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PRIJAVNI OBRAZEC  

 za vložitev predlogov za podelitev  

OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2019 

 
PREDLAGATELJ: 
 
______________________________________________________________ 
(ime in priimek/naziv organizacije oziroma društva) 
 
___________________________________ 
(naslov) 
 
___________________________________ 
(telefon in/ali e-mail) 
 
__________________________________ 
(datum) 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBČINSKO PRIZNANJE 
 
PODATKI O KANDIDATU 

Ime in priimek/naziv organizacije oziroma društva: _________________________________________ 

Datum rojstva/leto ustanovitve: _______________________________________________________ 

Stalno prebivališče/naslov: ____________________________________________________________ 

Ali je kandidat že prejel občinsko priznanje:     DA      NE  

Katero občinsko priznanje je že prejel in kdaj: ____________________________________________ 

Vrsta predlaganega priznanja: _________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                   Podpis predlagatelja 

_______________________ 

Utemeljitev predloga:  

Obširna pisna utemeljitev predloga je obvezna priloga predloga in mora vsebovati 
kandidatove dosežke, ki utemeljujejo predlagano vrsto priznanja glede na kriterije za 
posamezno vrsto priznanja, dosežki morajo biti kronološko prikazani in utemeljeni s 
konkretnimi podatki npr. datumi, naslovi del, podatki o članstvu – kje, kdaj, koliko časa in 
podobno, utemeljitev lahko vsebuje tudi priloge. 
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SOGLASJE 
predlaganega kandidata 

 
 

Predlagani kandidat _______________________________________    (ime in priimek ali naziv) 

 

_______________________________________    (naslov stalnega prebivališča/sedež), 

_______________________________________    (datum rojstva oz. leto ustanovitve za organizacije), 

 
s  o  g  l  a  š  a  m 

 

s predlogom za podelitev predlaganega občinskega priznanja OBČINE POLJČANE 

_______________________________________________ (vrsta priznanja), ki ga je podal 

predlagatelj    _______________________________________________________________.  

 

Spodaj podpisani izjavljam, da s podpisom tega soglasja hkrati soglašam, da OBČINA 

POLJČANE moje zgoraj navedene osebne podatke, obdeluje za namen izvedbe postopka 

imenovanja za občinsko priznanje. 

 

Soglasje velja toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbirali ali 

nadalje obdelovali oz. do preklica soglasja. Posameznik potrjuje, da to soglasje podaja prostovoljno in 

je seznanjen z dejstvom, da lahko to soglasje kadarkoli prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov 

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po elektronski pošti: obcina@poljcane.si 

 

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in z 

veljavno zakonodajo varstva osebnih podatkov ter vsemi internimi akti, ki urejajo varstvo osebnih 

podatkov. Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko 

preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na: 

https://www.poljcane.si/obcina/varstvo-osebnih-podatkov/  

 
 
V Poljčanah, dne _______________________ 
                                                               
 

Podpis predlaganega kandidata 
 

___________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                  


