Postopki in kriteriji za podelitev priznanj Občine Lendava – junij 2015

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Lendava (Ur.l. RS, št. 45/09) je Komisija
za pripravo statuta in poslovnika ter za občinska priznanja Občine Lendava na svoji 2.
seji dne 18.junija 2015 sprejela naslednje
POSTOPKE IN KRITERIJE
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE LENDAVA

1.
Postopek za podelitev priznanj:
1.1. Komisija najmanj 90 dni pred predvideno podelitvijo priznanj (90 dni pred občinskim
praznikom - 28. oktobrom) pripravi javni razpis za dajanje pobud ter določi 30 dnevni
rok za predložitev pobud.
1.2. Javni razpis za podelitev priznanj mora biti objavljen v sredstvih javnega obveščanja
v slovenskem in madžarskem jeziku.
1.3. Predlogi za podelitev priznanj morajo biti dostavljeni v zaprti ovojnici s pripisom
» NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS - OBČINSKA PRIZNANJA« na naslov: Občina
Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava . Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naziv in naslov pobudnika.
Vsaka prejeta pobuda se mora oštevilčiti z zaporedno številko in datumom prejema
ter evidentirati v posebni evidenci.
1.4. Komisija po razpisnem roku obravnava prejete pobude.
Na osnovi kriterijev iz 3. točke teh kriterijev pripravi komisija predloge za odločanje
na občinskem svetu.
1.5. Komisija pri odločanju o vrsti priznanja ni dolžna upoštevati predlagateljevega
predloga.
1.6. Komisija pri odločanju upošteva tudi ali je predlagani prejemnik priznanja že
prejel občinsko priznanje in vrsto prejetega priznanja s tem, da mora biti med
prejetimi priznanji posameznika vsaj 5 letni razmak.
1.7. Komisija lahko posamezni predlog priznanja prekvalificira v drugo priznanje.
1.8. Komisija za neizbrane pobude predlagatelju ni dolžna podati obrazložitve za svojo
odločitev.
1.9. Občinski svet lahko predlog komisije tudi zavrne, spremeni ali dopolni.
2.
Občina Lendava vsako leto podeljuje največ:
1 naziv častnega občana
2 plaketi
2 priznanji

1

Postopki in kriteriji za podelitev priznanj Občine Lendava – junij 2015

3.
Ob oblikovanju predlogov za podelitev občinskih priznanj mora komisija upoštevati
naslednje kriterije:

1. naziv častni občan Občine Lendava se podeli
1.1.
-

-

posameznikom (lahko tudi tujemu državljanu) :

za izredno pomembne trajne dosežke na gospodarskem, znanstvenem, kulturnem,
razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in humanitarnem ali drugem področju in
ki je s svojim delovanjem izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine
Lendava doma in v svetu;
za izjemne zasluge za razvoj dobrih medobčinskih in mednarodnih odnosov;

2. plaketa Občine Lendava se podeli:
2.1.

posameznikom ( lahko tudi tujemu državljanu) in pravnim osebam ( podjetjem,
zavodom, organizacijam, društvom in drugim pravnim osebam):

za dosežke na gospodarskem, znanstveno-raziskovalnem , kulturno-umetniškem,
humanitarnem področju ter za trajnostni razvoj Občine Lendava;
- ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju
pomembno prispeval h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju Občine
Lendava ;
- za posebne zasluge pri razvijanju in utrjevanju sodelovanja med Občino Lendava in
drugimi občinami v Sloveniji in tujini;
2.2. posameznikom z izkazano posebno požrtvovalnostjo, nesebičnostjo in pogumom;
2.3. prijateljskim, pobratenim in drugim mestom in občinam, pravnim osebam ter
posameznikom iz RS Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in
utrjevanje prijateljskega sodelovanja z Občino Lendava
-

3. priznanje Občine Lendava se podeli:
3.1.

posameznikom, samostojnim podjetnikom, gospodarskim družbam, krajevnim
skupnostim, zavodom , društvom in drugim organizacijam in ustanovam iz območja
občine

- za enkratne dosežke na svojem področju dela ali za dejanja, ki so pomembna za varstvo
človeških življenj, varstvo lastnine ali za storjeno dejanje, ki se ocenjuje kot prispevek k
splošnim vrednotam človeka oziroma družbe;
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4.
Evidenco o predlogih in podeljenih priznanjih vodi in hrani kot trajno gradivo pristojni
organ občinske uprave.
5.
Kriteriji veljajo z dnem sprejema. Z dnem veljavnosti teh kriterijev prenehajo veljati
kriteriji, ki jih je sprejela Komisija za občinska priznanja na svoji 7. seji dne 29. septembra
2009.

Datum: 18. junij 2015
Številka: 030-0001/2009-3

PREDSEDNICA KOMISIJE

Marija UNGER
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