
 

Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 

35/2001) in Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Sveti Jurij ob 

Ščavnici (Uradni list RS, št. 8/2015) Komisija za priznanja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 

objavlja  

 

J A V N I  R A Z P I S  

za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 

2020 

 
Na podlagi navedenih odlokov Občina Sveti Jurij ob Ščavnici razpisuje naslednja priznanja: 

                                                                           

NAZIV ČASTNEGA OBČANA,  

ki se podeljuje posameznikom za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge, ki pomenijo 

izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, na 

lokalnem ali na mednarodnem področju. 

 

GRB OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, 

ki se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim 

osebam za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za ugled 

in razvoj Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. 

 V koledarskem letu se lahko podeli največ en grb Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.  

 

PLAKETA OBČINE  SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, 

ki se podeljuje posameznikom, zavodom, družbam, skupnostim, društvom in drugim pravnim 

osebam za pomembne dosežke v krajšem obdobju in kot vzpodbuda  za nadaljnje delo.  

 V koledarskem letu se lahko podelijo največ tri plakete.  

Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične ali pravne osebe. Predlagatelj zase ne more 

vložiti predloga za podelitev priznanja. 

Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki, z obrazložitvijo in mora 

vsebovati podatke o kandidatu. 



Odločitev o podelitvi priznanj sprejme občinski svet s sklepom. 

 

Obrazec pobude za podelitev priznanj 

 

Razpisani obrazec za pobude je dosegljiv na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, 

lahko pa ga zainteresirani v roku razpisa prevzamejo v prostorih tajništva Občine Sveti Jurij 

ob Ščavnici, Videm 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici. 

Pobudo za podelitev priznanja pošljite na razpisanem obrazcu, s prilogami, na naslov: 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Komisija za priznanja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, 

Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, do vključno 30.03.2020, v zaprti 

ovojnici, s pripisom: 

»Ne odpiraj – za javni razpis občinska priznanja« in z navedenim naslovom pošiljatelja.  

Predlogov, ki bodo prispeli po  roku, komisija ne bo upoštevala.  

Številka: 032-0010/2019 

Datum: 13.03.2020 

 

           Komisija za priznanja 

       Občine Sveti Jurij ob Ščavnici  

 Slavica Trstenjak l.r.  

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


