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6. člen
Za častnega občana se lahko razglasi posameznik za njego-

vo izjemno pomembno delo in zasluge ali ob doseganju trajnih 
uspehov na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, 
vzgojno-izobraževalnem, športnem, humanitarnem in drugem 
področju ustvarjalnosti in je s tem bistveno prispeval k razvoju, 
ugledu in uveljavljanju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v Slove-
niji in na mednarodnem področju. 

Naziv častni občan se podeli izjemoma, praviloma ne več kot 
imenovanje enega častnega občana v mandatu župana. 

7. člen
Ob imenovanju častnega občana se izda posebna listina, s ka-

tero se poleg naziva podelijo tudi častne pravice. 
Častne pravice so: 

- vabljenje in prost vstop na vse kulturne in druge prireditve, ki 
jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Občina Sv. Jurij v 
Slov. goricah ter prost vstop na prireditve, ki jih organizirajo 
kulturne ustanove v občini, 

- brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki jih izdaja ali pri 
izdaji sodeluje Občina Sv. Jurij v Slov. goricah ali kulturne 
ustanove v občini. 

Jurijev zlatnik

8. člen
Jurijev zlatnik se podeljuje posamezniku za življenjsko delo, 

večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena 
oz. skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za 
večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine 
na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in 
dela. 

V koledarskem letu se lahko podeli največ en Jurijev zlatnik. 
Prejemnik Jurijevega zlatnika je lahko fizična ali pravna ose-

ba, ki je že prejela Jurijev srebrnik.

Jurijev srebrnik

9. člen
Jurijev srebrnik se podeljuje zaslužnim občanom in pravnim 

osebam:
- ki v daljšem časovnem obdobju dosegajo izredne uspehe in 

rezultate na področjih, kjer delujejo in s tem bistveno pripo-
morejo k razvoju in ugledu občine, 

- ki s svojim odnosom do dela, gospodarnostjo, uvajanjem raci-
onalnih novosti, posebnim naporom in prizadevanji dosegajo 
v daljšem časovnem obdobju izredne uspehe in rezultate, ki 
imajo velik pomen za Občino Sv. Jurij v Slov. goricah. 
V koledarskem letu se lahko podelita največ dva Jurijeva sre-

brnika. 
Prejemnik Jurijevega srebrnika je lahko fizična ali pravna 

oseba, ki je že prejela priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

10. člen
Priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se podeljuje po-

sameznikom, družbam, zavodom, društvom in drugim pravnim 
osebam za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda 
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Na podlagi 21. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 
4. odst. 6. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, na svoji 
___ redni seji, dne _________ sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

I. Splošne določbe

1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. go-

ricah ter ureja podeljevanje priznanj, pogoje, postopek in način 
podeljevanja priznanj ter vodenje evidence podeljenih priznanj. 

2. člen
Občina podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim po-

sameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, zdru-
ženjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju go-
spodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite 
in reševanja, na humanitarnem področju in na drugih področjih 
človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejše-
mu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj 
in ugled Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

3. člen
Priznanja občine so posebne listine in listine z odlitki občin-

skega simbola – grba Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
Priznanja vsebujejo splošne podatke o podelitvi in prejemni-

ku, simbol – grb in podpis župana.

II. PRIZNANJA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

4. člen
Priznanja podeljuje Občina Sv. Jurij v Slov. goricah za večle-

tno izjemno uspešno delo in dejanja, ki imajo izreden pomen za 
občino, kot znak priznanja in zahvale in z namenom, da z njimi 
spodbuja prizadevanja za uresničevanje napredka, večanje ugleda 
in uveljavljanje občine v širšem prostoru. 

5. člen
Priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so: 

- častni občan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
- Jurijev zlatnik,
- Jurijev srebrnik,
- priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in 
- plaketa župana.  

Naziv častni občan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
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17. člen
Kadar je predlogov več, kot je razpisanih priznanj, Komisija 

predloge točkuje po naslednjih kriterijih: 

Pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine:
- povprečen 5 točk
- nadpovprečen 10 točk
- izjemen 15 točk

Prispevek k promoviranju občine:
- v regiji 5 točk
- v državi 10 točk
- v tujini 15 točk

Prispevek ima socialno –humanitarni pomen:
- za lokalno skupnost 10 točk
- za regijo 15 točk
- za državo 5 točk

Prispevek ima pomen:
- za lokalno skupnost 10 točk
- za regijo 5 točk
- za državo 5 točk

Leta delovanja na področju, ki je predmet predloga:
- 10 do 20 let 5 točk
- 20 do 30 let 10 točk
- 30 in več let 15 točk

Delovanje v društvih:
- če je dejaven v več društvih 5 točk
- če je že dobil priznanje društva oz. zveze 5 točk
- za delo z mladimi 5 točk

18. člen
Na podlagi prejetih pobud Komisija z večino glasov vseh 

članov oblikuje končni predlog za podelitev priznanj Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah ter ga skupaj z obrazložitvijo posreduje Ob-
činskemu svetu v obravnavo in odločanje. 

19. člen
Priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se podeljujejo ob 

občinskem prazniku na slavnostni način.

IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH 
PRIZNANJ

20. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem 

priznanj ter zbirko podatkov o dobitnikih priznanj vodi Občinska 
uprava Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Zbirka se vodi kronološko in vsebuje ime in priimek oz. naziv 
dobitnika priznanja, vrsto podeljenega priznanja, številko in da-
tum sklepa o podelitvi priznanja ter kraj in datum vročitve. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 23. čl. Odloka 

za nadaljnje ustvarjalno delo. 
V koledarskem letu se lahko podelijo največ štiri priznanja 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Plaketa župana

11. člen
Plaketa župana se lahko podeli posameznikom, skupinam ali 

pravnim osebam za enkratne izjemne uspehe na kateremkoli po-
dročju, pomembnem za razvoj ali prepoznavnost občine ali za 
izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum. 

Plaketo župana podeljuje župan na osnovi lastne presoje in se 
podeljuje na slavnostni način. 

III. POSTOPKI, POGOJI IN NAČIN PODELJEVANJA 
PRIZNANJ

12. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja vsaj 

en meseca pred podelitvijo priznanj objavi javni razpis za pode-
litev priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, in sicer na oglasni 
deski in spletni strani občine. 

13. člen
Javni razpis vsebuje: 

- kriterije za podelitev priznanj, 
- vrsto in število posameznih priznanj, 
- navedbo podatkov iz 15. člena tega odloka, ki jih mora pre-

dlagatelj navesti,
- rok, do katerega morajo biti poslani predlogi in na kateri na-

slov,
- kdo je lahko prejemnik priznanj, 
- kdo je lahko predlagatelj priznanj, 
- utemeljitev predlogov.

14. člen
Predlog za podelitev priznanj lahko poda vsak občan in prav-

na oseba z bivališčem oz. sedežem na območju Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah. 

15. člen
Predlog za podelitev priznanj mora vsebovati: 

- podatke o kandidatu: ime in priimek oz. naziv pravne osebe, 
- podatke o predlagatelju: ime in priimek oz. naziv pravne ose-

be, 
- vrsta priznanja, 
- utemeljitev predloga. 

16. člen
Po preteku roka, določenega v javnem razpisu za podelitev 

priznanj, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
(v nadaljevanju Komisija) najprej preveri, ali je predlog mogo-
če obravnavati. V kolikor manjkajo posamezni podatki, komisija 
predlagatelja pozove, da predlog v 8 dneh dopolni. 

Če predlagatelj svojega predloga ne dopolni, Komisija pre-
dlog zavrne. 

Komisija lahko, ne glede na predlog predlagatelja in upošte-
vaje vsebino utemeljitve predloga za priznanje, spremeni vrsto 
priznanja. 
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o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 36/07). 

22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije. 

 Župan
Številka: 033-1/2011-1 Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 3. marec 2011 Peter Škrlec, s. r.


