Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača
SLOVENIJA

Občina Divača objavlja na podlagi 9. člena Odloka o občinskem prazniku, kulturnem dnevu in spominskem dnevu
ter o podeljevanju priznanj občine Divača (Uradni list RS, št. 53/2006)

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DIVAČA
1. Občinska priznanja podeljuje Občinski svet, izroča pa jih Župan na slavnostni seji, v okviru občinskega
praznika občine Divača.
2. Občina Divača podeljuje naslednja priznanja:
• »ČASTNI OBČAN«, najvišje častno priznanje občine Divača se podeli posamezniku za trajne dosežke na
področjih razvoja lokalne samouprave, znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem,
športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali na katerem drugem področju dela posameznika, ki je s
svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Divača, da ima trajni pomen.
• »PRIZNANJE OBČINE DIVAČA«, drugo najvišje občinsko priznanje se podeli za izjemne dosežene uspehe
in dosežke na razvoju lokalne samouprave, družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in
drugem področju ustvarjalnosti dela, v obdobju zadnjega leta.
• »PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE DIVAČA« se podeli za izkazano prizadevnost na različnih področjih
delovanja.
3. Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične ali pravne osebe. Predlagatelji zase ne morejo vložiti
predloga za podelitev priznanj.
4. Priznanja se lahko podelijo:
• Priznanje »ČASTNEGA OBČANA« se lahko podeli največ enemu občanu občine Divača ali občanu druge
občine ali tujcu.
• »PRIZNANJE OBČINE DIVAČA« se lahko podeli posameznikom ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne
uspehe in dosežke iz druge točke tega razpisa, v obdobju zadnjega leta. Podeli se lahko največ tri priznanja
občine Divača.
• »PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE DIVAČA« podeli župan po lastni presoji posameznikom, občanom,
družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izkazano prizadevnost na različnih
področjih delovanj. Podeli se največ tri priznanja župana občine Divača.
5. Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni obliki z obrazložitvijo in mora vsebovati podatke o
predlaganemu kandidatu.
6. Izpolnjene predloge je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Razpis za podelitev priznanj
občine Divača« osebno ali po pošti do vključno 30.05.2008 do 12:00 ure na naslov: Občina Divača, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na telefonski številki 05/7310-930 pri direktorju občinske
uprave Občine Divača.
Številka: 039-0003/2008-01
Divača, 29.03.2008

Župan Občine Divača
Matija Potokar, univ.dipl.prav.

