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športa in na področju humanitarnih in drugih dejavnostih ter z 
mednarodnimi povezovanji prispevali k razvoju, ugledu in pro-
mociji občine. 

Naziv častni občan se podeli s posebno listino, ki vsebuje 
besedilo sklepa o podelitvi naziva »ČASTNI OBČAN OBČINE 
PODVELKA«. 

Naziv častni občan se podeli izjemoma. V koledarskem letu 
se lahko podeli največ 1naziv častni občan.

Zlati, srebrni in bronasti grb 

6. člen
Zlati grb Občine Podvelka je najvišje priznanje Občine Pod-

velka. OS ga podeli: 
-  posamezniku za življenjsko delo, za večletne uspehe ali en-

kratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega 
pomena,

-  skupinam občanov ali pravnim osebam za večletne uspehe ali 
dosežke na gospodarskem, družbenem ali drugem področju 
življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj 
in ugled Občine Podvelka. 
V posameznem letu lahko OS dodeli praviloma največ eno 

priznanje Zlati grb občine Podvelka. 

7. člen
Zlati grb Občine Podvelka je reliefni odtis grba Občine Pod-

velka – v nadaljevanju besedila občina, v velikosti 45x35 mm, iz-
delan iz zlata čistine 585/000 (14 karatov) in pritrjen na ustrezno 
podlago v šatulji. Na podlagi je pritrjena tudi kovinska ploščica 
(pozlačena medenina) z vgraviranim napisom »Zlati grb Občine 
Podvelka« ter datum podelitve. 

Prejemnik priznanja Zlati grb Občine Podvelka prejme tudi 
posebno listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je to pri-
znanje podeljeno. 

8. člen
Srebrni grb Občine Podvelka podeljuje OS posameznikom, 

skupini občanov, društvom ali drugi pravni osebi ob izjemnih 
enkratnih dosežkih, ob izrednem humanem in požrtvovalnem de-
janju, ob življenjskem ali delovnem jubileju ali drugih posebnih 
priložnostih. 

9. člen
Srebrni grb Občine Podvelka je reliefni odtis grba Občine 

Podvelka, velikosti 45x35 mm, izdelan iz srebra čistine 900/000, 
ki je pritrjen na ustrezno podlago v šatulji. Na podlago je pritrjena 
tudi kovinska ploščica (posrebrena medenina) z vgraviranim na-
pisom »Srebrni grb Občine Podvelka« ter datum podelitve. 

Prejemnik priznanja Srebrni grb občine prejme tudi posebno 
listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bilo priznanje 
podeljeno. 

V posameznem letu lahko OS dodeli praviloma največ dve 
priznanji Srebrni grb občine Podvelka. 

10. člen
Bronasti grb Občine Podvelka podeljuje OS posameznikom, 

skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za poseb-
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Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Podvelka (MUV št.13/99) 
je občinski svet Občine Podvelka na svoji 25. redni seji z dne 17. 
decembra 2009, sprejel 

O D L O K
o občinskih priznanjih Občine Podvelka

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen
S tem odlokom se določa vrsto priznanj, pogoje, postopek in 

način podeljevanja priznanj Občine Podvelka, njihovo obliko ter 
način vodenja evidence. 

2. člen
Priznanja Občine Podvelka se podeljujejo zaslužnim obča-

nom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, vaškim sku-
pnostim, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim 
osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, 
športa, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih člo-
vekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu 
in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj 
in ugled Občine Podvelka. 

Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno. 

3. člen
Priznanja občine so: 

 1. naziv častnega občana 
 2. zlati grb Občine Podvelka 
 3. srebrni grb Občine Podvelka 
 4. bronasti grb Občine Podvelka 
 5. plaketa za najlepše urejeno vaško skupnost 
 6. plaketa za vzorno urejen posamezni objekt z okoljem v občini 
 7. priznanje za izjemne dosežke na področju kulture 
 8. priznanja in zahvale župana občine 
 9. grb prijateljstva 
10. priznanje zlati učenec

4. člen
O podelitvi priznanj Občine Podvelka odloči Občinski svet 

Občine Podvelka na predlog Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja iz točk 1, 2, 3, 4 in 7, ter na predlog Odbora 
za turizem iz točk 5 in 6. 

Naziv častni občan 

5. člen
Naziv častni občan je izjemno priznanje Občine Podvelka in 

ga podeljuje OS tako občanom Občine Podvelka in drugim drža-
vljanom RS, kot tudi državljanom tujih držav, ki so z izjemnimi 
dosežki na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, 
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Priznanja in pisne zahvale župana

17. člen
Župan podeljuje občanom, skupinam občanov, društvom in 

pravnim osebam za njihove uspehe in prizadevanja na posame-
znih področjih življenja in dela pisno priznanje in pisno zahvalo 
župana. Priznanje je posebna listina, na kateri je označeno - pri-
znanje Občine Podvelka, župan in mu je priložena listina sklepa 
župana, s katerim je bilo priznanje podeljeno. Določila tega člena 
se upoštevajo tudi za dodelitev listine zahvale. 

Grb prijateljstva

18. člen
Župan podeljuje tako občanom, skupinam občanov in drugim 

državljanom RS, kot tudi državljanom drugih držav, društvom in 
pravnim osebam, ki so s svojim delom in prizadevanji prispevali 
k boljšemu delu in napredku občine na posameznih področjih ži-
vljenja in dela, grb prijateljstva. 

Grb prijateljstva je odlitek na leseni podlagi, na njem je grb 
Občine Podvelka v velikosti 9 x 8,5 cm, nad njim je napis Občina 
Podvelka, nad tem pa napis »Grb prijateljstva«. 

Priznanje zlati učenec

19. člen
Priznanje zlati učenec je priznanje Občine Podvelka, ki ga 

župan podeljuje učencem OŠ Brezno Podvelka z njenimi podru-
žnicami, ki so v vseh letih šolanja dosegli odličen uspeh oziroma 
rezultat ob koncu šolskega leta z oceno 4,5 in več. 

Priznanje zlati učenec je relijefni odtis številke 5 v velikosti 
19 mm krat 14,7 mm, izdelan iz zlata čistine 585/000 (14ct) in 
pritrjen na ustrezno podlago v šatulji. Na podlagi je pritrjena tudi 
kovinska ploščica z vgraviranim napisom imena in priimka pre-
jemnika priznanja.

Postopek za podeljevanje priznanj 

20. člen
Pobudniki oz. predlagatelji za podelitev priznanj občine so 

lahko občani, politične stranke, vaške skupnosti, komisija za oce-
njevanje urejenosti okolja in objektov, podjetja, društva in druge 
pravne osebe. 

Predlagatelj za podelitev priznanj po tem odloku je lahko tudi 
župan. 

Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev pri-
znanja. 

21. člen
Priznanja občine, navedena v 3. členu od številke 1. do 4., se 

podeljujejo na podlagi javnega razpisa. 
Javni razpis za podelitev priznanj, navedenih v 3. členu od 

številke 1. do 4. ter 7., objavi občinska uprava občine na predlog 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v javnih 
glasilih. Objavljen mora biti najmanj 2 meseca pred podelitvijo 
za tekoče leto. 

ne uspehe in dosežke na področju življenja in dela, pomembne za 
občino in dejanja, ki se odražajo v humanem odnosu soljudi. 

11. člen
Bronasti grb Občine Podvelka je reliefni odtis grba občine v 

velikosti 45x35 mm, izdelan iz brona, ki je pritrjen na ustrezno 
podlago v šatulji. Na podlagi je pritrjena kovinska ploščica (ba-
ker) z vgraviranim napisom »Bronasti grb občine Podvelka« ter 
datum podelitve. 

Prejemnik priznanja Bronasti grb občine prejme tudi posebno 
listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bilo priznanje 
podeljeno. 

V posameznem letu lahko OS praviloma dodeli največ tri pri-
znanja Bronasti grb Občine Podvelka. 

Plaketa za najlepše urejeno VS

12. člen
Plaketo za najlepše urejeno VS in vzorno urejen posamezni 

objekt z okoljem Občini Podvelka podeljuje občinski svet v skladu 
s pravili o tekmovanju in ocenjevanju za najlepše urejeno VS in 
vzorno urejen posamezni objekt z okoljem v Občini Podvelka. 

Plaketa za vzorno urejen posamezni objekt z okoljem

13. člen
Plaketo za vzorno urejen posamezni objekt z okoljem v Ob-

čini Podvelka podeljuje Občinski svet lastnikom objektov, nji-
hovim najemnikom, društvom, podjetjem, obrtnikom v skladu s 
pravili o tekmovanju in ocenjevanju za najlepše urejeno VS in 
vzorno urejen posamezni objekt z okoljem v Občini Podvelka. 

14. člen
Plaketa je posebna listina, ki je uokvirjena in ima odtis sre-

brne vrtnice, na plaketi je označeno: Občina Podvelka, komu se 
podeljuje, namen, datum in žig ter podpis župana. 

V posameznem letu lahko občinski svet podeli več teh pla-
ket. 

Priznanje za dosežke na področju kulture

15. člen
Priznanje za izjemne dosežke na področju kulture podeljuje 

občinski svet posameznikom, skupinam, društvom, organizaci-
jam in zavodom. 

16. člen
Priznanje je posebna listina, ki je uokvirjena in ima srebr-

ni odtis Franceta Prešerna, na priznanju je označeno: Občina 
Podvelka, komu se podeljuje, namen, datum in žig ter podpis 
župana. 

V posameznem letu lahko občinski svet podeli eno prizna-
nje. 
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26. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, razen priznanje za 

najlepše urejeno vaško skupnost in priznanje za vzorno urejen 
posamezni objekt z okoljem v občini, vendar se med seboj ne 
izključujejo. 

Priznanja praviloma vroča župan. 
Priznanja se vročajo prejemnikom na svečan način, in sicer na 

slavnostni seji OS ali ob posebnih slovesnostih oz. na svečanem 
sprejemu ob dogodkih in praznikih pomembnih za občino. 

Način vodenja evidence o podeljenih priznanjih 

27. člen
Administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opra-

vlja občinska uprava občine Podvelka. 
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na 

vpogled na občinski upravi občine. 

28. člen
Podeljena priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih pri-

znanj kronološko in vsebuje naslednje podatke: 
-  zaporedno številko, 
-  ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku 

priznanja, 
-  datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja oz. 

kdo je priznanje odobril
-  vrsto priznanja in 
-  datum vročitve priznanja. 

PREhODNE DOLOČBE

29. člen
Pravila o tekmovanju in ocenjevanju za najlepše urejeno VS 

in vzorno urejen posamezni objekt z okoljem v Občini Podvelka 
sprejme občinski svet na predlog Odbora za turizem najkasneje v 
roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka. 

30.člen
Sredstva za izvajanje tega odloka so zagotovljena v proračunu 

občine za vsako leto posebej. 

KONČNE DOLOČBE

31. člen
Ta odlok začne veljati 8 dan po objavi v Medobčinskem ura-

dnem vestniku. 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ob-

činskih priznanjih Občine Podvelka (MUV, št. 09/2000, 13/2000, 
30/2001, 02/2003). 

 Župan Občine Podvelka
Številka: 035-14/09-3/1 Anton Kovše, ing., s. r.

Razpis mora vsebovati: 
• pogoje za podelitev priznanj
• podatke, ki jih mora vsebovati predlog
• rok, do katerega morajo biti podani predlogi. 

22. člen
Predlog za podelitev priznanj mora biti podan v pisni obliki 

in mora vsebovati: 
• ime in sedež predlagatelja 
• osnovne podatke predlaganega prejemnika priznanj 
• vrste predlaganega priznanja 
• utemeljitev predloga 
• dokumente, ki potrjujejo navedbe v obrazložitvi. 

23. člen
Predlagatelj seznani kandidata o predlogu za priznanje. 

24. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mora 

obravnavati predloge za podelitev priznanj v 15 dneh po preteku 
roka za oddajo predlogov. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko 
v postopku 
• zahteva od predlagatelja, da predlog dopolni,
• predlog zavrne, če ni dovolj ali ustrezno utemeljen, 
• zaprosi za mnenje ustrezne strokovne ali druge organizacije, 
• razvrsti predlaganega kandidata v tisto vrsto priznanja, ki je 

glede na podan predlog ustreznejša, v dogovoru s predlagate-
ljem.
Pri predlaganju kandidatov, ki so že prejeli priznanje občine, 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja 
delo, uspehe in dosežke, ki niso bili zajeti v že dodeljenem pri-
znanju ter ugotavlja nove zasluge in nadgrajene zasluge po pode-
litvi predhodnega priznanja.

Skladno s kriteriji iz tega odloka Komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve, imenovanja in priznanja oblikuje ustrezen sklep o 
podelitvi priznanj, pripravi ustrezne utemeljitve in jih posreduje 
v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. 

Ustrezen sklep o podelitvi priznanj iz 5. in 6. točke 1. od-
stavka 3. člena pripravi odbor za turizem na podlagi pravilnika o 
kriterijih za dodelitev priznanja plaket za najlepše urejeno vaško 
skupnost in za vzorno urejen posamezni objekt v Občini Pod-
velka. Odbor za turizem ustrezno utemeljene sklepe posreduje v 
obravnavo in sprejem občinskemu svetu.

Odločitev o podelitvi priznanj sprejme občinski svet s skle-
pom. Sklep mora biti kratko obrazložen. 

Ne glede na določila tega odloka lahko župan ob raznih do-
sežkih, priložnostih in jubilejih sam odloči, da občanu oziroma 
občanom ter društvom izven območja občine podeli pisno prizna-
nje ali zahvalo občine.

25. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja gla-

suje z večino glasov vseh članov.
OS odloča o podelitvi priznanja z večino glasov vseh članov. 
Posebno listino o priznanju podpiše župan. 


