OBCINA PODCETRTEK
TrSka cesta 59, 3254 PodCetrtek
Tel.: (03) 81 82 780; E-poSta: tainistvo.obcina@podcetrtek.si

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRASANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Na podlagi 9. clena Odloka o podeljevanju priznanj Obcine Podcetrtek (Uradni list RS, st.
64/2015) in v skladu s sklepom Obcinskega sveta Obcine Podcetrtek o dolocitvi obcinskih
priznanj, ki se bodo razpisala v letu 2021, sprejetim 09. 06. 2021, objavlja Komisija za
mandatna vprasanja, volitve in imenovanja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBCINE
PODCETRTEK ZA LETO 2021
1.
Obcina Podcetrtek za leto 2021 razpisuje naslednja priznanja:
- PLAKETO OBCINE
- PRIZNANJE OBCINE
- DENARNO NAGRADO
2.

Vrednost dename nagrade znasa 650 EUR.
3.

Obcinska priznanja se podeljujejo za uspehe in dosezke, s katerimi se povecuje ugled obcine
na gospodarskem, kultumem in sportnem podrocju ter na dmgih podrocjih. Priznanja se
podeljujejo tudi za izkazano pozrtvovalnost, hrabrost in clovekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
4.
Priznanja obcine se lahko podelijo: posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, drustvu,
zavodu in drugim pravnim osebam.
Predlog za podelitev priznanj obcine lahko v skladu z javnim razpisom podajo fizicne in pravne
osebe.
5.
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:
1. ime in priimek oz. naziv predlagatelja s tocnim naslovom;
2. ime in priimek kandidata za priznanje oz. njegov naziv, njegov rojstni datum (ce gre za
fizicno osebo) in stalno bivalisce oz. sedez;
3. navedbo, za katero vrsto priznanja se posreduje predlog;

4. utemeljitev dosezkov oz. uspehov ter dejanj, zaradi katerih se fizicna ali pravna oseba
predlaga za obcinsko priznanje;
5. podpis predlagatelja oz. zig, ce je predlagatelj pravna oseba;
6. soglasje kandidata za priznanje na prilozenem obrazcu.
6.
Rok za predlozitev predlogov je 30. julij 2021.
Predloge posljite na naslov: Obcina Podcetrtek, Komisija za mandatna vprasanja, volitve in
imenovanja, Trska cesta 59, 3254 Podcetrtek
Stevilka: 094-0001/2021-1
Datum: 18. 06. 2021

Priloga:
Obrazec za soglasje kandidata

PREDSEDNIK KOMISIJE
Vladimir Hrovatic, l.r.

