj KS Btejska Dobrava sestavtjajo trije tani sveta

elan aliclanica Sveta KS. O podditvi priznanj KS Blejska Do6ravi

Blejska Dobrava.

d

KS, ki jo vodi
kondno odloda Svet KS

12. dlen
ant

-

posamezniki, organizacije, drustva in
v
podelitev piznanj mora poleg podatkov o

ez na obmodju KS. predloge posljejo

uteme-rjitvijo predrosa. predros ima r"nro
podelitev priznanja.
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'13. 6len

Komisija Sveta KS preudi do roka, dolodenega v razpisLr, prispete predloge in pripravj
obrazlo:ene predloge za podetitev posameznih priznanj. Svet kS o podelitvi priznanl odlo6a
na seji z vedino glasov prisotnih elanov sveta KS.

'14. 6len

Sklep o podelitvi priznanj Svet KS utemelji s kratko obfazlozitvijo, ki je pfedstavljena ob
-zakaj"svet
podelitvi priznanja krajevne skupnosti Blejska Dobrava. Razlogov,
KS podanega
predloga ali predlogov nj sprejel, pfedlag€telju ni potrebno poaebej obrazloziti. Za podeljeie
zahv,ale se hranijo kopije Zahval. KS vodi seznam vseh predlogov za priznanla In seznam
podeljenih priznanj. Arhiv teh dokumentov je trajen in ga hrani Kb
tv.

KONCNE DOLOEBE
'15. 6len

Grafidna podoba priznanj in listin, ki se podeljujejo,
objavljena skupaj z njim kot priloga.

je

sestavni del tega pravilnika in je

'16 6len
Ta pfavilnik pridne veljati naslednjjdan po sprejetju na Svetu KS Blejska Dobrava
Blejska Dobrava, dne

17.6 2015.

ik Sveta KS
Dobrava

