
 
 
Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 15/2018) Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica objavlja 

 

 
R  A  Z  P  I  S  

 
ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA LETO 2019 

 
 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je podelitev priznanj in nagrad Občine Hoče-Slivnica za leto 2019.  
 
Priznanja in nagrade se podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, skupnostim ter druš-
tvom. 
 
Priznanja in nagrade se podeljujejo za večletno delo in 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 uresni-
čevanju napredka, ugleda in prepoznavnosti Občine Hoče-Slivnica. 
 
Priznanja in nagrade Občine Hoče-Slivnica: 
- naziv častni občan Občine Hoče-Slivnica, 
- spominska plaketa Občine Hoče-Slivnica, 
- priznanje oz. zahvala Občine Hoče-Slivnica 
- zlati, srebrni in bronasti grb Občine Hoče-Slivnica. 
 
Priznanje - naziv »Častni občan Občine Hoče-Slivnica« se podeljuje posamezniku, ki je dosegel trajne uspehe na 
gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, humanitarnem, naravovarstvenem ali kateremkoli 
drugem področju ustvarjalnosti in je s tem bistveno prispeval k razvoju in ugledu občine. 
Priznanje - naziv Častni občan se lahko podeli tudi posamezniku, ki nima stalnega ali začasnega prebivališča v Občini 
Hoče-Slivnica. Lahko je podeljeno tudi posmrtno. 

 
Spominska plaketa Občine Hoče-Slivnica se podeli podjetjem, zavodom ter organizacijam, društvom, skupnostim in 
posameznikom, ki so dosegli pomembne uspehe na področju, na katerem delujejo in so s tem bistveno prispevali k raz-
voju in ugledu občine, lahko pa tudi ob njihovih pomembnejših jubilejih.  
 
Priznanje oz. zahvala občine se podeli za dolgoletno delovanje ob okroglih obletnicah in jubilejih, ki jih obeležijo 
zavodi, društva, klubi in sveti krajevnih skupnosti in druge za občino pomembne pravne in fizične osebe. 
 
Nagrade »zlati, srebrni ali bronasti grb Občine Hoče-Slivnica« se podeli organizacijam za dosežene uspehe pri 
gospodarskem sodelovanju ter podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, skupnostim, organom in društvom za 
uspehe pri demokratičnem razvoju družbe in razvijanju gospodarstva in družbenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj 
Občine Hoče-Slivnica, dela in življenja v njej ter njen ugled. 

 
Zlati grb se podeljuje za dolgoletno ali izredno življenjsko delo, za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za raz-
voj in ugled Občine Hoče-Slivnica. 
 
Srebrni grb se podeljuje za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. 

 
Bronasti grb se podeljuje za enkratne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. 
 
 

2. PREDLAGATELJI 
 
Predloge za podelitev priznanj in nagrad Občine Hoče-Slivnica lahko podajo: 

- občani, 
- sveti krajevnih skupnosti,  
- člani občinskega sveta,  



 
- župan, 
- politične stranke, podjetja, zavodi in društva, ki delujejo na območju Občine Hoče-Slivnica, na podlagi sklepa 

organa upravljanja.  
 
Predlagatelji zase ne morejo podati predloga za podelitev priznanj in nagrad Občine Hoče-Slivnica. 
 
Isti predlagatelj lahko za vsako priznanje in nagrado predlaga le enega kandidata. 
 
 

3. PREDLOG ZA PODELITEV 
 
Predlog mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:  

- podatke o predlagatelju (ime in priimek / naziv družbe, naslov, kontaktni podatki), 
- podatke o kandidatu oz. kandidatih za priznanje oz. nagrado (ime in priimek, naslov, kontaktni podat-

ki),  

- vrsto predlaganega občinskega priznanja oz. nagrade, 
- podpisano izjavo kandidata za priznanje oz. nagrado, da se s predlogom strinja in potrjuje zapisane po-

datke, 
- obrazložitev oz. utemeljitev predloga, ki mora biti jasna in konkretna s poudarkom na posebnih zaslugah, 

zaradi katerih se posameznika, podjetje, zavod in drugo organizacijo, skupnost ali društvo predlaga za eno iz-
med priznanj ali nagrad, 

- priloge, ki potrjujejo dejstva navedena v utemeljitvi. 
 
 

4. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV 
 
Rok za oddajo predlogov z obrazložitvijo je do vključno 20.08.2019 (v primeru oddaje po pošti velja poštni žig).  
 
Naslov za oddajo: Občina Hoče-Slivnica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Pohorska 
cesta 15, 2311 Hoče. 
 
Predloge z obrazložitvijo lahko pošljete po pošti ali jih oddate osebno v tajništvu občinske uprave v času uradnih ur. 

 
Na ovojnici mora biti napisano sledeče: 
- polni naslov pošiljatelja, 
- polni naslov prejemnika, 
- pripis: »RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ IN NAGRAD ZA LETO 2019« 
 
 

5. OBJAVA RAZPISA IN DODATNE INFORMACIJE 
 
Razpis je objavljen na spletni strani Občine Hoče-Slivnica (www.hoce-slivnica.si) in v občinskem glasilu Utrinki. 
 
Vloga je dosegljiva na spletni strani Občine Hoče-Slivnica (www.hoce-slivnica.si). 
 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani prejmejo na Občini Hoče-Slivnica v času uradnih ur ali na telefonu 
02/616-53-23 (Metka Oberlajt) oz. po elektronski pošti metka.oberlajt@hoce-slivnica.si.  
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo na podlagi prispelih predlogov pripravila predlog nagrajencev 
in ga posredovala v potrditev Občinskemu svetu Občine Hoče-Slivnica. 
 
Priznanja in nagrade bodo podeljene ob občinskem prazniku v mesecu septembru 2019. 
 
 
Številka: 03209-0005/2019 
Datum:   23.05.2019 

                   Predsednik komisije za mandatna  
                      vprašanja, volitve in imenovanja 

                                              Jožef Merkuš 
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