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OBdINSKEMU SVETU
oBEINE PODEETRTEK

ZADEVA: Doloiitev priznanj ObCine Podietrtek, ki se bodo razpisala v letu 2019

Priznanja Obdine Poddetrtek podeljuje Obdinski svet Obdine Poddetrtek, v skladu z Odlokom

o podeljevanju priznanj Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, !t.6412015, v nadaljevanju Odlok)
praviloma enkrat letno, na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Komisija za mandatna

rpraSanj4 volitve in imenovanja. Slednja objavi javni razpis, na podlagi predhodnega sklepa

Obdinskega sveta Obdine Poddetrtek o doloditvi Stevila posameznih priznanj.

Priznanja in nagrade Obdine Poddetrtek, kijih doloda Odlok, so naslednja: naziv dastni obdan,

plaketa obdine, priznanje obdine in nagrada obdine'
Za Eastnega obdana obdine je lahko imenovana oseba" katere delo in attivnosti predstavljajo
pomembne zasluge na kateremkoli podrodju dlovekove ustvarjalnosti, oziroma oseba, ki je
posebno zasluZna za pomembne doseZke v razvoju, ugledu, uveljavifvi oziroma pri promociji
obdine. Za dastnega obdana je lahko imenovana tudi oseba, ki nima stalnega prebivaliSda v
obdini in se osebi lahko podeli samo enkrat. Naziv dastni obdan se podeli lahko najved vsake

4leta in le bil podeljen v letu 2018.
Plaketa Obdine Poddetrtek je drugo najvi5je priznanje obdine. To primanje se podeljuje tistim
posameznikom, organizacijam in skupinam, ki so dosegli izjemne uspehe in doseike na svojih
podrodjih delovanja v dalj5em dasovnem obdobju na vseh podrodjih ustvarjalnosti in dela.

Priznanje plaketa Obdine Poddetrtek se lahko podeli najved po dva primera na leto.
Primanje obdine je tretje najvi5je obdinsko priznanje. Ta listina se podeljuje tistim
posameznikom, organizacijam in skupinam, ki so dosegli izjemne uspehe in doseZke na svoj ih
podrodjih delovanja v krajSem obdobju na vseh podrodjih ustvarjalnosti in dela. Podeli se

lahko najved v dveh primerih na leto.
Nagrada je denama in se podeli v mesku, ki ga dolodi obdinski svet. V skladu z veljavnim
Odlokom o proradunu Obdine Poddetrtek za leto 2019 (Uradni list RS, 5t. 8/2019) se mesek,
doloden v ta namen, glasi na 650,00 EUR.

Na5teta priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno poZrtvovalnost, hrabrost in
dlovekoljubnost ob izjemnih dogodkih. Plaketo in priznanje obdine lahko obdinski svet podeli
tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, ki uradno obi5dejo obdino.
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PREDLOG

Na podlagi 14. dlena Odloka o podeljevanju priznanj Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t.

6412015) in 17. dlena Statuta Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 43/2018-UPB) je

Obdinski svet Obdine Poddetrtek na 

-. 

redni seji, dne sprejel

Sklep o doloiitvi priznanj Obiine Podietrtek,
ki se bodo razpisala v letu 2019

Obdina Poddetrtek bo v letu 2019 podelila naslednja priznanja obdine:

- 1 (eno) plaketo obdine,

- I (eno) priaranje obdine in

- 1 (eno) nagrado.

Vrednost nagrade zna5a 650,00 EUR.

Primanja bo podelil obdinski svet na podlagi javnega razpisa, ki ga bo izvedla Komisija za

mandatna lpra5anja, volitve in imenovanja'

Sklep pridne veljati z naslednjim dnem od dne sprejema.
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