Datum: 10. 03. 2020

Zbir odgovorov na povpraševanje
»Podeljevanje občinskih priznanj«

Na SOS smo prejeli vprašanje občine članice glede prakse v ostalih občinah pri podeljevanju občinskih priznanj:
1.
2.
3.
4.
5.

Kakšne vrste priznanj podeljujejo občine? Imajo priznanja poimenovanje po značilnostih, s katerimi se identificira občina?
Katera priznanja podeljuje župan?
Kdo lahko prejme priznanje? Posameznik? Društvo? Ustanova? Zavod …
Kdo izpelje postopek? Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali posebna komisija za priznanja?
Ali imajo občine opredeljena merila ali sodila, po katerih se komisija ravna?

Prejeti odgovori občin:
OBČINA

Kakšne vrste priznanj
podeljujejo občine? Imajo
priznanja poimenovanje
po značilnostih, s

Katera priznanja
podeljuje župan?

Kdo lahko prejme
priznanje? Posameznik?
Društvo? Ustanova?
Zavod?

Kdo izpelje
postopek? Komisija
za mandatna
vprašanja, volitve in
imenovanja ali

Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor
tel. 02 234 15 00,fax. 02 234 15 03 e-pošta: info@skupnostobcin.si

Ali imajo
občine
opredeljena
merila ali
sodila, po

katerimi se identificira
občina?

posebna komisija za
priznanja?

KRANJ

Povezava na Odlok.

GORNJI
PETROVCI

Povezava na Odlok.

Komisija za nagrade
pripravi predlog, ki gre
v potrditev na sejo
Sveta MOK. Je pa sicer
v pripravi nov odlok, ki
predvideva predvsem
zmanjšanje števila
priznanj znotraj
posameznih nagrad.
Vsako leto izvedemo
javni razpis za
nagrade. Prejete vloge
pregleda komisija za
nagrade in priznanja,
ki da predlog
občinskemu svetu.
Občinski svet o
predlogih razpravlja in
sprejme dokončno
odločitev.

RADOVLJICA

Pošiljam spletno povezavo
na Odlok o priznanjih
občine Radovljica, ki
opredeljuje odgovore na
vsa zastavljena vprašanja:

Župan pa vsako leto še
da zahvalo
župana študentom, ki so
uspešno zaključili študij ali
zlatim maturantom. Lahko
tudi prav posebno
nadarjenim športnikom
(tega je sicer pri nas
minimalno). Sicer imamo v
Odloku napisano, da se
naziv častnega občana
podeli vsako leto, v resnici
pa nismo vsako leto podelili
tega naziva.

katerih se
komisija
ravna?

IG

CERKVENJAK

https://www.radovljica.si/
files/other/acts/112/2014
31NUPB%20Odlok%20o%
20priznanjih.pdf
Kot odgovor na zastavljena
vprašanja posredujemo
novo sprejeti odlok, ki ureja
področje občinskih
priznanj.
https://www.uradnilist.si/glasilo-uradni-listrs/vsebina/2019-013415/odlok-o-priznanjihobcine-ig
Priznanja občine
Priznanje župana občine
Cerkvenjak so:
Cerkvenjak
 Častni občan občine
Cerkvenjak
 Grb občine Cerkvenjak
• zlati
• srebrni
• bronasti
 Plaketa občine
Cerkvenjak
 Zahvala občine
Cerkvenjak
 Priznanje župana občine
Cerkvenjak
 Častni občan.

Priznanja občine
Cerkvenjak se lahko
podelijo posameznikom,
skupinam ljudi,
podjetjem, zavodom,
organizacijam in
skupnostim ter društvom.

O podeljevanju
priznanj odloča
Občinski svet na
predlog Komisije za
nagrade in priznanja
Občine Cerkvenjak, ki
objavi javni razpis ter
izpelje postopek.

Komisija za
nagrade in
priznanja
Občine
Cerkvenjak
ima sprejet
Poslovnik o
delu komisije,
v katerem so
opredeljeni
tudi kriteriji in
postopek
podeljevanja
priznanja in
nagrad.

POLZELA

Priznanja Občine Polzela
so: naziv »Častni občan
Občine Polzela«, »Grb
Občine Polzela«, »Plaketa
Občine Polzela«,
»Županovo priznanje« in
»Prešernov cekin«.

»Županovo priznanje« in
»Prešernov cekin«.

Posameznik, družba,
zavod, skupnost, društvo
in druge pravne osebe
Častni občan , Županovo
priznanje in Prešernov
cekin pa samo
posameznik.

Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in
imenovanja.

Zaenkrat ne.

SLOVENSKE
KONJICE

Naziv častni občan, zlati,
srebrni in bronasti konjiški
grb ter nagrada občine, ki je
finančna.

Priznanje župana.

Pravne in fizične osebe.

Komisija za
administrativne
zadeve, mandatna
vprašanja, volitve in
imenovanja

Merila so
opredeljena v
odloku.

SLOVENJ
GRADEC

Pošiljam vam Odlok o
priznanjih v Mestni občini
Slovenj Gradec in njegovo
kratko spremembe, v
katerem so odgovori na vsa
zastavljena vprašanja.
• https://www.uradnilist.si/glasilo-uradnilistrs/vsebina?urlurid=20
141310
• https://www.uradnilist.si/glasilo-uradnilistrs/vsebina?urlurid=20
163480

POSTOJNA

V Občini Postojna se
podeljuje naslednja
priznanja in nazive:
1. naziv častni občan
oziroma častna
občanka Občine
Postojna,
2. naziv častni meščan
oziroma častna
meščanka Postojne,
3. zlato priznanje
Občine Postojna
4. priznanje »23.
april«,
5. srebrno priznanje
Občine Postojna,
6. priznanje Miroslav
Vilhar – za dosežke
na področju kulture
S posebno značilnostjo se
podeljujeta le priznanje '23.
April', ki je poimenovano
po dnevu, ko občina
praznuje občinski praznik
in pa 'priznanje Miroslav
Vilhar', ki se imenuje po
našem rojaku, rojenem v
Planini.

Odločitev o dodelitvi
priznanj iz 1. do 4. točke
prejšnjega odgovora
sprejme Občinski svet
Občine Postojna na predlog
komisije, ki jo s sklepom
imenuje župan. Ostali dve
(srebrno priznanje in
priznanje Miroslav Vilhar,
lahko župan podeli brez
mnenja OS). Priznanja pa
nazadnje vsa podeli župan
občine Postojna.

Naziv »Častni občan
Občine Postojna« je
najvišje priznanje Občine
Postojna in se lahko
podeli posameznim
občanom, ki so izjemno
zaslužni za ugled, pomen
in razvoj občine ter za
razvoj njenih dobrih
medmestnih in
mednarodnih odnosov.
Naziv »Častni meščan
Postojne« se lahko podeli
posameznim prebivalcem
mesta Postojna, ki so s
svojim življenjem in
delom pustili poseben
pečat pri razvoju mesta.
Zlato priznanje Občine
Postojna se podeljuje za
izredne zasluge in
dosežke, ki so vidno
prispevali k razvoju in
napredku gospodarskega,
kulturnega, športnega in
drugega napredka občine
in širše skupnosti. Zlato
priznanje občine Postojna
se lahko podeli podjetjem,
družbam, podjetnikom,

Razpis objavi oddelek
za družbene dejavnosti
na občini Postojna.
Občani v določenem
roku podajo svoje
predloge, nato pa
komisija za podelitev
priznanj in nazivov, ki
jo imenuje župan,
odloči, komu in katero
priznanje se bo
podelilo. Mnenje
komisije se obravnava
na seji občinskega
sveta.

Občina
Postojna ima
sprejet Odlok o
priznanjih in
nazivih Občine
Postojna, kjer
so podrobneje
opredeljeni
kriteriji za
podelitev
posameznega
priznanja. Te
kriterije pri
obravnavi
predlogov
upošteva
Komisija za
podelitev
priznanj in
nazivov.

zavodom, društvom,
krajevnim skupnostim in
posameznim občanom
občine Postojna.
Priznanje »23. april« se
lahko podeli posameznim
občanom, društvom in
neprofitnim
organizacijam za njihove
zasluge pri ohranjanju
vrednot TIGR-a, NOB in
osamosvojitvene vojne ali
za njihove zasluge na
humanitarnem,
solidarnostnem in drugih
splošno koristnih
področjih.
Srebrno priznanje
Občine Postojna se lahko
podeli ob posebnih
dogodkih in jubilejih
podjetjem, družbam,
podjetnikom, združenjem,
zavodom, društvom,
krajevnim skupnostim in
posameznikom.
Priznanje Miroslava
Vilharja se podeljuje za
izjemne stvaritve s
področja kulture, ki

pomembno oblikujejo
kulturno življenje
prebivalcev občine
Postojna ali za stvaritve,
za katere so ustvarjalci
prejeli mednarodna
priznanja oziroma so s
svojim delom pomembno
prispevali k upodobitvi in
predstavitvi občine
Postojna doma in v svetu.
Priznanje se praviloma
podeli občanom Postojne,
lahko pa se podeli tudi
drugim, če se ti s kulturo
ukvarjajo v Občini
Postojna.
RADENCI

TRBOVLJE

Pošiljam vam povezavo do
pravilnika, ki ga uporablja
Občina Radenci pri
podeljevanju občinskih
priznanj.
http://www.lexlocalis.info/UradnoGlasiloO
bcin/VsebinaDokumenta.as
px?SectionID=3455cc82388b-4fa3-8533a438816c1e47
Skupno je lahko v občini
podeljenih pet različnih

Posebno priznanje župana
Občine Trbovlje pa se

Prejmejo jih lahko
občanke in občani, zavodi,

Medtem ko mora
Komisija za občinska

Občina
Trbovlje

nagrad. Naziv častnega
občana se podeljuje za
posebne zasluge in izjemne
dosežke v njihovem
življenju na različnih
področjih, pomembnih za
razvoj občine. Prejmejo ga
lahko tudi tisti, ki so s
svojim delom izjemno
prispevali k razvoju in
ugledu občine Trbovlje pa
niso njeni občani.
Prvojunijska nagrada, ki se
podeljuje ob občinskem
prazniku, ki je v Trbovljah
1. junija, se podeljuje za
življenjsko delo in večletno
nadpovprečno uspešno
delo ter uveljavitev na
različnih področjih
družbenega življenja. Lahko
tudi za posamične dosežke
občanov in občank
Trbovelj, ki so s svojim
delom pripomogli k uspehu
in ugledu občine oziroma
za dosežke na posameznih
področjih ali v ustanovah
zunaj občine, ki so
prispevali k ugledu

podeli občanom Trbovelj,
zavodom, podjetjem,
organizacijam in društvom,
ki so s svojimi dosežki na
področju trajnostnega
razvoja, gospodarstva,
športa in na drugih
področjih pomembno
prispevali h
kakovostnejšemu življenju
in razvoju občine. Najbolj
urejena krajevna skupnost
v občini pa prejme Zlato
sončnico, ki jo skupaj z
županom podeljuje
Hortikulturno društvo
Trbovlje
Posebno priznanje župana,
lahko slednji podeli brez
javnega razpisa in na
podlagi svoje odločitve.

društva, organizacije,
podjetja, skupine in
združenja.

priznanja za podelitev
naziva častnega
občana, Prvojunijske
nagrade in nagrade
Tončke Čeč, razpisati
javni razpis kjer lahko
predloge podajo
posamezni občani,
občanke, društva,
združenja, politične
stranke, krajevne
skupnosti in druge
organizacije. Pri tem je
potrebno podati pisni
predlog z
obrazložitvijo. Na
podlagi prispelih
predlogov, ki jih
komisija preuči pa
omenjene nagrade
podeli občinski svet.

podeljuje
nagrade in
priznanja, in
sicer na
podlagi Odloka
o priznanjih in
nagradah
Občine
Trbovlje, v
katerem so
določena
merila za
podelitev
nagrad.
Priznanja in
nagrade
Občine
Trbovlje so
najvišja
priznanja v
občini
namenjena
dosežkom, ki
prispevajo k
boljšemu in
prijaznejšemu
življenju
občanov.

HOČE SLIVNICA

Trbovelj. Nagrada Tončke
Čeč je namenjena izjemnim
dosežkom na kulturnem in
umetniškem področju.
Posebno priznanje župana
Občine Trbovlje pa se
podeli občanom Trbovelj,
zavodom, podjetjem,
organizacijam in društvom,
ki so s svojimi dosežki na
področju trajnostnega
razvoja, gospodarstva,
športa in na drugih
področjih pomembno
prispevali h
kakovostnejšemu življenju
in razvoju občine. Najbolj
urejena krajevna skupnost
v občini pa prejme Zlato
sončnico, ki jo skupaj z
županom podeljuje
Hortikulturno društvo
Trbovlje
Povezava na: Odlok
V skladu z Odlokom o
priznanjih in nagradah
Občine Hoče-Slivnica (MUV,
št. 15/2018) podeljujemo
naslednja priznanja in
nagrade

Priznanje župana podeljuje
župan na podlagi lastne
odločitve ali na
predlog Komisije za
mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, brez
javnega razpisa.

Priznanja in nagrade se
podeljujejo
posameznikom,
podjetjem, zavodom in
drugim organizacijam,
skupnostim ter društvom.
Priznanja in nagrade se

O podelitvi
priznanj častni
občan,
spominska
plaketa,
priznanje oz.
zahvala občine

-

-

-

-

-

KOČEVJE

Naziv Častni občan
Občine HočeSlivnica
Spominska plaketa
Občine HočeSlivnica
Priznanje župana
Občine HočeSlivnica
Priznanje oz.
zahvala Občine
Hoče-Slivnica
Zlati, srebrni in
bronasti grb Občine
Hoče-Slivnica

Občina Kočevje skladno z
Odlokom o podeljevanju
občinskih nagrad podeljuje
naslednje nagrade:
Naziv častnega občana
Občine Kočevje se lahko
podeli:

Priznanje župana podeljuje
župan posameznim
občanom Občine HočeSlivnica, podjetjem,
zavodom ter drugim
organizacijam, društvom in
skupnostim za posamezne
dosežke in uspehe ali za
njihovo večletno delovanje
ob okroglih obletnicah in
jubilejih. Župan lahko
podeli priznanje tudi
drugim fizičnim osebam in
drugim organizacijam v
Republiki Sloveniji ali iz
tujine. Priznanja župana
lahko župan podeljuje ob
praznovanju občinskega
praznika ali izven
prazničnih dni, ko
posameznik ali organizacija
doseže uspeh, za katerega
se mu podeljuje priznanje.
Podelitev plakete Župana
občine Kočevje:
Plaketo župana Občine
Kočevje lahko župan
podeli:
– za posamezne enkratne
dosežke in uspehe

podeljujejo za večletno
delo ali dejanja, ki imajo
velik pomen za Občino
Hoče-Slivnica. Z njimi se
spodbuja prizadevanja
podjetij, zavodov in
drugih organizacij,
skupnosti, organov,
društev ter posameznikov
pri uresničevanju
napredka, ugleda in
prepoznavnosti Občine
Hoče-Slivnica.

Priznanje lahko prejme
vsakdo, ki je predlagan
posameznik, društvo,
Zavod, Podjetje.

ter nagrad
zlati, srebrni in
bronasti grb
odloča
občinski svet
na predlog
Komisije za
mandatna
vprašanja,
volitve in
imenovanja.
Ob eni
podelitvi je
možno
posameznemu
prejemniku
podeliti samo
eno priznanje.

O podelitvi naziva
častni občan, Grb
Občine Kočevje ter
vseh treh nagrad –
Humkove,
Verderberjeve in
Kozlerjeve nagrade,

O plaketah
župana Občine
Kočevje odloča
župan.
Komisija za
volitve,
imenovanja in

– osebi, ki doseže
pomembnejše trajne
uspehe na gospodarskem,
znanstvenem, umetniškem,
športnem, vzgojnoizobraževalnem ali
humanitarnem področju;
– osebi, ki je pomembno
zaznamovala življenje v
občini in je pustila pečat ter
s tem predstavljala občino
doma in v svetu;
– posameznikom, ki so s
svojim dolgoletnim delom
pomembno prispevali k
razvoju družbe, razvoju in
dosežkom na raznih
področjih človekove
ustvarjalnosti oziroma k
ugledu in razvoju občine;
– inovatorjem, izumiteljem,
znanstvenim in drugim
delavcem, ki so s svojim
dolgoletnim delom
prispeval k napredku in
razvoju ter ugledu občine.
Grb Občine Kočevje se
lahko podeli
posameznikom, skupinam
oseb ali organizacijam:

posameznikov, podjetij,
zavodov, krajevnih
skupnosti in društev;
– ob kateremkoli dogodku
ali priložnosti, za posebne
dosežke in pomembne
dogodke.

odloča Občinski svet
Občine Kočevje na
predlog Komisije za
volitve, imenovanja in
mandatna vprašanja

mandatna
vprašanja
sledi merilom,
ki so določena
v Odloku o
podelitvi
priznanj
Občine
Kočevje.

– za dolgoletne uspehe na
področjih, na katerih
delujejo in s tem bistveno
pripomorejo k ugledu
občine;
– ki bistveno prispevajo k
prepoznavnosti in
identificiranju kulturne
identitete Kočevja ali
izkažejo izjemno pozitiven
odnos do Kočevske;
– ki so povezovalni člen
med kočevsko sodobnostjo
in preteklostjo.
Humkova nagrada se
lahko podeli
posameznikom, skupinam
oseb ali organizacijam:
– ki dosežejo pomembnejše
trajne uspehe na
kulturnem, znanstvenem,
prosvetnem, vzgojno
izobraževalnem in
humanitarnem področju ter
družbeno političnim delom;
– ki na humanitarnem
področju s svojim delom
prispevajo k dobrobiti
občank in občanov.
Verderberjeva nagrada se

lahko podeli
posameznikom, skupinam
oseb ali organizacijam:
– za izjemne športne
dosežke;
– ki so osvojili naslove
državnega prvaka ali
dosegli vidnejše športne
dosežke v nacionalnem in v
mednarodnem merilu;
– za izjemen prispevek pri
razvoju športa v Občini
Kočevje;
– ki so skozi daljše časovno
obdobje pomembno
prispevali k razvoju športa
v Občini Kočevje.
Spominska plaketa Občine
Kočevje se lahko podeli,
– domačim in tujim
podjetjem, zavodom,
drugim organizacijam in
skupnostim, organom,
društvom, skupinam ljudi
in posameznikom ob
njihovih pomembnejših
jubilejih.
Priznanja so poimenovana
po značilnostih, s katerimi

se identificira občina.
METLIKA

Občina Metlika podeljuje
naslednja priznanja:
- plaketo Občine
Metlika in naziv
Častni občan Občine
Metlika (nimajo
posebnega
poimenovanja)
- priznanja in plakete
za delo in dosežke
na področju športa
(nimajo posebnega
poimenovanja)
- priznanja in plakete
za delo in dosežke
na področju kulture
oz. Ganglova
priznanja in plakete
(poimenovana po
metliškem kiparju
Alojzu Ganglu)

Vsa priznanja podeljuje
župan skupaj s
predsednikom posamezne
komisije. Plaketo občine in
naziv častnega občana ter
priznanja na področju
športa se podelijo na
osrednji slovesnosti ob
občinskem prazniku,
Ganglova priznanja in
plakete pa se podelijo na
občinski slovesnosti ob 8.
februarju, slovenskem
kulturnem prazniku.

Priznanja lahko prejmejo
Za izvedbo postopkov
posamezniki, podjetja,
so imenovane tri
ustanove, zavodi,
komisije, in sicer:
krajevne skupnosti,
- Komisija za
družbene organizacije,
priznanja
ekipe, društva. To je
občine (za
podrobneje opredeljeno v
plaketo in
Odloku o priznanjih
naziv častni
Občine Metlika, Pravilniku
občan)
o priznanjih in plaketah
- Komisija za
za delo na področju
podeljevanja
športa v Občini Metlika
priznanj in
ter Pravilniku o Ganglovih
plaket za delo
priznanjih in plaketah v
na področju
Občini Metlika.
športa (za
športna
priznanja)
- Komisija za
podeljevanje
Ganglovih
priznanj in
plaket (za
Ganglova
priznanja)
Predlogi dobitnikov so
zbrani na podlagi
objavljenih javnih
razpisov. Predloge

Merila so
opredeljena v
odloku oz.
pravilnikih, ki
so navedeni pri
3. odgovoru.

nato najprej obravnava
posamezna komisija,
dokončno potrditev
dobitnikov pa opravi
občinski svet.
ŽELEZNIKI

VODICE

AJDOVŠČINA

Vse glede podelitve priznanj
občine imamo opredeljeno
v Odloku, ki ga prilagamo
kot neuradni čistopis:
https://skupnostobcin.si/
wpcontent/uploads/2020/03
/odlok-priznanja-obcinezelezniki-neuradnicistopis-2019.pdf
Občina Vodice podeljuje 3
vrste priznanj: častni občan,
plaketa Občine Vodice in
priznanje župana
Priznanja Občine
Ajdovščina, o katerih
odloča občinski svet:
- Častni občan Občine
Ajdovščina,
- Petomajsko priznanje
Občine Ajdovščina,
- Zlati znak Občine
Ajdovščina.
Občina Ajdovščina
podeljuje priznanja ob

Župan podeljuje »priznanje Priznanje lahko prejme;
župana«
Posameznik, Društvo,
Ustanova, Zavod, podjetje,
…
Priznanje župana Občine
Nekatera priznanja
Ajdovščina:
prejmejo lahko le
- Jubilejno priznanje
posamezniki, v ostalih
župana Občine Ajdovščina, primerih pa lahko tako
- Priznanje župana Občine
pravne kot fizične osebe.
Ajdovščina za izjemne
dosežke,
- Priznanje župana Občine
Ajdovščina za plemenito
dejanje,

Postopek izpelje
Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in
imenovanja
Postopek za podelitev
priznanj, o katerih
odloča občinski svet,
izpelje Komisija za
mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja,
ki oblikuje predlog za
podelitev priznaj.

Da, urejena v
Odloku o
priznanjih
Občine
Ajdovščina.

HRASTNIK

občinskem prazniku 5.
maju.

- Spominska listina župana
Občine Ajdovščina.

Odlok o priznanjih Občine
Hrastnik (UVZ št. 31/09)
določa podrobno vsebino o
vrstah priznanj in nagrad
ter pogoje in postopek
podeljevanja le teh.
Priznanja in nagrade
Občine Hrastnik so najvišja
priznanja občine za
dosežke, ki prispevajo k
boljšemu, kvalitetnejšemu
in polnejšemu življenju
občanov in imajo pomen za
razvoj in ugled občine na
področju gospodarstva,
znanosti, umetnosti,
izobraževanja, kulture,
športa ter humanitarnih in
drugih dejavnosti.
Priznanja in nagrade
Občine Hrastnik so:
1. Častni občan
2. Zlato priznanje občine
(podeli se lahko le eno
priznanje v letu)

O podelitvi priznanj in
nagrad Občine Hrastnik od
prve do četrte točke (glej
odgovor pri točki 1.) odloča
s sklepom Občinski Svet
Občine Hrastnik na predlog
Komisije za priznanja in
odlikovanja. O podelitvi
priznanj in nagrad od pete
do osme točke pa odloča
župan.

Priznanja in nagrade
Občine Hrastnik so lahko
podeljena posameznikom,
skupinam, skupnostim,
družbam, društvom,
zavodom in drugim
pravnim osebam.

Postopek izpelje
Komisija za priznanja
in odlikovanja, ki
enkrat letno objavi
javni razpis, s katerim
pozove predlagatelje,
da podajo pisne
predloge za podelitev
priznanj in nagrad
Občine Hrastnik.

Komisija ima
sprejet
Poslovnik o
delu, ki
podrobneje
opredeljuje
način dela
komisije,
postopek
zbiranja
pobud,
kriterije za
podelitev
priznanj in
način
odločanja.
Komisija
obravnava
prispele
predloge in
oceni ali
dosežki
kandidata
ustrezajo
zahtevam, po
obravnavi

KRŠKO

3. Srebrno priznanje občine
(podeli se lahko le eno
priznanje v letu)
4. Bronasto priznanje
občine (podeli se lahko
največ tri priznanja v letu)
5. Županovo zlato pero
6. Spominski grb Občine
Hrastnik
7. Posebno priznanje
8. Nagrade za vrhunske
športne dosežke
Priznanja niso
poimenovana po
značilnostih, s katerimi se
občina identificira.
Pri nas je zadeva ločena - z
dvema dokumentoma, ki
dajeta "pooblastilo"
Občinskemu svetu (v imenu
katerega zadeve vsako leto
ureja Komisija za občinska
priznanja ter sodelovanje z
občinami) in župan, ki ima
svoj pravilnik - odloča pa se
sam oz. tudi na predlog
navedene komisije.
Povezavi:
Odlok o priznanjih
Občine Krško: Tukaj.

sprejme sklep
o predlogu za
podelitev
priznanja in
nagrad, ki ga
posreduje
občinskemu
svetu.

MARIBOR

Pravilnik o priznanjih
občine Krško, katera
podeljuje župan: Tukaj.
PRIZNANJA IN NAGRADE
MESTNE OBČINE MARIBOR
Priznanja mestne občine
Maribor so:
1. Častni občan mesta
Maribor (posameznikom za
izjemno pomembno delo in
zasluge, ki pomenijo izjemni
prispevek k razvoju, ugledu
in uveljavljanju mestne
občine Maribor)
2. Domicil v mestu Maribor
(podjetjem, zavodom in
drugim organizacijam,
skupnostim, organom,
društvom in posameznikom
izven mestne občine, katerih
dolgoletno delo pomeni
pomemben prispevek za
razvoj in uveljavljanje
mestne občine Maribor)
3. Listina mesta Maribor
(domačim in tujim
podjetjem, zavodom in
drugim organizacijam,
skupnostim, organom in
društvom za uspehe pri

ZNAK MESTA
MARIBOR (podeljuje
župan)
Znak mesta Maribor je:
1. mestni ključ Maribora
(državnikom in
pomembnejšim osebam iz
javnega življenja ob obisku
mesta Maribor kot znak
pozornosti).
2. mestni pečat Maribora.(
podjetjem, zavodom in
drugim organizacijam,
skupnosti, organom,
društvom in posameznikom
za zasluge pri sodelovanju z
Mariborom na področju
gospodarstva in družbenih
dejavnosti ter ob njihovih
jubilejih).

Vse podrobnosti o pogojih
in prejemnikih so
določene v Odloku, ki ga
pripenjam.
Odlok o priznanjih in
nagradah Mestne občine
Maribor (MUV, št. 9/96)
Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o
priznanjih in nagradah
Mestne občine Maribor
(MUV, št. 7/2002)
Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o
priznanjih in nagradah
Mestne občine Maribor
(MUV, št. 15/2008)

O nagradah in
priznanjih odloča
Komisija za nagrade in
priznanja, ki na podlagi
javnega poziva in
zbranih predlogov
oblikuje predlog ter ga
da v odločitev
Mestnemu svetu.

V Mestni občini
Maribor so
priznanja in
nagrade
določena z
Odlokom o
nagradah in
priznanjih.

demokratičnem razvoju
družbe, za posebno uspešne
dosežke in rezultate, ki
pomenijo pomemben
prispevek pri razvijanju
gospodarstva in družbenih
dejavnosti in imajo velik
pomen za razvoj mestne
občine)
Nagrade mestne občine
Maribor so:
1. Zlati grb mesta Maribor
2. Srebrni grb mesta
Maribor
3. Bronasti grb mesta
Maribor.

PTUJ

Z grbom mesta Maribor se
nagrajencu podelijo
denarne nagrade, in sicer:
- z zlatim grbom mesta
Maribor 600 %,
- s srebrnim grbom mesta
Maribor 400 %,
- z bronastim grbom mesta
Maribor 300 %
Priznanja MO Ptuj so:
- imenovanje za častnega
občana MO Ptuj;
- imenovanje za zaslužnega

Župan podeljuje priznanje
plaketo, oljenka, naziv
ambasadorja mesta Ptuj in

Priznanje prejmejo tako
posamezniki, društva,
ustanove in zavodi s tem,

Postopek izpelje
komisija za
odlikovanja in
priznanja, razen za

Samih sodil po
katerih bi se
ravnali
nimamo,

občana MO Ptuj;
- zlata plaketa MO Ptuj;
- velika oljenka;
- oljenka;
- spominsko priznanje
pečat mesta Ptuj z likom Sv.
Jurija
- ambasador mesta Ptuj
Priznanje lik Sv. Jurija in
oljenka sta poimenovani po
značilnostih Ptuja. Sv. Jurij
je zavetnik cerkve
poimenovane po njem in
samega mesta, oljenka pa
izhaja iz rimskih časov.
SEVNICA

Priznanja Občine Sevnica,
razvrščena od najvišjega do
najnižjega, so:
• naziv Častni občan občine
Sevnica,
• Grb občine Sevnica,
• Zlata plaketa občine
Sevnica,
• Srebrna plaketa občine
Sevnica,
• Listina občine Sevnica.
Naziv Častni občan občine
Sevnica je lahko podeljen
posamezniku, ki s svojim
delovanjem in stvaritvami
na posameznih področjih
življenja in dela prispeva k
izjemnemu razvoju in

spominsko priznanje pečat
mesta Ptuj z likom Sv. Jurija

da sami sebe ne morejo
predlagat.

priznanja, ki jih
podeljuje župan.

prijava mora
biti
pravočasna,
popolna in
ustrezna.

Priznanja se podeljujejo
občanom, drugim
posameznikom,
podjetjem, zavodom,
društvom, klubom,
združenjem, drugim
organizacijam in
skupinam, ki pomembno
prispevajo k boljšemu,
kvalitetnejšemu in
polnejšemu življenju
občanov, razvoju in
ugledu Občine Sevnica na
področju gospodarstva,
kulture, športa, zdravstva,
vzgoje in izobraževanja,
zaščite in reševanja,
ekologije, znanosti in

Predlog za podelitev
priznanja lahko podajo
občani, podjetja,
zavodi, društva,
združenja, druge
organizacije in
skupine, organi lokalne
skupnosti. O podelitvi
naziva Častni občan,
Grba občine, Zlate in
Srebrne plakete občine
Sevnica s sklepom
odloči občinski svet.
Listino Občine Sevnica
po lastni odločitvi
podeli župan, brez
sklepa občinskega
sveta. Priznanje se

Odbor za
priznanja
objavi razpis
enkrat letno,
najkasneje dva
meseca pred
občinskim
praznikom za
tekoče leto. Z
razpisom se
objavi, katere
podatke mora
vsebovati
predlog za
dobitnika
priznanja ter
rok, do

ugledu občine. Do sedaj je
bil naziv podeljen samo
enkrat.
Vsako leto se lahko podeli
največ en Grb občine
Sevnica in največ tri Zlate
plakete občine Sevnica.

drugih področjih
človekove ustvarjalnosti.

podeli na podlagi
sklepa župana.

katerega je
razpis odprt.
Strokovna in
administrativn
a dela v zvezi s
podeljevanjem
priznanj ter
zbirko
podatkov o
dobitnikih
priznanj vodi
splošna služba
Občine
Sevnica. Zbirka
se vodi
kronološko in
vsebuje ime in
priimek
oziroma naziv
dobitnika
priznanja,
rojstne
podatke
dobitnika
priznanja,
vrsto
podeljenega
priznanja,
številko in
datum sklepa o
podelitvi
priznanja ter
kraj in datum
vročitve

priznanja.
Gradivo v zvezi
s podelitvijo
priznanj je
javno in je na
vpogled v
splošni službi
Občine
Sevnica.
Zbirka
podeljenih
Listin občine
Sevnica se vodi
ločeno od
zbirke
priznanj, ki se
podeljujejo ob
prazniku
občine, in jo
vodi v kabinet
župana. Župan
enkrat letno
seznani
občinski svet o
podeljenih
listinah.

