Kom
misija za prizznanja Mestnnega sveta Mestne
M
občin
ne Ljubljanaa na podlagi 93. in 94. člena
č
Statutaa
Messtne občine Ljubljana (U
Uradni list RS, št. 66/0
07 - uradno prečiščeno besedilo) in
n Odloka o
priznnanjih Mestnne občine Ljuubljana (Uraadni list RS, št.
š 116/08 in 107/09) objaavlja
JAVNI RAZPIS
MESTNE OBČINE
ZA POD
DELITEV PRIZNANJ
P
O
LJJUBLJANA ZA LETO 2011
2
Messtna občina Ljubljana
L
razppisuje nasleddnji priznanji Mestne obččine Ljubljanna za leto 2011:
1.
L
kii jo prejmejo
o posamezniki. Izjemom
ma jo lahko prejmejo tudii
Naggrado glavneega mesta Ljubljana,
skuppine in pravnne osebe, ki ne
n opravljajoo pridobitne dejavnosti.
d
Kriteeriji za podeelitev nagradde so: pomem
mbni dosežkii življenjskegga dela z vseeh področij, prispevek k
razvvoju, ugledu in
i dobrobiti MOL ter k prepoznavnos
p
sti mesta dom
ma in v tujini.
Podeeljenih bo naajveč 5 (pet) nagrad glavnnega mesta Ljubljana.
L
2.
Plak
keto glavnegga mesta Lju
ubljana, ki jo prejmejo:
- poosamezniki in
i pravne osebe, ki so s posebnim
mi delovnimii prizadevannji in uspeh
hi v daljšem
m
časoovnem obdobbju pomembbno prispevaali h kakovostnejšemu življenju, blaaginji, ugledu
u in razvojuu
MOL
L;
- posamezniki inn pravne osebbe za posebnne zasluge zaa razvijanje in utrjevanjee sodelovanja med MOL
L
in drrugimi občinnami;
- possamezniki zaa izkazano poosebno požrttvovalnost, nesebičnost
n
inn pogum;
- prrijateljska, pobratena
p
in druga mestta in občinee, pravne ossebe ter possamezniki izz Republikee
Slovvenije in tujiine, ki so poosebno zasluužni za razvijanje in utrj
rjevanje prijaateljskega so
odelovanja z
MOL
L;
- posamezniki inn pravne oseebe za dosežkke na human
nitarnem, znaanstveno-razziskovalnem in kulturno-umeetniškem poddročju ter za trajnostni
t
razzvoj MOL;
- doonatorji za humanitarnoo, znanstvenno-raziskovallno, kulturno-umetniškoo področje in
i trajnostnii
razvvoj MOL.
Podeeljenih bo največ
n
7 (seedem) plakeet glavnega mesta Ljubbljana, od ttega največ 2 (dve) zaa
donaatorstvo.
Pobuda za podeelitev priznaanja mora vsebovati:
k
i
ime
in priim
mek oziroma
a naziv pravvne osebe, rojstni datum
m za fizičnoo
- podatke o kandidatu:
osebo, nasloov, telefon teer v primeru
u pravne oseebe še kontaaktno osebo,, kolikor je to
t mogoče;
daturo in v primeru,
p
da je kandidatt fizična oseeba, soglasjee
- pisno soglassje kandidatta za kandid
z uporabo osebnih pod
za
datkov, koliikor je to mo
ogoče;
- podatke o pobudniku:
p
ime in priiimek ozirom
ma naziv pravne osebee, naslov, teelefon ter v
primeru, daa je pobudniik pravna osseba, še kon
ntaktno oseb
bo,
- vrsto
v
priznaanja,
- utemeljitev pobude ter morebitna druga
d
mnen
nja, ki podpiirajo pobud
do.
3.
n
častnii
Sklaadno z 9. člennom Odlokaa o priznanjihh Mestne obččine Ljubljanna pobude zaa podelitev naziva
meščan glavnegga mesta Ljjubljana zbiira Komisijaa za priznanjja vse leto, zato je pobu
udo mogočee
oddaati tudi v čassu tega razpiisa.

Pobudniki za podelitev priznanj so lahko posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.
Razpisni obrazec je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiv na spletni strani MOL
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, lahko pa ga zainteresirani v tem roku
prevzamejo vsak delovni dan v prostorih Glavne pisarne Mestne občine Ljubljana na Mačkovi 1.
Dodatne informacije o razpisu po tel.: 306-10-49.
Pobudo za podelitev priznanja pošljite na razpisnem obrazcu na naslov: Mestna občina Ljubljana,
p.p. 25, 1001 Ljubljana, Komisija za priznanja, soba št. 352, do vključno 4. 2. 2011 v zaprti
ovojnici s pripisom »Za razpis - ne odpiraj« in navedenim naslovom pošiljatelja.
Pobudniki bodo o izboru pisno obveščeni v roku 14 po izboru.
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