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Na podlagi 6. in 16. �lena Statuta ob�ine Selnica ob Dravi (MUV, št. 7/99 in MUV, št. 3/01 

_ spremembe in dopolnitve) je Ob�inski svet Ob�ine Selnica ob Dravi na svoji 23. redni 

seji, dne 1. marca 2001, sprejel  

O D L O K  

o priznanjih in nagradah ob�ine Selnica ob Dravi  

I. SPLOŠNA DOLO�BA  

1. �len 

Z odlokom o priznanjih in nagradah Ob�ine Selnica ob Dravi (v nadaljnjem besedilu: odlok) 

se dolo�ijo priznanja in nagrade Ob�ine Selnica ob Dravi.  

II. PRIZNANJA OB�INE SELNICA OB DRAVI  

2. �len 

Priznanja Ob�ine Selnica ob Dravi so:  

• naziv �astni ob�an-ob�anka Ob�ine Selnica ob Dravi,  

• spominska plaketa Ob�ine Selnica ob Dravi,  

• priznanja župana Ob�ine Selnica ob Dravi.  

3. �len  

Naziv �astni ob�an-ob�anka Ob�ine Selnica ob Dravi se lahko podeli posamezniku, ki je 

dosegel uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, 

humanitarnem, naravovarstvenem ali na kateremkoli drugem podro�ju ustvarjalnosti in je s 

tem bistveno prispeval k razvoju in ugledu Ob�ine Selnica ob Dravi.  

Naziv �astnega ob�ana-ob�anke je lahko dodeljen tudi tujemu državljanu.  

�astnemu ob�anu se ob imenovanju podeli posebna umetniško oblikovana listina.  

4. �len  

Spominska plaketa Ob�ine Selnica ob Dravi se lahko podeli zaslužnim posameznikom, 

podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki so dosegli pomembne uspehe na 

podro�ju, na katerem delujejo, in so s tem bistveno prispevali k razvoju in ugledu ob�ine, 

lahko pa tudi ob njihovih pomembnejših jubilejih.  

Spominska plaketa se lahko podeli tudi tujemu državljanu.  

Plaketa je kovinski odlitek grba Ob�ine Selnica ob Dravi na zeleni podlagi s kovinskim 

okvirjem.  



5. �len  

Priznanja župana Ob�ine Selnica ob Dravi se lahko podeli posameznim ob�anom Ob�ine 

Selnica ob Dravi, podjetjem, zavodom ter drugim organizacijam in društvom.  

Priznanja se lahko podeli tudi drugim fizi�nim in pravnim osebam v Republiki Sloveniji ali 

tujini, �e so njihove zasluge pomembne za Ob�ino Selnica ob Dravi.  

Priznanje je umetniško oblikovana listina z grbom Ob�ine Selnica ob Dravi.  

6. �len  

Priznanja župana Ob�ine Selnica ob Dravi podeljuje župan po lastni odlo�itvi za 

posamezne dosežke in uspehe posameznikov oz. organizacij iz prejšnjega �lena.  

Priznanja župana Ob�ine Selnica ob Dravi lahko župan podeljuje praviloma ob praznovanju 

ob�inskega praznika.  

7. �len  

Predloge za podelitev priznanj Ob�ine Selnica ob Dravi (naziv �astni ob�an-ob�anka in 

spominska plaketa) lahko podajo fizi�ne osebe, podjetja, zavodi, krajevni odbori, društva, 

župan, ob�inski svet, politi�ne organizacije in druge institucije.  

Predlog mora biti predložen v pisni obliki. Vsebovati mora podatke o kandidatu ter 

utemeljitev predloga z ustrezno dokumentacijo.  

8. �len  

Predloge za podelitev priznanj, razen priznanj iz 6. �lena tega odloka, obravnava pet�lanska 

Komisija za podelitev priznanj Ob�ine Selnica ob Dravi, ki jo imenuje ob�inski svet.  

Komisija s posebnim pravilnikom podrobneje opredeli kriterije za dodeljevanje ob�inskih 

priznanj, postopek zbiranja predlogov, sodelovanje s strokovnjaki na posameznih podro�jih 

in na�in odlo�anja.  

9. �len  

Komisija iz prejšnjega �lena:  

• objavi razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanja v sredstvih javnega 

obveš�anja oz. na krajevno obi�ajen na�in, vsako leto najkasneje do konca marca,  

• pripravi kon�ne predloge z obrazložitvijo za odlo�anje na ob�inskem svetu,  

• opravlja druge potrebne naloge v zvezi z razpisi in podeljevanjem priznanj.  

O podeljevanju priznanj odlo�a ob�inski svet, podeljujejo pa se ob praznovanju 

ob�inskega praznika.  



10. �len  

Razpis o podelitvi mora vsebovati zlasti naslednje podatke:  

• komu se priznanje lahko podeli,  

• število in vrsto posameznih priznaj, ki se podeljujejo,  

• kdo je lahko predlagatelj,  

• katere podatke in dokazila mora vsebovati predlog,  

• rok za vložitev predlogov.  

Postopek razpisa ter dokon�nega oblikovanja predlogov za podelitev priznanj morajo biti 

zaklju�eni najkasneje do konca marca teko�ega leta.  

11. �len  

O podeljenih priznanjih Ob�ine Selnica ob Dravi ob�inska uprava vodi posebno evidenco.  

Evidenca vsebuje vrsto priznanja, ime in priimek fizi�ne osebe oz. firmo podjetja, zavoda, 

društva ali druge institucije, ki ji je bilo podeljeno priznanje, prebivališ�e oz. sedež ter datum 

in sklep ob�inskega sveta, oziroma župana o podelitvi priznanja. Priloga je utemeljitev 

predloga za podelitev priznanja.  

12. �len  

Izvedbo organizacijskih, tehni�nih in administrativnih nalog za delovna telesa iz tega odloka 

zagotavlja ob�inska uprava Ob�ine Selnica ob Dravi.  

III. PREHODNA DOLO�BA  

13. �len 

Postopek razpisa ter dokon�nega oblikovanja predlogov za podelitev priznanj v letu 2001 

morajo biti zaklju�eni najkasneje do konca aprila 2001.  

IV. KON�NI DOLO�BI  

14. �len 

Mandat �lanov komisije iz tega odloka se pokriva z mandatom �lanov Ob�inskega sveta 

Ob�ine Selnica ob Dravi.  

15. �len  

Odlok o priznanjih in nagradah Ob�ine Selnica ob Dravi za�ne veljati osmi dan po objavi v 

Medob�inskem uradnem vestniku.  

  



Župan  
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