
 

 

 

 

 

1 

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 

www.prebold.si, e-naslov: obcina@prebold.si 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Prebold skladno z Odlokom o 

priznanjih občine Prebold (Uradni list RS št. 37/00, 27/04 in 56/22) 

 

r  a  z   p  i  s  u   j  e 

 

POGOJE IN ROK ZA SPREJEM PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ 

OBČINE PREBOLD V LETU 2023 

 

I. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Prebold razpisuje pogoje in 

rok za dajanje pobud za podelitev naslednjih priznanj občine Prebold: 

 

I. NAZIV ČASTNI OBČAN 

 

Naziv častni občan občine Prebold se podeljuje posameznikom za posebno pomembna 

dejanja, delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju 

občine Prebold v Republiki Sloveniji ali na mednarodnem področju. 

 

II. ZLATI GRB OBČINE PREBOLD 

 

Zlati grb občine Prebold se podeljuje: 

- posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke 

trajnejšega pomena 

- 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 en zlati grb občine Prebold. 

 

III. SREBRNI GRB OBČINE PREBOLD 

 

Srebrni grb občine Prebold se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, 

društvom in drugim pravnim osebam za zelo pomembne dosežke v daljšem obdobju. 

V koledarskem letu se podelita dva srebrna grba občine Prebold. 

 

IV. BRONASTI GRB OBČINE PREBOLD 

 

Bronasti grb občine Prebold se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, 

društvom in drugim pravnim osebam za pomembne dosežke. 

V koledarskem letu se podeli tri bronaste grbe občine Prebold. 

 

II. 

Priznanje občine Prebold je umetniško oblikovana listina. Podeljuje se posameznikom, 

družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izkazano 

prizadevnost na različnih področjih delovanja, ob posameznih jubilejih in priložnostih, kakor 

tudi uglednim gostom oz. delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj 

posamezne organizacije ali skupnosti v občini. Listino podpiše župan. 
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III. 

Pobudo za podelitev priznanja občine Prebold lahko podajo fizične in pravne osebe. Pobudnik 

za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje. 

 

IV. 

Pobuda za podelitev priznanja mora vsebovati: 

- naziv, naslov pobudnika in rojstni datum 

- datum, ko je bila podana pobuda za priznanje 

- ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma naslov predlagane družbe, 

zavoda, skupnosti, društva in druge pravne osebe in 

- ime in priimek oz. naziv predlagatelja ter naslov in kontaktne podatke predlagatelja. 

 

Utemeljitev pobude za priznanja mora vsebovati: 

a) za posameznika : 

- kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero priznanje je posameznik že 

prejel, seznam je priloga tega razpisa) s poudarkom na tistih zaslugah zaradi katerih se 

daje pobuda za priznanje; 

 

b) za družbe, zavode, skupnosti, društva in druge  pravne osebe: 

- kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo prejetih priznanj (katero 

priznanje in kdaj je bilo podeljeno, seznam je priloga tega razpisa) z utemeljitvijo 

tistih dosežkov, zaradi katerih se predlaga priznanje; 

 

Predviden obseg utemeljitve predloga*: 

- 30 do 50 vrstic za predlog za častnega občana ali zlati grb, 

- 20 do 40 vrstic za predloge za srebrni ali bronasti grb in 

- do 20 vrstic za priznanje. 
*V primeru predolgih obrazložitev si Občina Prebold pridržuje pravico, da obseg obrazložitve skrajša. 

 

Pobude za podelitev priznanj občine Prebold morajo biti oddane v elektronski obliki na 

obrazcu, ki je priloga tega razpisa. Izpolnjeni obrazec naj predlagatelji pošljejo na elektronski 

naslov priznanja@prebold.si 

 

Rok za oddajo predlogov za priznanja je sreda, 26. april 2023, do 12. ure.  

 

Obrazci se lahko poleg elektronske oblike oddajo tudi v pisni obliki v zaprti kuverti na 

naslov: Občina Prebold, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Hmeljarska 

cesta 3, 3312 Prebold najkasneje do srede, 26. aprila 2023, do 12. ure, s pripisom »Predlogi 

za priznanja občine Prebold«.    

  

Številka: 094-0002/2023 

Datum: 15.3.2023 
Predsednik komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 

Franc Škrabe, l.r. 

 

Priloga: obrazec predloga za priznanje 


