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Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Ur. list RS, št. 60/95)
Gornja Radgona na svoji seji, dne 5.6.1997 sprejel
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je Občinski svet občine

S tem odlokom se določajo vrste priznanj, ki jih podeljuje Občina Gornja Radgona (v nadaljnem
besedilu: občina). ter pogoji in postopek za njihovo podeljevanje.

~riznanja občine so najvišja priznanja za dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine na
področju gospodarstva,
vzgoje in izobraževanja,
zdravstva,
znanosti, ulT1etnosti, kulture.
športa ter humanitarnih
in drugih dejavnosti.

1. Častni občan obHne
2. Nagrada akademika dr. Antona
3. Grb občine
· zlati
· srebrni
· bronasti

Trstenjaka

Priznanja občine: eastni občan občine, nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka, grb občine
( zlati. srebrni, bronasti) in listina občine se podeljujejo ob prazniku občine, to je 1 oktobra.
Vsako leto se podeljuje po eno priznanje (1 zlati grb, 1 srebrni grb, 1 bronasti
nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka in 1 listina občine).

Priznanja se podeljujejo posameznikom,
skupinam ljudi, podjetjem,
organizacijam,
društvom ter drugim pravnim osebam.

zavodom,

O podelitvi priznanj odloča Občinski svet občine
nagrade (v nadaljnem besedilu: komisija).

Naziv
področju
drugih

častni

občan

občine

gospodarstva,
dejavnosti,

se podeli
znanosti,

ki imajo

trajen

posamezniku
umetnosti;

pomen

za njegov

kulture,

za razvoj,

izjemen

športa
ugled

prispevek

in humanitarnih

in promocijo

Naziv častni občan se podeli z odlokom, s katerim se poleg naziva
pravice.
Ob podelitvi naziva častni občan se izda umetniško izdelana listina.

podelijo

na
ali

občine.
tudi častne

na predlog komisii~. za

Komisija za priznanja, pohvale in nagrade enkrat letno objavi v sredstvih javnega obveščanja
javni razpis, s katerim spodbudi predlagatelje,
da podajo predloge za podelitev priznanj
navedenih v 3. členu tega odloka. Javni razpis se objavi najmanj 3 mesece pred Občinskim
praznikom oz. pred podelitvijo.
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Javni
ora vsebovati:
. pogo
je priznanj
. označitev predlagateljev
. oin utemeljitev predloga ter
vložitev predlogov.
Predlagatelji so lahko politične stranke, podjetja. zavodi. druge organizacije.
društva, skupine ljudi in posamezniki.Predlagatelj
zase ne more posredovati predloga za podelitev
pri

l.ll997

Z dnem. ko prične veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o družbenih
Radgona (Uradne objave. št. 14/89).

priznanjih občine Gornja

PREDSEDNIK
OBČiNSKEGA SVETA:
Peter FRIDAU.l.r.
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Napodlagi 4. in 10. čl. Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. 1. SRS, št. 18/74 in 34/89)
ter enajste alinee 1.točke 15. čl. in 22. čl. Statuta občineGornja Radgona (Ur.!. RS št. 60/95) je Občinski
svetobčine Gornja Radgona, na seji dne 05.06.1997 sprejel

Spremeni se 1. odst. 19. čl. Pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi
prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. 1. RS št. 51/96) in spremenjen glasi:
"letna stopnja najemnine (K) je odvisna od namembnosti poslovnega prostora in območja.
na katerem je poslovni prostor in znaša za leto 1997:
.

Namembnost
'1. skupina
2.. skupina
3. skupina

y skladu

z 61. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.list
člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnegazemIjr
objaveštev. 31/85) in 22. člena Statuta Občine Gornja Rad
občine Gornja Radgona na svoji seji, dne 05.06.1997 sprejel.

PRED~EDNIK DBČINSKEGA SVETA:
Peter FRIOAU. I.r.

