
Na podlagi 27. člena Statuta Občine Vitanje (UPB1) (Uradno glasilo slovenskih občin, štev. 
20/2012 ), in 14. člena  Odloka o priznanjih in nagradah Občine Vitanje (Ur. l. RS, št. 23/97) 
Komisija za nagrade in priznanja Občine Vitanje objavlja 
 

 Razpis za nagrade in priznanja  

Občine Vitanje za leto 2017 

 

1. 
Priznanja Občine Vitanje so: 
a) Naziv častnega občana Občine Vitanje 
b) Priznanje Občine Vitanje – Zlati grb Občine Vitanje 
c) Priznanje Občine Vitanje z denarno nagrado 
 

1. a 
Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE VITANJE se podeli posamezniku za izjemen prispevek na 
različnih področjih življenja in dela, ki ima trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine 
Vitanje. 
 

1. b 
ZLATI GRB OBČINE VITANJE je najvišje priznanje Občine Vitanje. Podeljuje se: 
- 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 povečuje ugled Občine Vitanje na gospodarskem, družbenem ali drugih področjih 
življenja in dela. 

 

1. c 
Priznanje Občine Vitanje z denarno nagrado se podeli posameznikom, skupini posameznikov, 
društvom ter drugim organizacijam ali skupnostim za enkratne izjemne dosežke in kot 
spodbuda za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela. 
 

2. 
Predlog oz. pobuda mora vsebovati: 
- osebne podatke predlaganega občana oz. organizacije ter stalno prebivališče oz. sedež 
- vrsto priznanja, za katero se daje predlog, z utemeljitvijo 
- podatke pobudnika oz. predlagatelja pobude za dodelitev priznanj oz. nagrad 
 

Rok za oddajo pobud je do vključno ponedeljka, 22. maja 2017, do 14.00 ure v sprejemno 

pisarno Občine Vitanje ne glede na vrsto dospetja. 
Pobude pošljite na naslov: 
OBČINA VITANJE, Komisija za nagrade in priznanja, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, s pripisom 
»NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA NAGRADE IN PRIZNANJA 2017« 
 
 
Številka: 41010-009/2017 – 01     Predsednik komisije                                                                                                         
Datum: 4. 4. 2017        Simon Golenač, l.r. 


