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Na podlagi Pravilnika o štipendiranju v Občini Hoče-Slivnica (MUV št. 13/2016) in Odloka proračunu Občine Hoče-Slivnica za
leto 2018 (MUV št. 16/2017) objavlja Občina Hoče-Slivnica

RAZPIS

ZA PODELITEV CELOLETNIH ŠTIPENDIJ
ZA NADARJENE DIJAKE IN ŠTUDENTE OBČINE HOČE-SLIVNICA
ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019.
Na razpis se lahko prijavijo dijaki srednješolskega izobraževanja od drugega letnika dalje, študenti 1. bolonjske
stopnje (visokošolski strokovni program in univerzitetni program) in 2. bolonjske stopnje (strokovni magisterij) od
prvega letnika dalje, ki se šolajo po verificiranem javno veljavnem programu in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•

kandidati morajo biti državljani Republike Slovenije,

•

kandidati morajo imeti stalno prebivališče v Občini Hoče-Slivnica,

•

dijaki morajo dosegati najmanj prav dober učni uspeh v preteklem šolskem letu, študenti dodiplomskega in
podiplomskega študija pa povprečno oceno opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu najmanj 8,

•

kandidati za štipendije morajo biti vsestransko dejavni ter dosegati vidne rezultate na izvenšolskih področjih,

•

kandidati ne smejo biti zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, ne
smejo imeti statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, ne smejo biti lastniki oziroma
solastniki gospodarske družbe, prav tako ne smejo prejemati druge štipendije ali posojila za študij oziroma
prejemati drugih virov dohodkov.

Prijavi za dodelitev štipendije mora vlagatelj priložiti:
•
•
•
•
•
•

kratek življenjepis,
dokazilo o vpisu v šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019,
dokazilo o učnem oz. študijskem uspehu; za dijake fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega letnika, za
študente potrdilo o ocenah zadnjega zaključenega letnika študija,
dokazila o izjemnih dosežkih pridobljenih v zadnjem šolskem oziroma študijskem letu (v kolikor vlagatelj
vlogi ne bo priložil nobenega veljavnega dokazila, bo njegova vloga izločena iz nadaljnje obravnave),
v primeru študija v tujini mora kandidat k vlogi priložiti prevod dokumentacije ter ustrezno primerjavo
vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki Sloveniji,
potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije in potrdilo o stalnem prebivališču v Občini Hoče-Slivnica.

Dokazila iz zadnje alineje lahko pridobi pristojni organ občinske uprave sam iz uradnih evidenc.
Štipendija se lahko podeli od prvega letnika dalje tudi študentom 1. in 2. bolonjske stopnje, ki študirajo v tujini.
V kolikor kandidat za podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za podelitev štipendije priložiti
potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije. Potrdilo o vpisu mora predložiti v
roku osmih dni od opravljenega vpisa.
Izjemoma se lahko podeli štipendija tudi dijaku in študentu, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje alineje prvega odstavka
tega razpisa, če na posameznem področju dosega izjemne rezultate primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter
so ti nad rezultati tistih dijakov in študentov, ki te pogoje izpolnjujejo.
Kandidati dokazujejo posebno nadarjenost s potrdili o izjemnih dosežkih pridobljenih v zadnjem šolskem oz.
študijskem letu, in sicer s tekmovanj, z bibliografijo objavljenih del, s potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah,
na umetniških razstavah in koncertih, z dokazili o priznanjih in nagradah, pridobljenih na mestnem, državnem ali
mednarodnem tekmovanju, s priporočili šol oz. fakultet itd. Vsa potrdila oz. dokazila in priporočila, ki so v tujem jeziku,
morajo imeti uradni slovenski prevod.
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Pri podelitvi štipendije se upoštevajo boljši splošni učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata in boljši
dosežki na drugih (izvenšolskih) področjih delovanja. Štipendija bo podeljena sedmim najboljšim dijakom in sedmim
najboljšim študentom.
Ob enakih pogojih ima prednost pri izbiri kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana. V teh primerih pristojni
organ občinske uprave kandidate pisno pozove, da predložijo podatke o dohodkih.
Prijave z vsemi potrebnim dokazili pošljejo dijaki najkasneje do 3. 9. 2018, študenti pa do 1. 10. 2018, v zaprti ovojnici
na naslov:
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311 Hoče,
z oznako;
»Vloga za štipendijo – ne odpiraj«, v zgornji levi kot navedba pošiljatelja.
Obrazec prijave lahko tudi osebno dvignete na vložišču Občine Hoče-Slivnica.

Številka: 1102-1/2018
Datum: 7. 6. 2018

OBČINA HOČE-SLIVNICA
župan

dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inž.

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju vrhunskih in perspektivnih športnikov v Občini Hoče-Slivnica (MUV št. 29/2017)
in Odloka proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2018 (MUV št. 16/2017) objavlja Občina Hoče-Slivnica

RAZPIS

ZA PODELITEV CELOLETNIH ŠTIPENDIJ ZA VRHUNSKE IN
PERSPEKTIVNE ŠPORTNIKE OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA ŠOLSKO
OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019
Na razpis se lahko prijavijo dijaki srednješolskega izobraževanja od prvega letnika dalje, študenti 1. bolonjske stopnje
(visokošolski strokovni program in univerzitetni program) in 2. bolonjske stopnje (strokovni magisterij) od prvega
letnika dalje, študenti enovitega študijskega programa, ki se šolajo po verificiranem javno veljavnem programu in ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
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•

kandidati morajo biti državljani Republike Slovenije,

•

kandidati morajo imeti stalno prebivališče v Občini Hoče-Slivnica ali začasno prebivališče v Občini HočeSlivnica (minimalno 1 leto),

•

kandidati za štipendije morajo biti vpisani v tekoči letnik,

•

kandidati morajo biti člani športnega kluba v Občini Hoče-Slivnica,

•

kandidati morajo imeti pridobljen status mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega,
svetovnega ali olimpijskega razreda po kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije ali dosegati vrhunske
športne dosežke državne ali mednarodne vrednosti v svoji športni panogi,

•

kandidati ne smejo biti zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, ne
smejo imeti statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, ne smejo biti lastniki oziroma
solastniki gospodarske družbe, prav tako ne smejo prejemati druge štipendije ali posojila za študij oziroma
prejemati drugih virov dohodkov.
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Prijavi za dodelitev štipendije mora vlagatelj priložiti:
•
•
•
•
•

•

•

kratek življenjepis,
dokazilo o vpisu v šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019,
dokazilo o opravljenih tekočih šolskih obveznostih,
dokazilo o članstvu v športnem klubu Občine Hoče-Slivnica,
dokazilo o pridobljenem statusu mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega
ali olimpijskega razreda po kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije (v kolikor kandidat ne bo priložil
veljavnega dokazila, bo njegova vloga izločena iz nadaljnje obravnave),
dokazila o izjemnih športnih dosežkih, v kolikor ni pridobljen status mladinskega, državnega,
perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda po kategorizaciji Olimpijskega komiteja
Slovenije (v kolikor kandidat ne bo priložil nobenega veljavnega dokazila, bo njegova vloga izločena iz
nadaljnje obravnave – v kolikor bodo dokazila v tujem jeziku, je potrebno priložiti uradni slovenski prevod),
potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije in potrdilo o stalnem prebivališču v Občini Hoče-Slivnica.

Dokazila iz zadnje alineje lahko pridobi pristojni organ občinske uprave sam iz uradnih evidenc.
V kolikor kandidat za podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za podelitev štipendije priložiti
potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije. Potrdilo o vpisu mora predložiti v roku
osmih dni od opravljenega vpisa.
Vsa potrdila oz. dokazila in priporočila, ki so v tujem jeziku, morajo imeti uradni slovenski prevod.
Pri podelitvi štipendije se upošteva tudi mnenje strokovnega sveta Športne zveze Občine Hoče-Slivnica, ki ga za vsakega
kandidata pridobi komisija za štipendiranje.
Ob enakih pogojih ima prednost pri izbiri kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana. V teh primerih pristojni organ
občinske uprave kandidate pisno pozove, da predložijo podatke o dohodkih.
Štipendija bo podeljena dvema najboljšima dijakoma in dvema najboljšima študentoma.
Prijave z vsemi potrebnim dokazili pošljejo dijaki najkasneje do 3. 9. 2018, študenti pa do 1. 10. 2018, v zaprti ovojnici na
naslov:
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311 Hoče,
z oznako;
»Vloga za športno štipendijo – ne odpiraj«, v zgornji levi kot navedba pošiljatelja.
Obrazec prijave lahko tudi osebno dvignete na vložišču Občine Hoče-Slivnica.
Številka: 1102-2/2018
Datum: 15. 6. 2018

OBČINA HOČE-SLIVNICA
župan

dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inž.

OBVESTILO O POSLOVANJU KRAJEVNIH URADOV NA OBMOČJU UPRAVNE ENOTE MARIBOR
V času od 2. 7. 2018 do 31. 8. 2018 krajevni uradi na območju Upravne enote Maribor ne bodo poslovali.
V tem času boste lahko vse zadeve urejali na sedežu Upravne enote Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor.
Uradne ure upravne enote bodo nespremenjene:
• v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00,
• v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter v
• petek od 8.00 do 13.00.
Od 3. septembra 2018 dalje bodo krajevni uradi poslovali po enakem urniku, kot poslujejo sedaj.
Vljudno prosimo za razumevanje.
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GASILCI BREZPLAČNO DOSTAVLJAJO VODO ZA POLNJENJE BAZENOV,
PLAČATE LE VODO PO PORABI KOT IZ PIPE
V preteklih letih smo imeli v poletnem času številne probleme pri zagotavljanju zadostnih količin pitne vode na območjih občine
Hoče-Slivnica, kjer zagotavlja vodo režijski obrat. Z nekontroliranim ali nedovoljenim polnjenjem bazenov iz vodovodnega
sistema pride do tega, da naenkrat ni vode niti za osnovne potrebe. Ko v vodovodnem sistemu ni vode, prihaja posledično še
do drugih težav. V vodovodni sistem se ujame zrak, prihaja do številnih lomov zaradi tlačnih udarov in posledično do dodatne
izgube vode ter onesnaženja vodovodnega sistema. V želji zmanjšanja vseh navedenih posledic smo za letošnje leto uvedli
ukrep, da bodo gasilci dostavljali vodo za polnjenje bazenov po isti ceni, kot če bi lastniki bazenov polnili svoj bazen iz javnega
vodovodnega omrežja.

PODROČJA, KJER JE POTREBNO NAROČATI VODO ZA BAZEN S STRANI GASILCEV, SO SLEDEČA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VS SLIVNICA, ki zajema naselja: RADIZEL, ČRETA DEL, FRAM - DEL IN SLIVNICA - DEL,
VS POLANA 1, ki zajema naselja: POLANA - DEL, ZGORNJE HOČE - DEL, ČRETA - DEL IN SPODNJE HOČE - DEL,
VS KRIŽNA KAPELA, ki zajema naselja: SPODNJE HOČE - DEL, IN ČRETA - DEL,
VS POLANA 3, ki zajema naselja: POLANA DEL, HOČKO POHORJE DEL IN ZGORNJE HOČE DEL,
VS PIVOLA, ki zajema naselja: PIVOLA - DEL,
VS PLANINKA, ki zajema naselja: HOČKO POHORJE - DEL IN SLIVNIŠKO POHORJE - DEL,
VS LEDINA, ki zajema naselja: HOČKO POHORJE - DEL.

Občani, ki živijo na območjih, kjer je vzpostavljeno hidrantno omrežje Mariborskega vodovoda, si lahko polnijo bazene iz
hidrantnega omrežja, v kolikor na hidrant namestijo števec Mariborskega vodovoda. Števec in cevi jim lahko zagotovijo gasilci.

NAROČANJE VODE ZA BAZEN
Lastniki bazenov iz navedenih območij sporočijo vsaj 10 dni pred želenim polnjenjem bazena. Naročilo oddajo osebno v
Režijskem obratu občine Hoče-Slivnica, pokličejo telefonsko številko: 02 616 5 320 ali napišejo na elektronski naslov: jasna.
kmetec@hoce-slivnica.si in sicer vsak delovnik med 8.00 in 12.00 uro ter v sredo tudi popoldne med 13.00 in 16.00 uro
naslednje podatke.Voda za polnjenje bazenov se bo vozila samo v času, ko ne velja ukrep prepovedi uporabe pitne vodo za
polnjenje bazenov, zalivanje trave in vrtov ter pranje avtomobilov.

ROK ZA DOBAVO VODE
Rok za dobavo vode je 10 delovnih dni od dneva naročila. Velja pravilo ‘prvi naroči, prvi dobi’ Dobava vode za polnjenje
bazenov bo možna samo v primeru, če ne velja ukrep prepovedi uporabe pitne vodo za polnjenje bazenov, zalivanje trave
in vrtov ter pranje avtomobilov.

CENA
Cena pripeljane vode s cisterno bo enaka ceni vode, ki je dobavljena iz vodovodnega omrežja. Prevoz z gasilskimi
cisternami bo pokrit s strani Občine Hoče-Slivnica.

NAGRADA
Vsak lastnik bazena bo ob polnjenju bazena preko te akcije prejel možnost sodelovanja v žrebu za atraktiven prevoz z
gasilsko cisterno ob zaključku Poletnega tabora, ki bo 25. 8. 2018.

MOREBITNE KRŠITVE IN GLOBA
Za kršitev ukrepa prepovedi uporabe pitne vodo za polnjenje bazenov iz vodovodnega omrežja, s katerim upravlja Občina
Hoče-Slivnica, je v odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Hoče-Slivnica 6/2011 (15.4.2011) predvidena globa
200 € za posameznika. Le potrdilo gasilcev, da so vam napolnili bazen, bo dokazilo o ne kršitvi prepovedi polnjenja
bazena iz javnega vodovodnega omrežja.

IME IN PRIIMEK

NASLOV

POŠTA

Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
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OBČINA HOČE–SLIVNICA IN DELAVSKA HRANILNICA, D.D., LJUBLJANA

OBJAVLJATA RAZPIS
ZA DODELITEV KREDITOV ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA
V OBČINI HOČE-SLIVNICA,
S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO V LETU 2018
Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica
(MUV, št. 23/2014, 24/2015), Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2018 ter Pogodbe o medsebojnem
sodelovanju, sklenjene z Delavsko hranilnico, d.d., Ljubljana.
I. NAMEN RAZPISA
Občina Hoče-Slivnica bo subvencionirala obrestno mero za kredite, najete za naslednje namene:
• nakup, graditev, prenovo ali adaptacijo prostorov, namenjenih poslovni dejavnosti,
• nakup opreme - osnovnih sredstev,
• razširitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet, odpiranje in zagotavljanje novih delovnih mest.
II. ZA KREDITE S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO LAHKO ZAPROSIJO:
• mikro in majhne gospodarske družbe,
• samostojni podjetniki,
• podjetje mora imeti poslovni sedež v Občini Hoče-Slivnica.
III. KREDITNI POGOJI
• obrestna mera: 1,85 % fiksna, nespremenljiva (enaka za komitente in nekomitente banke),
• višina posameznega kredita: v okviru kreditne sposobnosti kreditojemalca (ugotavlja banka) min. znesek kredita
5.000,00 EUR, maks. znesek kredita je odvisen od kreditne sposobnosti kreditojemalca in praviloma ne sme
presegati 80 % predračunske vrednosti investicije,
• rok vračila: do 36 mesecev,
• način odplačila: anuitetno, mesečno,
• stroški vodenja kredita v odplačevanju: 0,10 % od glavnice kredita letno,
• stroški odobritve: 1,00 % od vrednosti kredita, minimalni strošek 100,00 EUR,
• stroški zavarovanja: odvisno od oblike zavarovanja (plača kreditojemalec),
• koriščenje kredita: namensko (na podlagi računov, pogodb oz. v skladu s sklepom občine),
• zavarovanje kredita: - zastava nepremičnin ali premičnin,
- poroštvo kreditno sposobnih porokov,
- zavarovanje kredita pri zavarovalnici,
- druga ustrezna zavarovanja, upoštevajoč boniteto in poslovanje komitenta,
• ostali pogoji: pogoji so enaki za komitente in nekomitente banke, vendar je zaželeno odprtje transakcijskega računa
pri Delavski hranilnici, d.d.,
• ostalo v skladu s poslovno politiko in predpisi banke.
Višina razpisanih sredstev znaša 50.000,00 EUR.

VLOGA ZA DOBAVO VODE ZA POLNJENJE BAZENA

ŠT.: 35503DATUM:

m3

PROSIM ZA ODOBRITEV DOSTAVE

VODE ZA POLNJENJE BAZENA NA LOKACIJI:

LOKACIJA POLNJENJA - ULICA HŠ, POŠTA

PODPIS VLAGATELJA

ŽELJEN TERMIN DOSTAVE
IZPOLNI RO
Prevoz vode bo vršilo lokalno prostovoljno gasilsko društvo
PGD HOČE			

PGD HOTINJA VAS			

PGD BOHOVA
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Dokumentacija, ki jo morajo predložiti prosilci:
Podjetja:
• vloga za odobritev kredita,
• podatki o komitentu/lastnikih/zastopnikih in povezanih osebah (obrazci Delavska hranilnica),
• finančni izkazi za pretekli dve leti in po potrebi podatki o tekočem poslovanju (bilanca stanja, izkaz poslovnega
izida - Ajpes),
• potrdilo poslovne banke o prometu po TRR (v primeru vodenja TRR pri drugih bankah),
• investicijski elaborat ali poslovni načrt (po potrebi),
• ostala dokumentacija po presoji banke.
Samostojni podjetniki:
• vloga za odobritev kredita,
• podatki o komitentu in zastopnikih (obrazci Delavska hranilnica),
• potrdilo o plačanih davčnih obveznostih (ne starejše kot 30 dni),
• izjava o lastnem premoženju (obrazec Delavska hranilnica),
• finančni izkazi za pretekli dve leti in po potrebi podatki o tekočem poslovanju (bilanca stanja, izkaz poslovnega
izida - Ajpes),
• potrdilo poslovne banke o prometu po TRR (v primeru vodenja TRR pri drugih bankah),
• investicijski elaborat ali poslovni načrt ( po potrebi),
• ostala dokumentacija po presoji banke.
Zahtevki za pridobitev sredstev se vložijo v roku 30 dni po objavi razpisa oz. do porabe kreditnega potenciala, vendar
najkasneje do 31. 10. 2018.
Pri enakih pogojih ima prednost tisti, ki v zadnjih dveh letih ni dobil subvencije obrestne mere iz občinskih sredstev.
IV. NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS
Informacije daje in vloge sprejema Delavska hranilnica, d.d., PE Maribor, kontaktna oseba banke je Vasja Petrovič, tel.
(02) 620 93 38.
Številka: 31302-2/2018
OBČINA HOČE-SLIVNICA
župan

DELAVSKA HRANILNICA, d.d., LJUBLJANA
Uprava hranilnice

dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inž.

Jasna Mesić, članica
Renato Založnik, predsednik

NATEČAJ LEPA IN UREJENA
OBČINA HOČE-SLIVNICA
»ZLATI KOSTANJ 2018«
Občina Hoče-Slivnica razpisuje tekmovanje za najlepše urejeno okolje v Občini Hoče-Slivnica. Na takšen način
prepoznavamo vzorno urejene kotičke naše občine.
Vabimo vas, da nominirate soseda oz. sosedo, ki ima čudovito urejeno okolje. Namen tekmovanja ni kritiziranje ali
razkazovanje. Tekmujemo, ker bi radi spodbudili sodelovanje in povezovanje naših občanov pri ohranjanju in urejanju
naravnih vrednot našega kraja. Komisija bo ocenila vse prijavljene tekmovalce in izbrala tri najboljše.
Ocenjevanje bo potekalo od 20.08.2018 do 10.09.2018. Priznanja in nagrade najboljšim bo podelil župan
Občine Hoče-Slivnica na proslavi občinskega praznika v mesecu septembru 2018.
Za vse dodatne informacije kontaktirajte Metko Oberlajt
preko elektronskega naslova metka.oberlajt@hoce-slivnica.si ali preko telefonske številke: 02 616 53 20.
Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani www.hoce-slivnica.si.
Prijave pošljite najkasneje do 15. avgusta 2018, v pisni obliki, na naslov:
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311 Hoče ali na elektronski naslov obcina@hoce-slivnica.si.
Občina Hoče-Slivnica
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Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 15/2018) Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica objavlja

RAZPIS

ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD
OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA LETO 2018
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je podelitev priznanj in nagrad Občine Hoče-Slivnica za leto 2018.
Priznanja in nagrade se podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, skupnostim ter
društvom.
Priznanja in nagrade se podeljujejo za večletno delo in dejanja, ki imajo velik pomen za Občino Hoče-Slivnica. Z njimi
se spodbuja prizadevanja podjetij, zavodov in drugih organizacij, skupnosti, organov, društev ter posameznikov pri
uresničevanju napredka, ugleda in prepoznavnosti Občine Hoče-Slivnica.
Priznanja in nagrade Občine Hoče-Slivnica:
• naziv častni občan Občine Hoče-Slivnica,
• spominska plaketa Občine Hoče-Slivnica,
• priznanje oz. zahvala Občine Hoče-Slivnica
• zlati, srebrni in bronasti grb Občine Hoče-Slivnica.
Priznanje - naziv »Častni občan Občine Hoče-Slivnica« se podeljuje posamezniku, ki je dosegel trajne uspehe na
gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, humanitarnem, naravovarstvenem ali kateremkoli
drugem področju ustvarjalnosti in je s tem bistveno prispeval k razvoju in ugledu občine.
Priznanje - naziv Častni občan se lahko podeli tudi posamezniku, ki nima stalnega ali začasnega prebivališča v Občini
Hoče-Slivnica. Lahko je podeljeno tudi posmrtno.
Spominska plaketa Občine Hoče-Slivnica se podeli podjetjem, zavodom ter organizacijam, društvom, skupnostim in
posameznikom, ki so dosegli pomembne uspehe na področju, na katerem delujejo in so s tem bistveno prispevali k
razvoju in ugledu občine, lahko pa tudi ob njihovih pomembnejših jubilejih.
Priznanje oz. zahvala občine se podeli za dolgoletno delovanje ob okroglih obletnicah in jubilejih, ki jih obeležijo zavodi,
društva, klubi in sveti krajevnih skupnosti in druge za občino pomembne pravne in fizične osebe.
Nagrade »zlati, srebrni ali bronasti grb Občine Hoče-Slivnica« se podeli organizacijam za dosežene uspehe pri
gospodarskem sodelovanju ter podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, skupnostim, organom in društvom za
uspehe pri demokratičnem razvoju družbe in razvijanju gospodarstva in družbenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj
Občine Hoče-Slivnica, dela in življenja v njej ter njen ugled.
•
•
•

Zlati grb se podeljuje za dolgoletno ali izredno življenjsko delo, za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za
razvoj in ugled Občine Hoče-Slivnica.
Srebrni grb se podeljuje za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Bronasti grb se podeljuje za enkratne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

2. PREDLAGATELJI
Predloge za podelitev priznanj in nagrad Občine Hoče-Slivnica lahko podajo:
• občani,
• sveti krajevnih skupnosti,
• člani občinskega sveta,
• župan,
• politične stranke, podjetja, zavodi in društva, ki delujejo na območju Občine Hoče-Slivnica, na podlagi sklepa
organa upravljanja.
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Predlagatelji zase ne morejo podati predloga za podelitev priznanj in nagrad Občine Hoče-Slivnica.
Isti predlagatelj lahko za vsako priznanje in nagrado predlaga le enega kandidata.
3. PREDLOG ZA PODELITEV
Predlog mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
• podatke o predlagatelju (ime in priimek / naziv družbe, naslov, kontaktni podatki),
• podatke o kandidatu oz. kandidatih za priznanje oz. nagrado (ime in priimek, naslov, kontaktni podatki),
• vrsto predlaganega občinskega priznanja oz. nagrade,
• podpisano izjavo kandidata za priznanje oz. nagrado, da se s predlogom strinja in potrjuje zapisane podatke,
• obrazložitev oz. utemeljitev predloga, ki mora biti jasna in konkretna s poudarkom na posebnih zaslugah,
zaradi katerih se posameznika, podjetje, zavod in drugo organizacijo, skupnost ali društvo predlaga za eno
izmed priznanj ali nagrad,
• priloge, ki potrjujejo dejstva, navedena v utemeljitvi.
4. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV
Rok za oddajo predlogov z obrazložitvijo je do vključno 20. 08. 2018 (v primeru oddaje po pošti velja poštni žig).
Naslov za oddajo: Občina Hoče-Slivnica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče.
Predloge z obrazložitvijo lahko pošljete po pošti ali jih oddate osebno v tajništvu občinske uprave v času uradnih ur.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
- polni naslov pošiljatelja,
- polni naslov prejemnika,
- pripis: »RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ IN NAGRAD ZA LETO 2018«
5. OBJAVA RAZPISA IN DODATNE INFORMACIJE
Razpis je objavljen na spletni strani Občine Hoče-Slivnica (www.hoce-slivnica.si) in v občinskem glasilu Utrinki.
Vloga je dosegljiva na spletni strani Občine Hoče-Slivnica (www.hoce-slivnica.si).
Dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani prejmejo na Občini Hoče-Slivnica v času uradnih ur ali na
telefonu 02/616-53-23 (Metka Oberlajt) oz. po elektronski pošti metka.oberlajt@hoce-slivnica.si.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo na podlagi prispelih predlogov pripravila predlog
nagrajencev in ga posredovala v potrditev Občinskemu svetu Občine Hoče-Slivnica.
Priznanja in nagrade bodo podeljene ob občinskem prazniku v mesecu septembru 2018.

Številka: 03209-5/2018
Datum: 20. 06. 2018
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Predsednik komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Jožef Merkuš

