Krajevna skupnost Ostrožno na podlagi 8. člena Pravilnika o priznanjih Krajevne skupnosti
Ostrožno, razpisuje

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ V LETU 2018 ČASTNI KRAJAN KS OSTROŽNO IN NAJLEPŠE UREJENA OKOLICA V KS OSTROŽNO

NAZIV ČASTNI KRAJAN KS OSTROŽNO
1.
Naziv »Častni krajan KS Ostrožno« lahko prejme posameznik za profesionalne in druge
dosežke ter uspehe na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in
humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo
skupnosti.
2.
Predlog za podelitev naziva Častnega krajana mora biti predložen v pisni obliki in mora
vsebovati:
– splošne podatke o predlagatelju (ime, priimek, naslov ter telefonsko številko ali elektronski
naslov, podpis),
– predstavitvene podatke o kandidatu (ime, priimek in naslov),
– utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom uspeha ali dosežkov, zaradi katerih je
predlagana podelitev,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
– datum predloga.
PRIZNANJE ZA NAJLEPŠE UREJENO OKOLICO V KS OSTROŽNO
3.
KS Ostrožno podeljuje tudi priznanja za najlepše urejeno okolico, in sicer v naslednjih
kategorijah:






individualni stanovanjski objekti,
večstanovanjski objekti,
kmetije,
poslovni objekti ter
javni objekti in površine.
4.

Pri individualnih stanovanjskih objektih (individualne stanovanjske hiše in vikendi) se
ocenjuje:





urejenost in ocvetličenost oken, balkonov teras in okolice objekta,
vzdrževanje in skrb za čistočo okolice objekta,
vzdrževanje objekta.

Pri večstanovanjskih objektih (bloki in večstanovanjske hiše) se ocenjuje:




urejenost in ocvetličenost oken, balkonov teras in okolice objekta,
vzdrževanje in skrb za čistočo pripadajoče okolice objekta (vozne, parkirne in zelene
površine, cvetlični in drevesni nasadi, klopi, koši za smeti in otroška igrišča),
vzdrževanje objekta.

Pri kmetijah se ocenjuje:




vzdrževanje in skrb za čistočo dvorišča, vrta in drugih zelenih površin,
urejenost in ocvetličenost oken, balkonov teras in okolice objekta,
vzdrževanje objektov (hiše in drugih gospodarskih objektov).

Pri poslovnih objektih (trgovine, gostinski lokali, obrtni in industrijski objekti, poslovni
objekti z več lastniki) se ocenjuje:




celostna ureditev okolice objekta,
vzdrževanje in skrb za čistočo pripadajoče okolice objekta (vozne, parkirne in zelene
površine, cvetlični in drevesni nasadi, klopi in koši za smeti),
vzdrževanje objekta.

Pri javnih objektih in površinah (igrišča, ulice, parki, kolesarske in sprehajalne poti,
spominska obeležja, upravna poslopja) se ocenjuje:
javni objekti




celostna ureditev okolice javnega objekta,
vzdrževanje in skrb za čistočo pripadajoče okolice javnega objekta (vozne, parkirne
in zelene površine, cvetlični in drevesni nasadi, klopi in koši za smeti),
vzdrževanje javnega objekta,

javne površine



celostna ureditev javne površine,
vzdrževanje in skrb za čistočo javne površine (zelene površine, cvetlični in drevesni
nasadi, klopi in koši za smeti).
5.

Predlog za podelitev priznanja Najlepše urejena okolica mora biti predložen v pisni obliki in
mora vsebovati:
– splošne podatke o predlagatelju (ime, priimek, naslov ter telefonsko številko ali elektronski
naslov, podpis),
–podatke o nominirancu (ime, priimek, naslov fizične osebe oziroma naziv pravne osebe ter
kategorija nominacije),
– utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom,

– fotografije ali video posnetke, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
– datum predloga.
Poleg zgoraj omenjenih priznanj lahko KS podeljuje tudi druga priznanja in/ali plakete, ki
se lahko podeljujejo fizičnim osebam in/ali pravnim osebam, društvom, organizacijam,
združenjem in skupinam, ki pomembno vplivajo na promocijo KS.
PREDLAGATELJI
6.
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične oziroma
druge organizacije, skupnosti, društva ter organ in/ali delovna telesa krajevne skupnosti.
ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV
7.
Pisne predloge pošljite na naslov KS Ostrožno, Cesta na Ostrožno 90, 3000 Celje ali na
elektronski naslov ostrozno@celje.si.
Rok za oddajo predlogov je do vključno petka, 17. avgusta 2018.
Odbor za okolje (v nadaljevanju: odbor), v sodelovanju s koordinatorko KS, bo obravnaval le
pravočasno prispele in popolne predloge.
Prispele predloge za priznanja lahko odbor po lastni presoji prekvalificira.
Odbor bo posredoval predloge prejemnikov priznanj KS Ostrožno v letu 2018 v potrditev
Svetu KS Ostrožno, prejemniki pa bodo priznanja prejeli na slavnostni prireditvi ob prazniku
KS Ostrožno, ki bo v soboto, 1. septembra 2018.
SLOVNIČNA OBLIKA
8.
V tem javnem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Peter Pišek, l.r.
predsednik Sveta KS Ostrožno

Celje, 29. junij 2018
Št. zadeve: 610-16/2018

