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Na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Občine Sežana (Uradni list RS, št. 43/97, 18/99,
36/2000, 23/04 in 58/06) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri
Občinskem svetu Občine Sežana razpisuje
PRIZNANJA OBČINE SEŽANA ZA LETO 2021

1.
1. Nagrada Občine Sežana je najvišje občinsko priznanje, ki se podeli posameznikom,
delovnim skupinam, krajevnim skupnostim, podjetjem in drugim organizacijam in
skupnostim za življenjsko delo oz. za izjemne uspehe na področju življenja in dela, ki
prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu Občine Sežana. Nagrada se sestoji iz ustrezne
listine in denarne nagrade, katere višino določi občinski svet.
Za leto 2021 razpisujemo eno (1) Nagrado Občine Sežana.
2. Priznanje Občine Sežana se podeli posameznikom, skupini posameznikov, društvom ter
drugim organizacijam in skupinam za enkratne – izjemne dosežke in kot spodbudo za
nadaljnje strokovno delo ter aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela.
Za leto 2021 razpisujemo eno (1) Priznane Občine Sežana
3. Plaketa Srečka Kosovela se podeli posameznikom, skupinam, organizacijam in
skupnostim za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter za vidne dosežke s področja
kulture in umetnosti v občini in v širšem prostoru.
Za leto 2021 razpisujemo eno (1) Plaketo Srečka Kosovela.
4. Naziv častni občan se podeli občanom in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor
tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in
kulture ter za druge izjemne dosežke.
2.
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki, podjetja, zavodi, politične stranke
ter druge organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti. Predlog mora biti
posredovan v pisni obliki ter obrazložen s podrobnim opisom doseženih uspehov predlaganih
kandidatov.
3.
Predlog za razpisana priznanja naj predlagatelji pošljejo na naslov: Občina Sežana,
Komisija občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana, do vključno petka, 7. maja 2021, do 12.ure, na elektronski naslov
obcina@sezana.si .

