Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni
pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko obsega:
-

Odlok o priznanjih Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu, št.
3/08) in

-

Odlok o dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v
občinskem glasilu, št. 11/17)

ODLOK O PRIZNANJIH OBČINE RENČE-VOGRSKO
(Neuradno prečiščeno besedilo št. 1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj ter postopek, pogoje in način podeljevanja priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Renče–Vogrsko se podeljujejo posameznikom in skupinam ne glede na
občino, v kateri imajo prijavljeno stalno prebivališče oz. sedež.
Občinskih priznanj se ne podeli članom Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, članom
sveta Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga, članom sveta Krajevne skupnosti Renče in
članom sveta Krajevne skupnosti Vogrsko, ki to funkcijo opravljajo v tekočem mandatu.
Priznanja Občine Renče –Vogrsko so:
- Zlati grb Občine Renče–Vogrsko,
- Plaketa Občine Renče–Vogrsko in
- Izredna nagrada Občine Renče-Vogrsko.
II. VRSTE PRIZNANJ
3. člen
Zlati grb Občine Renče -Vogrsko se podeli posameznikom, ki so s svojim večletnim delom
na različnih področjih družbenega življenja in dela dosegli izjemne uspehe in dosežke, s
katerimi so pomembno in trajno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu Občine
Renče-Vogrsko.
Občinski svet Občine Renče–Vogrsko podeli Zlati grb Občine Renče-Vogrsko 1x v mandatu,
praviloma v drugi polovici mandata, največ enemu posamezniku na slovesnosti ob prazniku
Občine Renče –Vogrsko.
Posamezniku se Zlati grb Občine Renče-Vogrsko podeli samo 1x.
Prejemnik Zlatega grba prejme listino in posebej za ta namen oblikovan Zlati grb Občine
Renče-Vogrsko.

O podelitvi Zlatega grba Občine Renče –Vogrsko odloča Občinski svet na podlagi predloga
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
4. člen
Plaketo Občine Renče–Vogrsko se podeli posameznikom in skupinam:
- za večletne izjemne uspehe oz. vrhunske dosežke na posameznih področjih
družbenih dejavnosti,
- za večletne izjemne uspehe na področju gospodarstva,
- za druge posebne primere, ki prispevajo k ugledu, razvoju in prepoznavnosti Občine
Renče-Vogrsko.
Plaketo se podeli 1x letno največ trem prejemnikom na slovesnosti ob prazniku Občine
Renče –Vogrsko.
O podelitvi Plakete Občine Renče–Vogrsko odloča Občinski svet na podlagi predloga
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
5. člen
Izredne nagrade Občine Renče–Vogrsko se lahko podelijo posameznikom ali skupinam za
izredne dosežke, ki so bistveno prispevali k razvoju in ugledu lokalne skupnosti.
O podelitvi Izredne nagrade Občine Renče–Vogrsko odloči Občinski svet s sklepom.
III. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
6. člen
Pobude in predlogi za podelitev priznanj Zlati grb Občine Renče–Vogrsko in Plaketa Občine
Renče–Vogrsko se zbirajo na podlagi javnega razpisa.
Razpis za podelitev priznanj objavi občinska uprava Občine Renče-Vogrsko na krajevno
običajen način v glasilu Občine Renče-Vogrsko enkrat letno.
7. člen
Javni razpis za podelitev priznanj mora vsebovati:
- vrsto in število priznanj,
- določbe in kriterije za podelitev priznanj,
- podatke, ki jih mora vsebovati pobuda,
- navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k pobudi,
- rok, do katerega morajo biti poslani predlogi in pobude,
- naslov, na katerega morajo biti poslane pobude.
8. člen.
Pobude in predloge za podelitev priznanj Občine Renče-Vogrsko lahko podajo posamezniki,
društva, zavodi, družbe, skupnosti, politične in druge organizacije in ožji deli lokalne
skupnosti.
9. člen
Predlog za podelitev priznanja Občine Renče-Vogrsko mora biti predložen v pisni obliki in
mora vsebovati:
- splošne podatke o predlagatelju,
- predstavitvene podatke o kandidatu,
- vrsto priznanja, za katerega je kandidat predlagan,
- utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom dela oziroma dosežkov, zaradi katerih je
bila predlagana podelitev priznanja,
- dokumente, ki potrjujejo dejstva navedena v utemeljitvi.

10. člen
Prispele predloge bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Komisija obravnava le predloge, ki so predloženi pravočasno. Komisija lahko od
predlagateljev pisno zahteva, da vlogo dopolnijo. Predloge obravnava samostojno, k
sodelovanju pri obravnavi posameznih predlogov pa lahko povabi tudi zunanje strokovnjake
oziroma ustanove s posameznega področja.
Komisija oblikuje predloge za podelitev priznanj in jih skupaj z obrazložitvijo posreduje
občinskemu svetu občine Renče-Vogrsko v obravnavo in potrditev.
Občinski svet odloči o posameznem prejemniku priznanja s sklepom.
IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
11. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj ima značaj informacij javnega značaja in je na vpogled
pri občinski upravi.
12. člen
Strokovna, organizacijska in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja
občinska uprava.
13. člen
Priznanja se skladno s tem odlokom vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko in
vsebujejo naslednje podatke:
- ime in priimek posameznika oz. naziv skupine ter osnovne podatke o prejemniku,
- vrsta priznanja,
- kratka obrazložitev,
- številko sklepa komisije in datum seje občinskega sveta, na kateri je bilo priznanje
podeljeno,
- datum izročitve priznanja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
O objavi razpisa za podelitev priznanja Zlati grb Občine Renče-Vogrsko bo odločil Občinski
svet s sklepom.
15. člen
Obliko, velikost in vsebino priznanj iz 3. in 4. člena tega Odloka določi župan v tridesetih
dneh po njegovi uveljavitvi.
16. člen
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov po enakem postopku, kot so bila
podeljena, tudi odvzeti, v kolikor so bila podeljena v nasprotju s kriteriji za podelitev priznanj.

Odlok o priznanjih Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu, št.
3/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
17. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah v glasilu Občine RenčeVogrsko.
_______________
Odlok o dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v
občinskem glasilu, št. 11/17) vsebuje naslednjo končno določbo:
1. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.

