Na podlagi 7. člena Odloka o občinskih priznanjih v občini Rače - Fram (MUV, št. 6/00, 10/03)
Komisija za odlikovanja in občinska priznanja
objavlja

RAZPI S
za vložitev predlogov za podelitev spominskih plaket občine in
priznanj župana Občine Rače - Fram za leto 2019
I.

Spominska plaketa občine se podeli zaslužnim občanom, podjetjem, zavodom ter organizacijam, ki so

dosegli pomembne uspehe na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno prispevali k razvoju in ugledu
občine, ali ob njihovih jubilejih.

II.

Priznanje župana podeljuje župan na osnovi predlogov in po lastni odločitvi za posamezne dosežke in

uspehe posameznikov oz. organizacij. Priznanje župana Občine Rače - Fram lahko župan podeljuje ob
praznovanju občinskega praznika ali izven teh prireditev.

Predlogi za priznanja občine Rače - Fram morajo vsebovati:
•
podatke o predlagatelju (ime in priimek/naziv društva, naslov, kontaktne podatke),
•
vrsto predlaganega priznanja (spominska plaketa ali priznanje),
•
podatke o predlaganem prejemniku (njegove osnovne osebne podatke),
•
pisno utemeljitev (ta mora biti obširnejša, jasna in konkretna - s poudarkom na posebnih zaslugah,
zaradi katerih se predlaga podelitev priznanja; če je predlagana oseba že predhodno dobila
priznanje, je potrebno utemeljiti, zakaj je zanj ponovno predlagana),
•
dokumentacijo, ki potrjuje dejstva, navedena v obrazložitvi.
Predlagatelji za priznanja občine Rače - Fram so lahko:
•
občani,
•
politične stranke,
•
krajevne skupnosti,
•
podjetja,
•
društva,
•
druge organizacije.
Spominske plakete in priznanja župana bodo podeljena na osrednji proslavi ob prazniku občine Rače-Fram
v letu 2019.
Predloge za podelitev priznanj je potrebno poslati oz. jih oddati osebno (v zaprti kuverti) najkasneje do
vključno srede, 8. 5. 2019, na naslov: Občina Rače – Fram, Komisija za odlikovanja in občinska priznanja,
Grajski trg 14, 2327 Rače.
Komisija bo na podlagi prispelih predlogov pripravila predlog nagrajencev in ga posredovala v potrditev
Občinskemu svetu Občine Rače-Fram.
OBČINA RAČE-FRAM
Župan
Branko LEDINEK, l. r.
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