OBČINA POLJČANE
O b č i n s k i s v e t
Komisija za priznanja in odlikovanja
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226

Zadeva: 094-0001/2021
Datum: 30. 3. 2021
Na podlagi 14. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 53/2019) Komisija za priznanja in odlikovanja Občinskega sveta Občine Poljčane
objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV
OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE POLJČANE ZA LETO 2021
Občina Poljčane podeljuje priznanja zasluženim občanom, podjetjem in drugim organizacijam
ter skupnostim, zavodom in društvom, ki imajo bivališče in sedež v Občini Poljčane, za
njihove dosežke, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in
ugled občine na gospodarskem, kulturnem, turističnem, ekološkem, humanitarnem,
zdravstvenem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in drugih področjih.

1. PRIZNANJA
a. Častni občan Občine Poljčane se podeljuje posamezniku za izredno pomembne
trajne dosežke na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojnoizobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali drugem področju, ki
je s svojim delovanjem izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine
Poljčane v državi ali na mednarodnem področju.
Priznanje Častni občan Občine Poljčane se lahko podeli tudi drugemu občanu ali
tujcu.
Priznanje Častni občan obsega posebno umetniško izdelano listino in umetniško delo v
vrednosti do maksimalno 3-kratne zadnje objavljene minimalne neto plače v RS.
b. Zahvalna listina Občine Poljčane se podeljuje kot znak priznanja in zahvale za
dolgoletno izjemno uspešno delo, ki ima poseben pomen za razvoj, napredek in ugled
Občine Poljčane.
Zahvalno listino Občine Poljčane lahko prejmejo posamezniki in društva.

Zahvalna listina obsega umetniško izdelano listino in denarno nagrado v višini 2kratne zadnje objavljene minimalne neto plače v RS.
Vsako leto se lahko podeli praviloma ena zahvalna listina Občine Poljčane. Več
zahvalnih listin se lahko podeli v letu ko več društev praznuje okrogle obletnice
delovanja (več kot 50 let).
c. Priznanje Občine Poljčane se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem
obdobju ali za enkratno izjemno dejanje.
Priznanje Občine Poljčane lahko prejmejo posamezniki, društva, sekcije društev in
skupine občanov.
Priznanje obsega umetniško izdelano listino in denarno nagrado v višini zadnje
objavljene minimalne neto plače v RS.
Vsako leto se lahko podelita največ dve Priznanji Občine Poljčane.

2. PREDLOGI
Pisni predlog za občinska priznanja mora vsebovati:
o podatke o predlagatelju,
o vrsto predlaganega priznanja občine,
o podatke o kandidatu za priznanje, za katerega mora predlagatelj
pridobiti pisno privolitev posameznika, na katerega se predlog nanaša,
o obrazložitev k predlogu ter dokumente, ki potrjujejo dejstva v
obrazložitvi,
o datum predloga.
Predloge za priznanja lahko podajo občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge
organizacije in skupnosti. Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za
priznanje. Predlagatelj ne more predlagati podelitve posmrtnega priznanja, razen izjemoma na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dobitniki občinskih priznanj ne
morejo biti občinski funkcionarji v času opravljanja funkcije.
O podelitvi posamezne vrste priznanj odloči Občinski svet s sklepom po opravljenem javnem
razpisu za zbiranje predlogov na predlog Komisije za priznanja in odlikovanja.
Priznanja po tem odloku se lahko prejemniku podelijo enkrat v obdobju 20-ih let, vendar se
med seboj ne izključujejo.

3. KOMISIJA
Petčlanska Komisija za priznanja in odlikovanja občine Poljčane obravnava le v roku prispele,
ter v skladu z razpisom opremljene vloge. Neustrezne vloge komisija s sklepom in
utemeljitvijo zavrže.
Če je potrebno lahko komisija:
- od predlagatelja zahteva dopolnitev vloge;

-

zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije, občinske organe ali druge
ustrezne organizacije;
povabi predlagatelja, da lahko v vlogi spremeni vrsto predlaganega priznanja.

4. ODDAJA VLOG
Pisni predlogi morajo biti oddani na predpisanih obrazcih, ki so na voljo na spletni strani
www.poljcane.si.
Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko dobite preko telefona na kontaktu: Jelka
Hribernik, 02 80 29 291; ali na e - naslovu: jelka.hribernik@poljcane.si .

Pisne predloge pošljite do vključno 21. 4. 2021 v zaprti ovojnici s priporočeno pošto na
naslov:
OBČINA POLJČANE
KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA
BISTRIŠKA CESTA 65
2319 POLJČANE
s pripisom: »Ne odpiraj, razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2021«
in polnim imenom ali nazivom predlagatelja na zadnji strani kuverte.
Za pravočasno se štejejo tudi vloge, ki so bile oddane osebno v tajništvu Občine Poljčane
v času uradnih ur vključno do srede, 21. 4. 2021, do 17. ure.
Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku bodo zavržene s sklepom.
V razpisni dokumentaciji uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so
uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

5. PODELITEV PRIZNANJ
Praviloma se priznanja podeljujejo na svečanosti ob praznovanju občinskega praznika, lahko
pa se podelijo tudi ob drugih posebnih slovesnostih, ob svečanem sprejemu, ob dogodkih ali
datumih, pomembnih za občino in dobitnike priznanj. V primeru, da zaradi epidemije
coronavirusa osrednje občinske prireditve ne bo, bodo priznanja podeljena ob naslednji možni
priložnosti.

Komisija za priznanja in odlikovanja
predsednik
Vincenc ZOBEC l.r.

