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OBEINASELNIGAOB DRAVI

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

Na podlagi Odloka o priznanjih in nagradah Obdine Selnica ob Dravi (MVU,5t.6/2001) in Pravilnika o

delu Komisije za podelitev nagrad Ob6ine Selnica ob Dravi objavljamo

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Obdine Selnica ob Dravi za leto 2021

1. PriznanjiObdine Selnica ob Dravista:
- naziv 6astni ob6an/ka Obeine Selnica ob Dravi,
- spominska plaketa Obdine Selnica ob Dravi.

NAZTV cASrM OBCAN/KA OBetNE SLNICA OB DRAVI- podeljuje obeinskisvet
Naziv eastni obdan/ka Obeine Selnica ob Dravi se lahko podeli posamezniku ali posameznici, ki je

dosegel/a Zivljenjske uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniSkem, kulturnem, Sportnem,

humanitarnem, naravoslovnem ali na kateremkoli drugem podrodju ustvarjalnosti in je s tem bistveno
prispeval/a k razvoju in ugledu Obdine Selnica ob Dravi. Naziv eastnega ob6ana/ke je lahko dodeljen
tudi tujemu drZavljanu.

SPoMINSKA PLAKETA OBCINE SELNICA OB DRAVI- podeljuje obcinskisvet
Spominska plaketa Obdine Selnica ob Dravi se lahko podeli zasluZnim posameznikom, podjetjem ,

zavodom ter organizac'rjam in dru5tvom, ki so dosegli pomembne uspehe na podrodju, na katerem

delujejo, in so s tem bistveno prispevali k razvoju in ugledu obdine. Plaketa se lahko dodeli tudi ob
njihovih pomembnejSih jubilejih.

2. Predlagatelji
Predlog za podelitev priznanj Obdine Selnica ob Dravi lahko podajo fiziCne in pravne osebe ter druge
institucije in druStva.

3. Vsebina predloga
Predlog za podelitev mora predlagatelj predloZitiv pisni obliki in mora vsebovatizlasti:

- ime in priimek ali naziv predlagatelja,
- ime in priimek ali naziv predlaganega kandidata za priznanja z njegovimi osnovnimi podatki,
- obrazloZ'itev oz. utemeljitev predloga,
- dokazila, ki dokazujejo dejstva dani obrazloZitvi predloga,
- de je kandidat v preteklosti Ze prejel kak5no obdinsko priznanje, mora utemeljitev vsebovati

tudi razloge za ponovno kandidaturo (lahko tudi za Zivljensko delo in visok jubilej),

- morebitne druge listine, dokumente... .

ObrazloZitev predloga mora biti jasna in konkretna s poudarkom na posebnih zaslugah, zaradi katerih
se posameznika, podjetje, zavod in drugo organizacijo, skupnosti, organ in dru5tvo predlaga za eno
izmed priznanj.

4. Rok in obravnava predlogov
o Pisni predlogi morajo prispeti na Obdino Selnica ob Dravi (s pripisom ZA PRIZNANJA),

Slovenski trg 4 2352 Selnica ob Dravi do petka 4. marca 2022 do 12.00 ure. Vse dodatne
informacije dobite pri Zdenki Koper (tel. St. 02-673-0207; 0216730202, e-po5ta
zdenka. koper@selnica. si)

Komisija bo obravnavala le tiste predloge za podelitev priznanj Obdine Selnica ob Dravi, ki bodo
podaniv razpisanem roku in v skradu z razpisnimi p"ffiffi
Stevilka: 094-112022
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