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Komisija za pripravo praznovanja objavlja na podlagi 27. člena Odloka o istovetnostnih 

simbolih Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 24/02) 

 

 

 

 JAVNI RAZPIS 

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE PODLEHNIK 

ZA LETO 2019 

 

 

I.  

 

Komisija za pripravo praznovanja za leto 2019 razpisuje naslednja občinska priznanja: 

 

 

1. ZAHVALNA LISTINA OBČINE  

 

Zahvalna listina Občine Podlehnik se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, 

skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam kot znak priznanja in zahvale za dolgoletno 

uspešnost na različnih delovnih področjih na območju Občine Podlehnik. 

 

Podelita se največ dve zahvalni listini.  

 

 

3. PRIZNANJE OBČINE  

 

Priznanje Občine Podlehnik se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, 

društvom in drugim pravnim osebam, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na 

družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti 

dela v krajšem (zadnjem) obdobju. Priznanje je spodbuda za tvorno nadaljnje delo. 

 

Podelita se največ dve priznanji.  

 

 

3. ZLATA PLAKETA OBČINE 

 

Zlata plaketa Občine Podlehnik se lahko podeli posamezniku ali skupini posameznikov za 

enkratne pomembne dosežke na že zgoraj imenovanih področjih.  

 

Podelita se največ dve plaketi. 

 

 

 

II.  

 

Predlagatelji za podelitev občinskih 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. Obrazci so dostopni na spletni strani 

www.podlehnik.si (Objave /Javni razpisi in natečaji) ali v sprejemni pisarni Občine 

Podlehnik. 

http://www.podlehnik.si/
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III.  

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati: 

- ime, priimek in naslov predlagatelja  

- ime, priimek, naslov predlagane osebe oz. družbe, zavoda, skupnosti, društva ali pravne 

osebe.  

 

Obrazložitev predloga za priznanja mora vsebovati:  

- za posameznika: kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero priznanje je 

posameznik že prejel), s poudarkom na tistih zaslugah, zaradi katerih se daje predlog za 

priznanje;  

- za družbe, zavode, skupnosti, društva in pravne osebe: kratek prikaz razvoja in uspešnosti 

poslovanja z navedbo prejetih priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo podeljeno), z 

utemeljitvijo tistih dosežkov, zaradi katerih se predlaga priznanje.  

 

Če je za dobitnika priznanja Občine Podlehnik kot kandidat predlagan posameznik, je v 

skladu z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo) obvezno priložiti pisno izjavo kandidata posameznika o osebni privolitvi 

v obdelovanje njegovih osebnih podatkov in seznanitvi, da bodo osebni podatki obdelovani za 

potrebe in v postopku kandidiranja in podelitve priznanj Občine Podlehnik. 

 

IV.  

Predloge za podelitev priznanj Občine Podlehnik 2019 (na obrazcu) pošljite na naslov Občine 

Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik ali po e-pošti na naslov: 

obcina.podlehnik@podlehnik.si s pripisom »Komisija za pripravo praznovanja – 

PRIZNANJA 2019 » do vključno 4. septembra 2019.  

 

Komisija bo pravočasno prispele predloge proučila in oblikovala sklep o podelitvi priznanj z 

obrazložitvijo ter ga posredovala v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine 

Podlehnik. 

 

Priznanja Občine Podlehnik v letu 2019 bo podelil župan Občine Podlehnik na prireditvi ob 

praznovanju občinskega praznika Občine Podlehnik, dne 27. septembra 2019. 

 

V.  

Razpis in obrazca se objavijo na spletni strani www. podlehnik.si in na oglasni deski občine. 

 

Številka: 99-1/2019 

Datum: 8. 7. 2019 

 

        Peter Feguš, l.r. 

                                                                              predsednik Komisije za pripravo praznovanja 
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