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  GORNJI GRAD 

                              Attemsov trg 3, 

   3342 Gornji Grad 
 

 

 

 

 

Na podlagi Odloka o grbu, zastavi, žigih, občinskem prazniku in priznanjih Občine Gornji Grad 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/16), objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja Občinskega sveta Občine Gornji Grad  

 

 
 

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ  

OBČINE GORNJI GRAD za leto 2020 

 
 

1. Razpisujemo zbiranje predlogov za podelitev naslednjih priznanj Občine Gornji Grad za leto 

    2020: 

    -    ČASTNI OBČAN Občine Gornji Grad 

    -    ZLATI GRB Občine Gornji Grad 

   -    GRB Občine Gornji Grad 

   -    PRIZNANJE Občine Gornji Grad 

   -    ŽUPANOVO PRIZNANJE Občine Gornji Grad. 

    

2. Predlogi za podelitev posameznih priznanj se zbirajo: 

 

ZA NAZIV ČASTNEGA OBČANA OBČINE GORNJI GRAD  

se predlaga:  

– posameznik za izredno pomembne trajne dosežke na ekonomskem, znanstvenem, 

kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in humanem ali drugem 

področju, ki je s svojim delovanjem izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju 

Občine Gornji Grad v Republiki Sloveniji ali na mednarodnem področju. Naziv častni občan 

Občine Gornji Grad se lahko podeli tudi tujcu. Naziv častni občan se podeli izjemoma. 

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

 

ZA ZLATI GRB OBČINE GORNJI GRAD 

se predlagajo: 

    – posamezniki za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega 

pomena, 

 – skupine občanov, društva in druge pravne osebe za večletne uspehe in dosežke, s katerimi 

povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela. 

V koledarskem letu se lahko podelita največ dva zlata grba Občine Gornji Grad. 

 

ZA GRB OBČINE GORNJI GRAD 

se predlagajo:  

– posamezniki ali skupine za posebne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, 

znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo     

poseben pomen za  razvoj in napredek Občine Gornji Grad. 

V koledarskem letu se podelijo največ trije grbi Občine Gornji Grad posamezniku ali skupinam. 

 



 

 

ZA PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD 

se predlagajo:  

–posamezniki, družbe, zavodi, skupnosti, društva in druge pravne osebe za izkazano 

prizadevnost na različnih področjih delovanja in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.  

Priznanje Občine Gornji Grad se podeljuje tudi ob posameznih jubilejih in priložnostih, kakor tudi 

uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj posamezne 

organizacije ali skupnosti v občini.  

 

ZA ŽUPANOVO PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD 

se predlagajo:  

–dijaki srednjih šol za odličen uspeh na maturi in študenti za opravljeno diplomo, magistrsko 

nalogo ali doktorsko dizertacijo z odlično oceno. 

 

3. Predloge za podelitev priznanj Občine Gornji Grad lahko podajo občani, politične stranke,  

krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti. Predlagatelj lahko 

zase vložiti predlog za podelitev županovega priznanja. Za dobitnike priznanj ne morejo biti 

predlagani občinski funkcionarji za opravljanje funkcije v času mandata. 

 

4. Pisni predlog mora biti oddan na predpisanem obrazcu, ki je priloga k temu razpisu in mora                

    vsebovati: 

- podatke o predlagatelju, 

- vrsto predlaganega priznanja občine, 

- podatke o predlaganem prejemniku priznanja, 

- obrazložitev k predlogu glede na vrsto predlaganega priznanja, 

- dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi, 

- podatke o že pridobljenih priznanjih v preteklosti. 

 

5. Predloge za podelitev priznanj pošljite v zaprti kuverti na naslov:  

    Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, s pripisom: RAZPIS ZA 

ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ – NE ODPIRAJ,  

do vključno 3. marca 2020, do 15.00 ure. 

 

 

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

Odpiranje vlog bo predvidoma v sredo, 04.03.2020, ob 18.00 uri. Komisija bo proučila prispele 

predloge in oblikovala sklep o podelitvi priznanj z ustreznimi utemeljitvami ter posredovala v 

obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Gornji Grad.  

 

 

 

 

        Komisija za mandatna vprašanja, 

                                                                                                volitve in imenovanja  


