
 

 

OBVESTILO 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Radenci 

objavlja  

 

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA DODELITEV 

PRIZNANJ OBČINE RADENCI TER NAGRAD ZASLUŽNIM IN 

USPEŠNIM OBČANOM OBČINE RADENCI  

ZA PRETEKLO LETO 

 

V letu 2019 zbiramo predloge za dodelitev občinskih Priznanj in Nagrad za leto 2018. 

 

I. Priznanja Občine Radenci so: 

- naziv Častni občan, Plaketa z listino in Pisno priznanje 

Predlog za dodelitev Priznanja lahko podajo: 

- fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, društva, delovna telesa občinskega sveta 

ter politične stranke. 

 

II. Nagrade uspešnim in zaslužnim občanom Občine Radenci se podeljujejo na podlagi 

meril, ki jih določa 14. člen Pravilnika o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju zaslužnih 

ter uspešnih občanov Občine Radenci. Višina posamezne nagrade ne presega 200 eur, kandidatu 

pa se lahko dodeli večkrat. 

Na javni razpis za dodelitev Nagrade se lahko prijavijo: 

- podjetja, ustanove, zavodi,  

- posamezniki,  

- skupine, društva, ekipe (delitev nagrade na število članov). 

 

Predlog za dodelitev občinskega priznanj oziroma nagrade mora biti podan v pisni obliki, na 

obrazcu iz razpisne dokumentacije.  

 

Rok za oddajo predloga za Priznanje ali Nagrado za leto 2018:  najkasneje do 3. 5. 

2019, do 11. ure. 

 

Predlog za Priznanje ali Nagrado oddate v skladu z določili, ki so navedena v razpisni 

dokumentaciji. 

 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani občine: www.radenci.si. Dosegljiva 

je tudi v tajništvu Občine Radenci (vsak delovni dan, med 8. in 13. uro, od dneva objave do 

roka za oddajo predlogov) pod nazivom: 

- Javni razpis za zbiranje predlogov za dodelitev Priznanj Občine Radenci ter Nagrad zaslužnim 

in uspešnim občanom Občine Radenci za preteklo leto (z razpisno dokumentacijo) ter  

- Pravilnik o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih občanov Občine 

Radenci (UGSO, št. 67/15)   

 

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite na tel. št. 02 566 96 10 ali 02 566 96 14 

oziroma na e-naslovu: veras@radenci.si. 

 
Številka: 094-0001/2019-2 

Datum: 12. 4. 2019 
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