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Občinska uprava na osnovi sklepa 2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, št. sklepa 3.1, v skladu z Odlokom o priznanjih v Občini Rečica ob Savinji 
(Uradni list RS, št. 55/2008), objavlja  
 
 

RAZPIS  ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE 
REČICA OB SAVINJI V LETU 2019 

 
 
1. VRSTE PRIZNANJ 
 
Na podlagi zgoraj citiranega Odloka Občina Rečica ob Savinji razpisuje naslednja priznanja: 
 
1. Naziv »Častnega občana Občine Rečica ob Savinji«;  
2. »Grb Občine Rečica ob Savinji«.  
 
 
2. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ 
 
2.1. Naziv Častnega občana 
 
Naziv »Častni občan Občine Rečica ob Savinji« se podeli občanom Občine Rečica ob 
Savinji, drugim državljanom Republike Slovenije in državljanom tujih držav, ki imajo posebne 
zasluge za napredek gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, vzgoje in 
izobraževanja ter za druge izjemne dosežke, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in 
promocijo Občine Rečica ob Savinji. Naziv se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo 
sklepa, s katerim je dodeljeno priznanje.  
 
2.2. Grb Občine Rečica ob Savinji  
 
Grb Občine Rečica ob Savinji je najvišje priznanje Občine Rečica ob Savinji. Podeljuje se: 

1. posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke 
trajnejšega pomena,  
2. skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in 
dosežke, s katerimi povečujejo ugled Občine Rečica ob Savinji na gospodarskem, 
družbenem ali drugem področju življenja in dela.  

 
Podeljuje se zlati, srebrni in bronasti grb. Letno se podeli največ en zlati grb ter načeloma 
največ trije srebrni oziroma bronasti grbi. Priznanje se podeli skupaj z listino, ki vsebuje 
besedilo sklepa o podelitvi priznanja. 
 
 
3. ZAHTEVANI PODATKI V PREDLOGU ZA PODELITEV PRIZNANJA 
 
Predlogi morajo vsebovati naslednje podatke: 

- podatke o predlagatelju;  
- vrsto predlaganega priznanja;  
- podatke o predlaganem prejemniku priznanja;  



- obrazložitev k predlogu;  
- dokumente, ki potrjujejo predlog (če obstajajo). 

 
 
4. IZLOČITVE 
 
Za dobitnike občinskih priznanj ne morejo biti predlagani občinski funkcionarji v času 
opravljanja funkcije. 
 
 
5. PREDLAGATELJI 
 
Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Rečica ob Savinji so lahko občani, politične 
stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti. Predlagatelj zase ne more 
vložiti predloga za podelitev priznanj. 
 
 
6. ODDAJA PREDLOGA – NAČINI IN ROKI 
 
Pisni predlogi za podelitev priznanj Občine Rečica ob Savinji se v zaprti kuverti z oznako 
»Razpis – občinska priznanja« pošljejo najkasneje do 19. aprila 2019 na naslov: 
 
Občina Rečica ob Savinji  
Rečica ob Savinji 55 
3332 Rečica ob Savinji.  
 
Ustrezne obrazce lahko dobite na spretnem naslovu http://www.obcina-recica.si/ ali v 
tajništvu Občine Rečica ob Savinji, na naslovu Rečica ob Savinji 55. Uporaba teh obrazcev 
ni obvezna. 
 
Upoštevani bodo le predlogi, ki bodo na  naslov posredovani do vključno 19. aprila 2019. 
 
Formalno popolnost vlog preveri Občinska uprava, ki v primeru nepopolnega predloga 
vlagatelja nepopolne vloge pozove na dopolnitev v roku 8 dni. Vlog, ki do roka ne bodo 
ustrezno dopolnjene, se v postopku za podelitev priznanj ne bo upoštevalo. 
 
 
7. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV 
 
Obravnave predlogov vodi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju: komisija), ki lahko:  

- od predlagatelja zahteva dopolnitev predloga;  
- predlog zavrne, če ni dovolj utemeljen;  
- zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije, občinske organe ali druge ustrezne 

organizacije in posameznike;  
- razvrsti predlaganega kandidata v tisto vrsto priznanja, ki je glede na podan predlog. 

 
Komisija oblikuje sklep o podelitvi priznanj in ga skupaj z utemeljitvijo posreduje v obravnavo 
občinskemu svetu. O podelitvi priznanj in nagrad Občine Rečica ob Savinji odloča občinski 
svet na predlog komisije. 
 
 
8. PRILOGA 
 

- Obrazec  


