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Komisija za podelitev priznanj Krajevne skupnosti Šempeter 

 

r a z p i s u j e 

 

PRIZNANJA  KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠEMPETER V LETU 2022, 

skladno s Pravilnikom o podeljevanju priznanj. 

 

 

Komisija za podelitev priznanj razpisuje pogoje in rok za dajanje predlogov za 

podelitev priznanj Krajevne skupnosti Šempeter v letu 2022: 

 
- GRB KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠEMPETER 

 

Grb Krajevne skupnosti  se podeli za uspehe na področju gospodarstva, umetnosti, 

kulture, ekologije, družbenih dejavnosti, športa in vseh drugih področij človekovega 

ustvarjanja. 
 

Grb Krajevne skupnosti se podeli posamezniku za večletne uspehe, življenjsko delo in 

izjemne enkratne dosežke ter skupini, organizaciji, podjetju in društvu za večletne 

uspehe in izjemne dosežke, vendar ne več priznanj za isti dosežek. 
 

Komisija lahko predlaga Svetu Krajevne skupnosti vsako leto največ 2 (dva) dobitnika 

grba. 
 

Svet Krajevne skupnosti Šempeter izda ob podelitvi grba listino, iz katere je razvidno, 

za katere dosežke in uspehe je bil grb podeljen in z besedilom sklepa. 
 

 

- PRIZNANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI  ŠEMPETER 
 

Priznanje Krajevne skupnosti  se podeljuje za uspehe in dosežke, s katerimi se 

povečuje ugled krajevne skupnosti na gospodarskem, kulturnem, športnem 

področju in za dosežke  na drugih področjih. 
 

Priznanje se podeli posamezniku za večletne uspehe, življenjsko delo in izjemne 

enkratne dosežke ter skupini, organizaciji, podjetju in društvu za večletne uspehe in 

izjemne  dosežke, vendar ne več priznanj za isti dosežek. 
 

Komisija lahko Svetu Krajevne skupnosti vsako leto predlaga največ 5 (pet) 

dobitnikov priznanj Krajevne skupnosti Šempeter. 
 

Svet Krajevne skupnosti Šempeter izda ob podelitvi priznanja listino, iz katere je 

razvidno, za katere dosežke in uspehe je bilo priznanje podeljeno. 
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- PRIZNANJE  MLADIM ZA IZJEMNE USPEHE 
 
    

Priznanje se podeli mlademu posamezniku za izjemne uspehe na področju 

študija, ki vsekakor zajema poglobljeno raziskovalno področje in vsestranskost. 

 

Komisija lahko predlaga Svetu KS vsako leto največ 1 (enega) kandidata za 

priznanje KS Šempeter. 

 

Svet KS Šempeter izda ob podelitvi priznanja listino, iz katere je razvidno, za 

katere dosežke in uspehe je bilo priznanje podeljeno. 

 
 

 

Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati: 
 

1. Ime in naslov predlagatelja priznanja 

2. Ime in priimek kandidata ter njegov naslov 

3. Vrsta priznanja 

4. Razlogi, zaradi katerih je kandidat predlagan za priznanje (KRATEK OPIS) 

 

 

Nepopolnih predlogov Komisija ne bo upoštevala! 

 

Pobude za podelitev priznanj dostavite ali pošljite najkasneje 

 

DO ČETRTKA  2. JUNIJA  2022,  na naslov: 

 

 

KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER        

Komisija za podelitev priznanj KS (NE ODPIRAJ) 

Rimska cesta 80 

      3311 Šempeter 

 

 

 

 

                                                                                PREDSEDNICA KOMISIJE                  

                     Natalija Knez 

 

                                                                                                           

 

 

 
Posredovano: 

 

- Svetu KS 

- aktivnim društvom v KS Šempeter 

-     Enoti Vrtec, Osnovni šoli in Župnijskemu uradu 

      -     oglasna deska, internetna stran KS 


