
 

 

URADNI VESTNIK 
OBČINE SVETI ANDRAŽ 
V SLOVENSKIH GORICAH 

 
Leto 2019, številka 97                                                                   23. 9. 2019 

Dostop do vseh veljavnih aktov občine: www.sv-andraz.si  
 
 

  

 VSEBINA 

1. J A V N I   R A Z P I S za podelitev priznanj Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v 

letu 2019 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

objavlja na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih 

Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

(Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah, št. 62/15) 

J A V N I   R A Z P I S 

za podelitev priznanj 

Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah  

v letu 2019 

 

 Naziv »Častni občan Občine Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah« 

 Grb Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah (največ 1 grb) 

 Plaketa Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah (največ tri plakete) 

 

I. Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
podeljuje v letu 2019 naslednje vrste priznanj: 
1) Naziv »Častni občan Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah« je najvišje 
priznanje občine in se podeljuje 
posameznikom za njihov izjemen prispevek na 
področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, 
kulture, športa ali humanitarnih dejavnosti, ki 
ima trajen pomen za razvoj, ugled ali 
promocijo Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah. Priznanje naziva Častnega občana 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah se 
podeli s posebno listino. 
2) Grb Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah je priznanje, ki se podeljuje za izredno 
življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in 
dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah ter 
za izredno požrtvovalnost, hrabrost in 
človekoljubje. 

3) Plaketa Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah se podeljuje zaslužnim 
posameznikom, podjetjem, zavodom ter 
organizacijam v občini, ki dosežejo izredne 
uspehe na področjih, na katerih delujejo in s 
tem bistveno pripomorejo k ugledu Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

 

II. Predloge za podelitev priznanj lahko podajo 
fizične osebe, podjetja, zavodi, društva, vaški 
odbori, delovna telesa občinskega sveta, 
komisija za priznanja ter politične stranke.  
 
Predlagani kandidati so lahko posamezniki ali 
pravne osebe, razen v primeru oddaje 
predloga za priznanje naziva »Častni občan«, 
ki se lahko podeli samo posameznikom. 
 
Posameznik ne more predlagati sebe, lahko 
pa član skupine ali društva predlaga svojo 
skupino ali društvo. 
 
 
 
Predlog mora biti podan v pisni obliki, 
vsebovati mora: 

 podatke o predlagatelju (ime in priimek ter 
naslov oz. naziv pravne osebe, telefon, v 
primeru pravne osebe še kontaktna oseba), 

 podatke o kandidatu (ime in priimek ter 
naslov oz. naziv pravne osebe, rojstni datum v 
primeru fizične osebe, telefon, v primeru 
pravne osebe še kontaktna oseba), 

 navedbo vrste priznanja in 

 utemeljitev pobude.  
 

III. Predlogi morajo biti podani v pisni obliki, 
osebno ali po pošti, najkasneje do 7. 10. 2019, 
do 12.00 ure, v zaprti  kuverti s pripisom: »NE 
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ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – PRIZNANJA 
2019«, na naslov Občina Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 
Vitomarci. Vloge - pobude, poslane po pošti, 
morajo na občino prispeti do navedenega 
roka.  

IV. Predloge za podelitev priznanj Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah obravnava 
Komisija za priznanja (v nadaljevanju: 
Komisija), ki jo sestavljajo člani Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti. Kadar je predlogov za posamezno 
vrsto priznanj več, Komisija predloge 
obravnava in jih točkuje po podrobneje 
opredeljenih kriterijih za dodeljevanje priznanj. 
Komisija izdela končni predlog za vsa 
priznanja z obrazložitvijo, katerega posreduje v 
obravnavo in sprejem Občinskemu svetu. 
Občinski svet s sklepom odloči o podelitvi 
priznanj. Nepravočasne pobude Komisija 
zavrže. Vlagatelje, katerih oddani predlogi so 
glede predlagane navedbe vrste in/ali 
utemeljitve priznanja neutemeljene, komisija 
pisno pozove k dopolnitvi vloge v primernem 
roku. V kolikor predlagatelj vloge v tem roku ne 
dopolni, komisija le-to s sklepom zavrže. 

V. Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
pisno obveščeni v roku 14 dni od odpiranja 
predlogov. 
Predlagatelj, katerega predlog je bil odobren, 
mora občini najkasneje do 30. 10. 2019 
dostaviti pisno soglasje kandidata k sprejemu 
priznanja.  
Odpiranje predlogov ni javno. 
 

VI. Priznanja bo podeljevala županja na osrednji 
proslavi ob občinskem prazniku Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, ki bo 30. 11. 
2019. 
 

VII. Dodatne informacije v času trajanja razpisa 
dobite na sedežu Občine ali na telefonski 
številki (02) 757 95 30 pri Petri Breznik. 
 

 
Številka: 094-1/2019-1  

Datum: 23. 9. 2019 

 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah  
   Županja: Darja Vudler l.r. 

 


