OBČINA MORAVČE
Občinska uprava
Tr Vegova ulica 9, 1251 Moravče

Tel. 01/724-71-40, fax 01/723-10-35
E-mail: obcina@moravce.si

Na podlagi 10. člena Pravilnika o priznanjih Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št.
02/99) objavlja Občina Moravče, Vegova ulica 9, Moravče

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ
I. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je podelitev priznanj Občine Moravče, ki so najvišja priznanja občine za dosežke, ki so
prispevali k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in
ugled občine na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ter humanitarnih in drugih
dejavnosti. Priznanja se lahko podeljujejo tudi za izkazano požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost
ob izjemnih dogodkih. Priznanja bodo predvidoma podeljena ob občinskem prazniku.
Priznanja Občine Moravče so:
 ČASTNI OBČAN,
 PLAKETA OBČINE,
 PRIZNANJE OBČINE.

Naziv častnega občana Občine Moravče se podeli posamezniku, ki doseže pomembnejše trajne

uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojnoizobraževalnem in
humanitarnem področju.

Plaketo občine se podeli posameznikom, organizacijam in skupnostim v občini, prijateljskim mestom

in podjetjem, organizacijam in posameznikom iz tujine, ki s posebnimi prizadevanji in uspehi na
področju gospodarstva, družbenih dejavnosti in drugih področjih dela pomembno prispevajo h
gospodarskemu in političnemu razvoju občine in k razvijanju družbenih dejavnosti ter medsebojnih
prijateljskih odnosov.

Priznanja lahko dobijo posamezniki, skupine, organizacije in skupnosti, podjetja, društva, zavodi in

druge pravne osebe, kakor tudi posamezniki, ki niso občani Moravč, so pa bili rojeni na območju
občine, ali so živeli določen čas v občini in so s svojim delovanjem in dosežki bistveno prispevali k
ugledu občine.
II. RAZPISNI POGOJI
➢ predlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe s sedežem oziroma stalnim prebivališčem;
➢ priznanja lahko dobijo posamezniki, skupine, organizacije in skupnosti, podjetja, društva, zavodi
in druge pravne osebe, kakor tudi posamezniki, ki niso občani Moravč, pa so bili rojeni na
območju občine ali so živeli določen čas v občini in so s svojim delovanjem in dosežki bistveno
prispevali k ugledu občine;
➢ predlagatelj za podelitev priznanj sebe ne more predlagati za priznanje;
➢ predlogi za podelitev priznanj morajo vsebovati naslednje podatke:

1. podatke o predlagatelju,
2. vrsto predlaganega priznanja občine,
3. podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
4. obrazložitev k predlogu,
5. dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
6. predlagatelj mora pridobiti pisno soglasje prejemnika občinskega priznanja iz katerega izhaja, da
se prejemnik strinja s prejemom priznanja in da se bo udeležil podelitve, ki bo na proslavi ob
občinskem prazniku.
III. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo predlogov je sreda, 16. januar 2019, do 12. ure.
Predloge lahko pošljete v zaprti kuverti, s pripisom »za občinska priznanja«, s priporočeno
pošto, na naslov Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče ali oddate osebno v glavni pisarni.
Opozorilo: Upoštevajo se samo predlogi, ki bodo poslani v zahtevanem roku. Po preteku roka
za prijavo se nepravočasno posredovane predloge vrne pošiljatelju!
IV. DODATNE INFORMACIJE
Morebitna dodatna pojasnila lahko dobite pri Luku Djoroviču na telefonski št.: 01/724-71-49.
Številka: 011-0011/2018-1
Datum: 17.12.2018
Občina Moravče

