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Številka: 094-0001/2019 
Datum:   15. januar 2019 

 
 
Na osnovi 2. člena Pravilnika o postopkih in kriterijih za podeljevanje priznanj Občine 

Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 52/18) objavljamo 
 

 

j a v n i   r a z p i s 

za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Ravne na Koroškem  

v letu 2019 

 

 

I.  

Komisija za vloge občanov in za priznanja Občine Ravne na Koroškem bo na osnovi tega 

razpisa zbrala predloge za podelitev občinskih priznanj v letu 2019. Na osnovi določil 

Odloka o priznanjih Občine Ravne na Koroškem zbira komisija z javnim razpisom 

predloge za naslednja priznanja: 

 

● za nagrado Občine Ravne na Koroškem, ki jo podeljuje občina posameznikom za 

življenjsko delo, za njihove pomembne dosežke in rezultate, ki predstavljajo trajen 

prispevek k razvoju občine in so pomembni za delo in življenje v njej ter za njen ugled; 

 

● za plaketo Občine Ravne na Koroškem, ki jo podeljuje občina posameznikom ter 

podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za njihove pomembne 

dosežke v preteklem letu ter za rezultate, ki predstavljajo prispevek k razvoju občine in 

so pomembni za njen ugled; 

 

● za veliko plaketo Občine Ravne na Koroškem, ki jo podeljuje občina 

posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za 

dolgoletno dejavnost, ki predstavlja izjemen in trajen prispevek k razvoju občine in je 

pomembna za njen ugled; 

 

● za Prežihovo plaketo, ki jo podeljuje občina posameznikom ter podjetjem, 

organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za izstopajoče kulturne dosežke v 

preteklem letu, pri čemer se upošteva profesionalno in ljubiteljsko udejstvovanje in vse 

zvrsti kulturnega delovanja; 

 

● za veliko Prežihovo plaketo, ki jo podeljuje občina posameznikom za življenjsko delo 

na področju kulture ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam 

ljudi za večletno vrhunsko kulturno udejstvovanje, ki se je s svojo kakovostjo in 

odmevnostjo vtkalo v družbeno in humanistično podobo občine ter prispevalo k ugledu 

občine v širši družbeni skupnosti; 

 

● za Klančnikovo plaketo, ki jo podeljuje občina posameznikom ter podjetjem, 

organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za izstopajoče športne dosežke v 

preteklem letu v vseh športnih panogah, v tekmovalnem, rekreativnem in 

organizacijskem smislu; 

 

● za veliko Klančnikovo plaketo, ki jo podeljuje občina posameznikom za življenjsko 

delo na področju športa ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam 

ljudi za večletno vrhunsko športno delovanje, ki je s svojo kakovostjo in odmevnostjo 

vplivalo na razvoj športa in na ugled občine. 
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Predloge za podelitev naziva častni občan in za podelitev domicila oz. domicilnega 

statusa v Občini Ravne na Koroškem zbira komisija skozi vse leto. Listina o 

priznanju Občine Ravne na Koroškem se podeljuje priložnostno, brez javnega 

razpisa. 

II.  

 

Predlagatelji kandidatov za priznanja Občine Ravne na Koroškem so lahko politične 

stranke, podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, društva, skupine ljudi in 

posamezniki. 

 

Za isto osebo ali organizacijo lahko predlagatelj v posameznem letu poda predlog le za 

eno od razpisanih občinskih priznanj. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za 

podelitev priznanja Občine Ravne na Koroškem. 

 

III.  

 

Predlog za podelitev priznanj mora biti podan v pisni obliki, vsebovati mora podatke o 

predlagatelju, podatke o kandidatu in utemeljitev, iz katere bo razvidno, za katere 

dosežke, rezultate, uspehe in dejavnosti kandidata se predlaga podelitev posameznega 

priznanja. 

IV. 

 

Predloge za podelitev priznanj  Občine Ravne na Koroškem v letu 2019 pošljite ali osebno 

dostavite najkasneje do petka, 15. februarja 2019,  na naslov: 

 

Občina Ravne na Koroškem, Komisija za vloge občanov in za priznanja, 

Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 

 

Pri tem obvezno izpolnite enega od priloženih obrazcev, ki sta pripravljena v skladu 

z metodologijo in kriteriji za ocenjevanje predlogov za podelitev priznanj. Komisija 

predlogov, ki ne bodo podani na predpisanih obrazcih, ne bo upoštevala. Komisija bo 

obravnavala predloge v skladu z določili 5. do 10. člena Pravilnika o postopkih in kriterijih 

za  podeljevanje priznanj Občine Ravne na Koroškem. 

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na sedežu Občine Ravne na 

Koroškem, tel.: 02 821 6013, 051 334 624 (Vojko Močnik) vsak delovni dan od 8. do 15. 

ure. 

 

                                       

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM   

Urad župana 

                                                                    
 

Priloge:  

- Odlok o priznanjih Občine Ravne na Koroškem 

- Pravilnik o postopkih in kriterijih za podeljevanje priznanj Občine Ravne na Koroškem 

- OBRAZEC 1: predlog za dosežke v preteklem letu (za plakete) 

- OBRAZEC 2: predlog za dolgoletno uspešno delo (za nagrado občine, za velike plakete)  
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PRILOGE 

 
 

ODLOK O PRIZNANJIH - ČISTOPIS 
 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, RS, št. 72/93 in dopolnitve) ter 
6. in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je  
Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 17. redni  seji, dne  24. 11. 2004 /spremembe in  
dopolnitve sprejete na 29. redni seji 3. 10. 2018/  sprejel 
 

O D L O K 
    O PRIZNANJIH OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM 

 
 

I.  UVODNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
S tem odlokom se določijo vrste priznanj Občine Ravne na Koroškem ter postopki za njihovo 
podeljevanje. 
 

2. člen 
Občina podeljuje priznanja posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, 
društvom in skupinam ljudi za uspešno delo in za dejanja, ki imajo poseben pomen za občino 
in za izvajanje dejavnosti v njej, kot znak priznanja in zahvale ter z namenom, da z njimi 
spodbuja prizadevanja za uresničevanje napredka, večanje ugleda in uveljavljanja občine v 
širšem prostoru. 
 
 

II. VRSTE PRIZNANJ 
 

3. člen 
Priznanja Občine Ravne na Koroškem so: 
 

 Naziv častni občan Občine Ravne na Koroškem 

 Domicil v Občini Ravne na Koroškem 

 Nagrada Občine Ravne na Koroškem 

 Plaketa Občine Ravne na Koroškem  

 Velika plaketa Občine Ravne na Koroškem 

 Prežihova plaketa 

 Velika Prežihova plaketa 

 Klančnikova plaketa 

 Velika Klančnikova plaketa 

 Listina o priznanju Občine Ravne na Koroškem 
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III. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH 

 
 
Častni občan 

4. člen 
Naziv častni občan Občine Ravne na Koroškem je najvišje priznanje, ki ga podeljuje občina 
posameznikom za posebno pomembno delo in za zasluge, ki predstavljajo izjemen prispevek 
k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Ravne na Koroškem. Naziv častni občan Občine 
Ravne na Koroškem se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s 
katerim je bilo priznanje podeljeno. 
Občina Ravne na Koroškem ima hkrati največ tri častne občane. 
Častni občani so redno vabljeni na slovesnosti in prireditve v organizaciji Občine Ravne na 
Koroškem in imajo med povabljenci posebno - častno mesto. Občina sproti spremlja njihove 
življenjske mejnike in sodeluje pri organizaciji jubilejnih prireditev v njihovo čast.     
 
Domicil 

5. člen 
Podelitev domicila v Občini Ravne na Koroškem je priznanje, ki ga podeljuje občina 
podjetjem, organizacijam, skupnostim in društvom,  ki imajo sedež izven Občine Ravne na 
Koroškem in katerih dolgoletno delo pomeni pomemben prispevek za razvoj in uveljavljanje 
občine. Občina lahko podeli domicilni status tudi posameznikom, ki imajo stalno bivališče 
izven Občine Ravne na Koroškem. 
Domicil Občine Ravne na Koroškem se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je 
besedilo sklepa, s katerim je bilo priznanje podeljeno. 
Predstavniki organizacij in skupnosti ter posamezniki, ki jim je podeljen domicil oz. domicilni 
status, so redno vabljeni na slovesnosti in prireditve v organizaciji Občine Ravne na 
Koroškem in imajo med povabljenci posebno - častno mesto. Občina sodeluje pri organizaciji 
prireditev ob jubilejih organizacij in skupnosti, ki jim je podeljen domicil. Občina prispeva za 
njihovo dejavnost del sredstev iz občinskega proračuna. 
 
Nagrada Občine Ravne na Koroškem 

6. člen 
Nagrado Občine Ravne na Koroškem podeljuje občina posameznikom za življenjsko delo, za 
njihove pomembne dosežke in rezultate, ki predstavljajo trajen prispevek k razvoju občine in 
so pomembni za delo in življenje v njej ter za njen ugled. Nagrada znaša dve povprečni 
mesečni bruto plači na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji po zadnjih objavljenih podatkih 
Zavoda RS za statistiko. Občina podeli v posameznem letu praviloma eno občinsko nagrado. 
Poleg denarne nagrade prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo 
sklepa, s katerim je bila nagrada podeljena.   
 
Plaketa Občine Ravne na Koroškem 

7. člen 
Plaketo Občine Ravne na Koroškem podeljuje občina posameznikom ter podjetjem, 
organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za njihove pomembne dosežke v 
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preteklem letu ter za rezultate, ki predstavljajo prispevek k razvoju občine in so pomembni 
za njen ugled. Načeloma lahko občina v posameznem letu podeli največ tri plakete Občine 
Ravne na Koroškem.  
Plaketo predstavlja umetniško izdelan grb občine na 4 mm medeninasti plošči pravokotne 
oblike, v velikosti 60 x 90 mm, z napisom: Plaketa Občine Ravne na Koroškem. Poleg plakete 
prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila 
plaketa podeljena.   
 
Velika plaketa Občine Ravne na Koroškem 

8. člen 
Veliko plaketo Občine Ravne na Koroškem podeljuje občina posameznikom  ter podjetjem, 
organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za dolgoletno dejavnost, ki 
predstavlja izjemen in trajen prispevek k razvoju občine in je pomembna za njen ugled. 
Načeloma lahko občina v posameznem letu podeli eno veliko plaketo Občine Ravne na 
Koroškem. 
Veliko plaketo predstavlja umetniško izdelan grb občine na 6 mm medeninasti plošči 
pravokotne oblike, v velikosti 90 x 135 mm, z napisom: Velika plaketa Občine Ravne na 
Koroškem. Poleg plakete prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo 
sklepa, s katerim je bila plaketa podeljena.   
 
Prežihova plaketa 

9. člen 
Prežihovo plaketo podeljuje občina  posameznikom ter podjetjem, organizacijam, 
skupnostim, društvom in skupinam ljudi za izstopajoče kulturne dosežke v preteklem letu, 
pri čemer se upošteva profesionalno in ljubiteljsko udejstvovanje in vse zvrsti kulturnega 
delovanja. Načeloma lahko občina v posameznem letu podeli največ tri Prežihove plakete. 
 
Prežihovo plaketo predstavlja stiliziran portret Prežihovega Voranca na 4 mm medeninasti 
plošči pravokotne oblike, v velikosti 60 x 90 mm, z napisom: Prežihova plaketa. Poleg plakete 
prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila 
plaketa podeljena.   
 
Velika Prežihova plaketa 

10. člen 
Veliko Prežihovo plaketo podeljuje občina posameznikom za življenjsko delo na področju 
kulture ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za večletno 
vrhunsko kulturno udejstvovanje, ki se je s svojo kakovostjo in odmevnostjo vtkalo v 
družbeno in humanistično podobo občine ter prispevalo k ugledu občine v širši družbeni 
skupnosti. Načeloma lahko občina v posameznem letu podeli eno veliko Prežihovo plaketo 
Veliko Prežihovo plaketo predstavlja stiliziran  portret Prežihovega Voranca na 6 mm 
medeninasti plošči pravokotne oblike, v velikosti 90 x 135 mm, z napisom: Velika Prežihova 
plaketa. Poleg plakete prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo 
sklepa, s katerim je bila plaketa podeljena.   
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Klančnikova plaketa 
11. člen 

Klančnikovo plaketo podeljuje občina posameznikom ter  podjetjem, organizacijam, 
skupnostim, društvom in skupinam ljudi za izstopajoče športne dosežke v preteklem letu v 
vseh športnih panogah, v tekmovalnem, rekreativnem in organizacijskem smislu. 
Klančnikovo plaketo predstavlja stiliziran portret Gregorja Klančnika na 4 mm medeninasti 
plošči pravokotne oblike, v velikosti 60 x 90 mm, z napisom: Klančnikova plaketa. Načeloma 
lahko občinski svet v posameznem letu podeli največ tri  Klančnikove plakete. Poleg plakete 
prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila 
plaketa podeljena.   
 
Velika Klančnikova plaketa 

12. člen 
Veliko Klančnikovo plaketo podeli  občina posameznikom za življenjsko delo na področju 
športa ter  podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za večletno 
vrhunsko športno delovanje, ki  je s svojo kakovostjo in odmevnostjo vplivalo na razvoj 
športa in na ugled občine.  
Veliko Klančnikovo plaketo predstavlja stiliziran portret Gregorja Klančnika na 6 mm 
medeninasti plošči pravokotne oblike, v velikosti 90 x 130 mm, z napisom: Velika 
Klančnikova plaketa. Načeloma lahko občinski svet v posameznem letu podeli eno veliko 
Klančnikovo plaketo. Poleg plakete prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je 
besedilo sklepa, s katerim je bila plaketa podeljena.   
 
Listina o priznanju 

13. člen 
Listino o priznanju Občine Ravne na Koroškem podeli župan med letom posameznikom ter 
podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za dosežke in rezultate, ki 
so pomembni za ugled občine, ali za požrtvovalnost in človekoljubje, ki ga izkažejo s svojimi 
dejanji v posameznem letu. Na umetniško izdelani listini je besedilo o priznanju oz. zahvali za 
dosežek ali dejanje, s katerim so si dobitniki prislužili priznanje. 
 
 
 

IV. POSTOPKI  ZA  PODELITEV  PRIZNANJ 
 

14. člen 
Priznanja Občine Ravne na Koroškem, razen listine o priznanju, podeli občina na osnovi 
sklepa, ki ga sprejme občinski svet na predlog komisije za vloge občanov in za priznanja.  
Odločitev o podelitvi listine o priznanju Občine Ravne na Koroškem sprejme župan na osnovi 
izjemnega dosežka posameznika ali organizacije v tekočem letu. 
 

15. člen 
Posameznega priznanja občine v posameznem letu ni treba podeliti, če tako odloči občinski 
svet na osnovi argumentirane utemeljitve komisije za vloge občanov in za priznanja.«  
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16. člen 
Priznanja Občine Ravne na Koroškem lahko prejmejo tudi posamezniki in organizacije, ki 
nimajo stalnega bivališča oz. sedeža v Občini Ravne na Koroškem in posamezniki in 
organizacije iz tujine, če so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju, ugledu in 
uveljavljanju Občine Ravne na Koroškem. 
 
 

V. SKUPNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

17. člen 
Delo komisije za vloge občanov in za priznanja v zvezi s postopki  za sprejemanje odločitev o 
predlogih za podelitev priznanj, kriterije za podeljevanje in način podeljevanja, vročitev ter 
način vodenja evidence ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme občinski svet in ki je priloga k 
temu odloku. 
 

18. člen 
Sredstva za izvajanje tega odloka se vsako leto zagotovijo v proračunu Občine Ravne na 
Koroškem. 
 

19. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati  z dnem objave. Z 
uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih in nagradi Občine Ravne na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 94/1999). 
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PRAVILNIK 

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 

11/18 - ZSPDSLS-1) in 19. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo 

slovenskih občin št. 16/16) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 29. redni seji,  

dne 3. 10. 2018 sprejel 

 

   

PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH  

ZA  PODELJEVANJE PRIZNANJ OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM 

 

 

 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 
 

Ta pravilnik določa delo Komisije za vloge občanov in za priznanja Občine Ravne na 

Koroškem v zvezi s postopki za sprejemanje odločitev o predlogih za podelitev priznanj, 

kriterije za podeljevanje in način podeljevanja, vročitev ter način vodenja evidence o 

podeljenih priznanjih Občine Ravne na Koroškem. 

 

 

2. člen  

(javni razpis) 
 

(1) Komisija za vloge občanov in za priznanja Občine Ravne na Koroškem (v 

nadaljevanju: komisija) objavi enkrat letno javni razpis, s katerim pozove predlagatelje, 

da podajo predloge za podelitev priznanj Občine Ravne na Koroškem v posameznem letu. 

Javni razpis se objavi na krajevno običajen način najmanj 45 dni pred podelitvijo priznanj. 
 

(2) Javni razpis mora vsebovati: 
 

- vrsto razpisanih priznanj, 

- osnovne kriterije za podelitev priznanj, 

- zahtevano dokumentacijo k predlogu, 

- rok za vložitev predlogov, 

- naslov, na katerega je treba poslati predloge. 
      

(3) Predlagatelji so lahko politične stranke, podjetja, zavodi, druge organizacije in 

skupnosti, društva, skupine ljudi in posamezniki. 

 

(4) Za isto osebo ali organizacijo lahko predlagatelj v posameznem letu poda predlog le za 

eno od razpisanih občinskih priznanj. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za 

podelitev priznanja Občine Ravne na Koroškem. 

 

 

3. člen 

(zbiranje predlogov brez javnega razpisa) 
 

(1) Predloge za podelitev naziva častni občan in za podelitev domicila oz. domicilnega 

statusa v Občini Ravne na Koroškem zbira komisija skozi vse leto, brez javnega razpisa, 

morebiten dokončen predlog za podelitev pa poda komisija občinskemu svetu hkrati s 

predlogom za podelitev ostalih priznanj.  
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(2) Listino o priznanju Občine Ravne na Koroškem se podeljuje priložnostno, brez javnega 

razpisa. Odločitev o podelitvi listine o priznanju sprejme župan na osnovi izjemnega 

dosežka posameznika ali organizacije v tekočem letu. 

 

 

4. člen 

(sklep o podelitvi priznanj) 
 

Priznanja Občine Ravne na Koroškem, razen listine o priznanju, podeli občina na osnovi 

sklepa, ki ga sprejme občinski svet na predlog komisije za vloge občanov in za priznanja. 

 

 

5. člen 

(obravnava predlogov) 
 

Komisija obravnava predloge za podelitev priznanj, ki so prispeli v skladu z razpisnimi 

pogoji. Predloge, ki so prispeli izven razpisnega roka, komisija ne obravnava in 

predlagatelja z ustrezno razlago napoti na naslednji razpis. 

 

 

6. člen 

(odprava pomanjkljivosti) 
 

Če komisija ugotovi, da ima prispeli predlog formalne pomanjkljivosti, ki so bistvenega 

pomena za odločanje komisije, opozori predlagatelja, da jih odpravi v osemdnevnem roku. 

Komisija nato obravnava vse prispele predloge na osnovi razpisa in vse morebitne 

predloge, ki so prispeli med letom za podelitev naziva častni občan in za podelitev domicila 

oz. domicilnega statusa v Občini Ravne na Koroškem. Po obravnavi vseh predlogov 

sprejme komisija sklep o predlogu občinskemu svetu za podelitev priznanj. 

 

 

7. člen 

(zaščita informacij) 
 

Člani komisije in strokovni delavci, ki so sodelovali pri obravnavi predlogov za podelitev 

občinskih priznanj, ne smejo dajati informacij o predlagateljih in o vloženih predlogih. 

Predlagatelji in njihovi predlogi se predstavijo na seji občinskega sveta ob odločanju o 

predlogu komisije za podelitev občinskih priznanj. 

 

 

8. člen 

(kriteriji za podelitev priznanj) 
 

(1) Pri obravnavi posameznega predloga upošteva komisija določila iz Odloka o priznanjih 

Občine Ravne na Koroškem, z oceno, ali gre za delo oziroma za dejanja, ki imajo poseben 

pomen za občino in za dejavnosti v njej ter pomembno prispevajo k razvoju, večanju 

ugleda in uveljavljanju občine v širšem prostoru. 
 

(2) Posamezniku se lahko podeli priznanje za življenjsko delo, če je bil vsaj dve desetletji 

pomembno vpet v delo in dejavnosti v občini, ki so bistveno vplivala na njen razvoj, ali je 

v tem časovnem obdobju s svojimi vrhunskimi rezultati prispeval pomemben delež k 

ugledu občine. Pomemben delež k ugledu občine predstavljajo tudi državna in regijska 

priznanja ter priznanja mednarodnih institucij, ki jih je posameznik prejel za uspehe na 

svojem področju dela.  
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(3) Posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi 

se lahko podeli priznanje za večletno dejavnost, če so s svojim delom in udejstvovanjem 

vsaj deset let aktivno sodelovali v dejavnostih v občini, so pomembno vplivali na razvoj 

občine ali so v tem časovnem obdobju zaradi svojih vrhunskih rezultatov prispevali 

pomemben delež k njenemu ugledu. Pomemben delež k ugledu občine predstavljajo tudi 

državna in regijska priznanja ter priznanja mednarodnih institucij, ki jih posameznik ali 

organizacija prejme za uspehe na svojem področju dela. 
 
 

(4) Posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi 

se lahko podeli priznanje za pomembne dosežke v preteklem letu, če so s svojim delom ali 

z doseženim rezultatom v preteklem letnem obdobju pomembno prispevali k uveljavljanju 

in ugledu občine. Pomemben delež k ugledu občine predstavljajo tudi državna in regijska 

priznanja ter priznanja mednarodnih institucij, ki jih posameznik ali organizacija prejme za 

uspehe na svojem področju dela.  
 
 

(5) Prispevek k razvoju občine se točkuje po naslednjih merilih: 
 

- 1. sklop: velik prispevek k razvoju občine     1 – 5 točk 

- 2. sklop: zelo velik prispevek k razvoju občine                 6 – 10 točk 

 

(6) Prispevek k ugledu občine se točkuje po naslednjih merilih: 
 

- 1. sklop: promocija občine v okviru regije       1 – 5 točk 

- 2. sklop: promocija občine v okviru države ali v tujini            6 – 10 točk 

 

(7) Posamezni uspehi, rezultati in dosežki med letom se točkujejo po naslednjih merilih: 
 

- 1. sklop: rezultat oziroma dosežek ima regionalni pomen   1 – 5 točk 

- 2. sklop: rezultat oziroma dosežek ima državni ali mednarodni pomen      6 – 10 točk                     

                      

(8) Objava članka o rezultatu oziroma dosežku se točkuje po naslednjih merilih: 
 

- 1. sklop: objava v regijskih in nacionalnih sredstvih obveščanja       1 – 5 točk 

- 2. sklop: objava v nacionalnih in v tujih sredstvih obveščanja   6 – 10 točk 

 

(9) Prispevek k delu in dejavnostim v  občini se točkuje po naslednjih merilih: 
 

- 1. sklop: velik prispevek k delu in dejavnostim v občini    1 – 5 točk 

- 2. sklop: zelo velik prispevek k delu in dejavnostim v občini   6 – 10 točk 

 

 

  

9. člen 

(način odločanja komisije) 

 

(1) Komisija z glasovanjem za vsakega predlaganega kandidata najprej oceni, ali kandidat 

glede na predlagano priznanje izpolnjuje pogoje iz drugega (2), tretjega (3) oz. četrtega 

(4) odstavka 8. člena tega pravilnika. O predlogih, ki izpolnjujejo pogoje, izvede komisija 

točkovanje. 
 

(2) Komisija pri točkovanju o posameznih predlogih z glasovanjem opredeli, v katere 

sklope po merilih iz petega (5) do devetega (9) odstavka 8. člena tega pravilnika sodi 

prispevek oz. rezultat predlaganega kandidata za prejem priznanja Občine Ravne na 

Koroškem. Člani komisije nato opravijo točkovanje v okviru posameznih sklopov in 

ugotovijo povprečno število točk za posameznega kandidata.  
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10. člen 

(točkovanje) 
 

(3) Za podelitev naziva častnega občana mora predlog zadostiti kriterijem iz drugega (2) 

odstavka 8. člena tega pravilnika. Točkovanje se opravi na osnovi meril iz petega (5), 

šestega (6) in devetega (9) odstavka 8. člena tega pravilnika. Za podelitev naziva 

častnega občana mora predlog pri točkovanju doseči najmanj 22 točk. 
 

(4) Za podelitev domicila oziroma domicilnega statusa mora predlog zadostiti kriterijem iz 

tretjega (3) odstavka 8. člena tega pravilnika. Točkovanje se opravi na osnovi meril iz 

petega (5), šestega (6) in devetega (9) odstavka 8. člena tega pravilnika. Za podelitev 

naziva domicila oziroma domicilnega statusa mora predlog pri točkovanju doseči najmanj 

22 točk. 

 

(5) Za podelitev nagrade Občine Ravne na Koroškem mora predlog zadostiti kriterijem iz 

drugega (2) odstavka 8. člena tega pravilnika. Točkovanje se opravi na osnovi meril iz 

petega (5), šestega (6) in devetega (9) odstavka 8. člena tega pravilnika. Za podelitev 

nagrade mora predlog pri točkovanju doseči najmanj 20 točk. 

  

(6) Za podelitev velike plakete Občine Ravne na Koroškem, velike Prežihove plakete ali 

velike Klančnikove plakete mora predlog zadostiti kriterijem iz tretjega (3) odstavka 8. 

člena tega pravilnika. Točkovanje se opravi na osnovi meril iz petega (5), šestega (6) in 

devetega (9) odstavka 8. člena tega pravilnika. Za podelitev velike plakete mora predlog 

pri točkovanju doseči najmanj 18 točk. 

 

(7) Za podelitev plakete Občine Ravne na Koroškem, Prežihove plakete ali Klančnikove 

plakete mora predlog zadostiti kriterijem iz četrtega (4) odstavka 8. člena tega pravilnika. 

Točkovanje se opravi na osnovi meril iz sedmega (7), osmega (8) in devetega (9) 

odstavka 8. člena tega pravilnika. Za podelitev plakete mora predlog pri točkovanju doseči 

najmanj 16 točk. 

 

 

11. člen 

(podelitev priznanj) 

 

(1) Priznanja Občine Ravne na Koroškem podeljuje občinski svet praviloma na slovesen 

način ob občinskem prazniku. Priznanja Občine Ravne na Koroškem vroča župan.  

 

(3) Listino o priznanju lahko podeli župan kadarkoli med letom. Če je priznanje 

predlagano za požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubje, ga župan podeli takoj, ko je to 

mogoče. 

 

(4) V primeru, da je priznanje podeljeno za isti dosežek več prejemnikom, prejme vsak od 

njih listino oziroma plaketo.  

 

12. člen 

(izločitveni pogoji) 

 

(1) Za isti dosežek lahko prejme posameznik, skupina ali organizacija priznanje le enkrat. 

Prav tako posamezniku ali organizaciji ni mogoče podeliti priznanja v dveh zaporednih 

letih, ne glede na vrsto priznanja.  

 

(2) Posameznega priznanja občine v posameznem letu ni treba podeliti, če tako odloči 

občinski svet na osnovi argumentirane utemeljitve Komisije za vloge občanov in za 

priznanja. 
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13. člen 

(vodenje evidence) 

 

(1) O podeljenih priznanjih Občine Ravne na Koroškem vodi urad župana kronološko 

evidenco, ki jo hrani tajništvo občine. Evidenca vsebuje podatke o predlogih ter podatke o 

podeljenih priznanjih za posamezno koledarsko leto. 

 

(2) V evidenco podeljenih priznanj Občine Ravne na Koroškem se vpišejo podatki:  
 

- o dobitnikih priznanj (ime in priimek oziroma naziv organizacije, naslov), 

- o vrstah priznanj, ki so bila podeljena. 

 

 

 

14. člen 

(končna določba) 

 

Ta pravilnik je priloga k Odloku o priznanjih Občine Ravne na Koroškem. Pravilnik prične 

veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.  

   

 

 

 

Številka: 094-0002/2018 

 

Ravne na Koroškem, 3. 10. 2018 

   

                        Župan 

         Občine Ravne na Koroškem 

                           dr. Tomaž Rožen  
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OBRAZEC 1 

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJA 

OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM 

za dosežke v preteklem letu 

 
 
PREDLAGATELJ:      ________________________________________________ 
 
NASLOV PREDLAGATELJA:  ________________________________________________ 

 
Na osnovi Javnega razpisa za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Ravne na Koroškem 

v letu 2019 predlagamo kandidata za prejem občinskega priznanja za dosežke v preteklem letu: 
 
Ime in priimek kandidata (organizacija ali društvo): _______________________________ 
 

Naslov kandidata: ___________________________________________________________ 
 
Predlog za priznanje (ustrezno obkrožite):   1.   Plaketa Občine Ravne na Koroškem 

           2.   Prežihova plaketa 
           3.   Klančnikova plaketa 

 

 

Utemeljitev predloga 
 
1. Kratka predstavitev kandidata: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Pregled pomembnih dosežkov kandidata v preteklem letu: 
 

   a) pomembni lanski dosežki na regijski ravni: 
 

   b) pomembni lanski dosežki na državni in/ali mednarodni ravni: 
 
 
 

3. Članek o dosežkih je bil objavljen: 
 
   a) v slovenskih medijih (katerih): 
 
   b) v tujih medijih (katerih): 
 
    

 

(Op.:  Po potrebi razširite  prostor za predstavitev kandidata in za pregled njegovih dosežkov ali 

dodajte k temu obrazcu utemeljitev predloga na eni tipkani strani.) 

 
 
Datum: ______________________ 
         Za predlagatelja: ____________________ 
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OBRAZEC 2 

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJA 

OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM 

za dolgoletno uspešno delo 

 
PREDLAGATELJ: ________________________________________________ 
 
NASLOV PREDLAGATELJA:  ________________________________________________ 
 

Na osnovi Javnega razpisa za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Ravne na Koroškem 
v letu 2019 predlagamo kandidata za prejem občinskega priznanja za dolgoletno uspešno delo: 

 
Ime in priimek kandidata (organizacija ali društvo): _______________________________ 
 
Naslov kandidata: ___________________________________________________________ 

 
Predlog za priznanje (ustrezno obkrožite):     1.  Nagrada Občine Ravne na Koroškem 

         2.  Velika plaketa Občine Ravne na Koroškem 
        3.  Velika Prežihova plaketa 
         4.  Velika Klančnikova plaketa 

 

 

Utemeljitev predloga 
 
1. Opis dejavnosti kandidata v preteklih desetih letih in prikaz njegovih rezultatov: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Prispevek kandidata k razvoju občine: 
 
  
 

 
 

 
 
 
3. Prispevek kandidata k uveljavljanju in ugledu občine 

 
   a) promocija občine v okviru regije: 
 
   b) promocija občine v okviru države in/ali v tujini: 
 
 
Prispevek k ugledu občine predstavljajo tudi državna in regijska priznanja ter priznanja 

mednarodnih institucij.  

 

(Op.:  Po potrebi razširite  prostor za opis dejavnosti kandidata in za njegov prispevek k razvoju 

občine ali dodajte k temu obrazcu utemeljitev predloga na eni tipkani strani.) 

 
 
Datum: ______________________ 
         Za predlagatelja: ____________________ 
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