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.
(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.
(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
- 2. sklop: zelo velik prispevek k razvoju občine

1 – 5 točk
6 – 10 točk

(6) Prispevek k ugledu občine se točkuje po naslednjih merilih:
- 1. sklop: promocija občine v okviru regije
- 2. sklop: promocija občine v okviru države ali v tujini

1 – 5 točk
6 – 10 točk

(7) Posamezni uspehi, rezultati in dosežki med letom se točkujejo po naslednjih merilih:
- 1. sklop: rezultat oziroma dosežek ima regionalni pomen
- 2. sklop: rezultat oziroma dosežek ima državni ali mednarodni pomen

1 – 5 točk
6 – 10 točk

(8) Objava članka o rezultatu oziroma dosežku se točkuje po naslednjih merilih:
- 1. sklop: objava v regijskih in nacionalnih sredstvih obveščanja
- 2. sklop: objava v nacionalnih in v tujih sredstvih obveščanja

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

1 – 5 točk
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.
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.
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

