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I. UVOD IN  OBRAZLOŽITEV 
 
Na podlagi Odloka o priznanjih v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 38/1996, 23/2000, 
121/2008 in 14/2010, v nadaljevanju: odlok) ter Poslovnika za podeljevanje priznanj Občine 
Zreče (v nadaljevanju: Poslovnik) je župan v časopisu Novice z dne, 28.3.2019, ter v 
nadaljnjih številkah, objavil Javni razpis za podelitev priznanj Občine Zreče (v nadaljevanju: 
javni razpis) v letu 2019. 
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Zreče za leto 2019 je bil objavljen v časopisu 
Novice, na spletni strani občine, na oglasni deski na sedežu organa ter je bil posredovan po 
elektronski pošti vsem predsednikom krajevnih skupnosti, predsednikom političnih stranka, 
večjim podjetjem, v osnovno šolo in vrtec. 
 
V razpisnem roku, to je od 28.3.2019 do vključno 23. aprila 2019, do 12.00 ure, je 
prispelo pet pobud za podelitev občinskih grbov oz. priznanj. 
 
V skladu z odlokom in poslovnikom je prispele pobude obravnavala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, na svoji seji dne, 23.4.2019. 
 
Komisija je odpirala vloge po času prispetja in ugotovila, da so prispeli naslednji predlogi za 
podelitev naslednjih priznanj: 
 
Prejete so bile naslednje vloge: 

PREDLAGATELJ PREDLAGANA 
OSEBA 

VRSTA 
PRIZNANJA 

UTEMELJITEV 

Slavko Kejžar VINOGRADNIŠKO 
DRUŠTVO IN 
LJUBITELJEV VIN 
ZREČE 

BRONASTI GRB Za njihovo aktivno vlogo pri izvedbi  
dogodkov, večji prepoznavnosti kraja  in 
ohranjanju tradicije v lokalnem okolju 

ZŠAM Zreče STANE PIRNAT st. POSEBNO 
PRIZNANJE 

Za dolgoletno prostovoljno delo na 
področju varnosti v cestnem prometu in 
44 let aktivnega dela v društvu ZŠAM 
Zreče 

TD Zreče 
Podžupan Drago 
Šešerko 
Predsednik KS 
Zreče Marjan 
jelenko 

ZREŠKI ART SREBRNI GRB Za 10 let aktivnega delovanja in 
doprinosa k lokalni skupnosti in njeni 
prepoznavnosti 

Mag. Boris 
Podvršnik Župan, 
Taborniško 
društvo RZR 
Zreče, Štab CZ 
Zreče, KS 
Gorenje 

EMIL MUMEL ZLATI GRB Za njegovo več kot 40-letno aktivno 
prostovoljno delo v Društvu tabornikov 
Rod zelena Rogla Zreče ter več 
desetletno nesebično delo v lokalnem 
družbenem okolju za dobro soljudi 

Mag. Boris 
Podvršnik Župan, 
KS Skomarje in 
TD Skomarje 

KONRAD 
ARBAJTER 

SREBRNI GRB Za njegov neprecenljiv prispevek  k 
razvoju turizma na Skomarju, k 
promociji kraja ter ohranjanju kulturne 
dediščine na tem delu Pohorja 

 
Ob pregledu formalnih pogojev je bilo ugotovljeno, da vsi predlogi vsebujejo soglasje 
predlaganih kandidatov. 
Prebrane so bile tudi celotne utemeljitve predlogov. Vsi predlogi so bili pravilno pripravljeni in 
označeni. 
Ker je bilo za podelitev priznanj vloženih pet pobud, od tega ena pobuda za zlati grb, dve 
pobudi za podelitev srebrnega grba in ena pobuda za bronasti grb je komisija v nadaljevanju 
razpravljala o kandidatih za srebrni grb in utemeljenosti pobud za priznanja ter je prispele 
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predloge (za srebrni in bronasti grb) ovrednotila oziroma točkovala kot izhaja iz spodnje 
tabele: 

 
Kriterij: št. točk Društvo 

ART 
Konrad 
Arbajter 

  

Pomen za družbeni 
in gospodarski  
razvoj občine 

 

 0-20 10 20   
Prispevek je pomemben za 
promocijo občine 

 

 0-10 10 10   
Prispevek ima pomen za 
lokalno skupnost, državo ali 
na mednarodnem področju 

 

 0-20 10 10   
Objava prispevka  

 0-10 0 0   

Skupaj točk:  30 40   

 
Iz točkovanja je izhajalo, da je za srebrni grb Občine Zreče višje število točk prejel g. Konrad 
Arbajter. 
 
Po daljši razpravi in opravljenem točkovanju je komisija soglasno sprejela sklep, da se 
občinskemu svetu predlaga, da se v letošnjem letu podeli: 
 

1. ZLATI GRB OBČINE  
 

g.  EMIL MUMEL -  Za njegovo več kot 40-letno aktivno prostovoljno delo v Društvu 
tabornikov Rod zelena Rogla Zreče ter več desetletno nesebično delo v lokalnem 
družbenem okolju za dobro soljudi 
 
Predlagatelj: Mag. Boris Podvršnik, Taborniško društvo RZR Zreče, Štab CZ Zreče, KS 
Gorenje 
 

2. SREBRNI GRB OBČINE  
 

g. KONRAD ARBAJTER- Za njegov neprecenljiv prispevek  k razvoju turizma na Skomarju, 
k promociji kraja ter ohranjanju kulturne dediščine na tem delu Pohorja 
 
Predlagatelj: Mag. Boris Podvršnik Župan, KS Skomarje in TD Skomarje 
  

3. BRONASTI GRB OBČINE - VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO IN LJUBITELJEV VIN 
ZREČE - Za njihovo aktivno vlogo pri izvedbi  dogodkov, večji prepoznavnosti kraja  in 
ohranjanju tradicije v lokalnem okolju 
 

Predlagatelj: Slavko Kejžar 
 
Komisija je predlog pripravila na podlagi 8. in 9. člena Odloka o priznanjih v Občini Zreče.   
 
 
Pripravila:        Predsednik komisije: 
Sandra Godec Mavhar      Drago Šešerko 
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II. PREDLOG SKLEPA 
 

 
 

 
Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče 

tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498 

e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu 

 
Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 38/96, 23/00, 
121/08 in 14/10) in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slov.občin, št. 1/16), na 
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je Občinski svet Občine 
Zreče na seji dne ……….. sprejel naslednji 

 
 

S  K  L  E  P 
 
V letu 2019 se ob občinskem prazniku podelijo naslednja priznanja Občine Zreče: 
 

1. ZLATI GRB OBČINE ZREČE  
 
Gospod MUMEL EMIL 
 
Predlagatelj: Mag. Boris Podvršnik, Taborniško društvo RZR Zreče, Štab CZ Zreče, KS 
Gorenje 
 

2. SREBRNI GRB OBČINE ZREČE  
 
Gospod ARBAJTER KONRAD 
 
Predlagatelj: Mag. Boris Podvršnik Župan, KS Skomarje in TD Skomarje 
 

3. BRONASTI GRB OBČINE ZREČE  
 
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN LJUBITELJEV VIN ZREČE  
 
Predlagatelj: Slavko Kejžar  
 
 
Številka: 094-0001/2019-10 
Datum:  

mag. Boris Podvršnik, 
    Župan 

Vročiti: 
1. Sklepi Občinskega sveta, 
2. Zbirka dokumentarnega gradiva. 

 
 

http://www./
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NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO* 
 

Neuradno prečiščeno besedilo vsebuje: 

 Odlok o priznanjih v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 38, z dne 19.07.1996) 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih v Občini Zreče (Uradni list  
RS, št. 23, z dne 15.03.2000) 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih v Občini Zreče (Uradni list  
RS, št. 121, z dne 23.12.2008) 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih v Občini Zreče (Uradni list 
RS, št. 14, z dne 26.2.2010) 

 
Na podlagi 6. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS št. 30 / 95 in 48/95 ) ter na 
podlagi 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Zreče ( Uradni list RS št. 62 / 
95 ) je Občinski svet Občine Zreče na seji, dne 4. julija 1996, sprejel 
 
 

ODLOK o priznanjih v Občini Zreče 
 

(neuradno prečiščeno besedilo) 
(NPB-3) 

 
 

I. SKUPNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Ta odlok določa vrste priznanj občine Zreče ter pogoje in način njihovega 
podeljevanja. 

 
2. člen 

Priznanja so:  
1. Naziv častni občan Občine Zreče. 
2. Grb Občine Zreče: 

 zlati, 

 srebrni, 

 bronasti.  
3. Priznanje Občine Zreče. 
4. Priznanja in nagrade na področju kulture in športa. 
 

3. člen 
Priznanja se podeljujejo posameznikom, skupinam ljudi, gospodarskim družbam, 
zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom. 
 
Vsi našteti iz prejšnjega odstavka lahko dajejo tudi pobude za podeljevanje priznanj. 
Pravico dajati pobude imajo tudi politične stranke ter organi lokalne in državne 
uprave.  
 
Pobude za podelitev priznanj iz 1. in 2. točke 2. člena morajo biti predložene v pisni 
obliki in ustrezno utemeljene. 
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4. člen 
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Zreče na predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija ). 
 
O podelitvi priznanj in nagrad na področju kulture in športa odloča pristojni odbor. 
 
Priznanja izroča župan občine ob občinskem prazniku. Priznanja in nagrade na 
področju kulture župan podeli ob slovenskem kulturnem prazniku, priznanja na 
področju športa pa ob razglasitvi športnika leta. 
 

5. člen 
Komisija oz. odbor iz prejšnjega člena sprejme poslovnik o delu, s katerim 
podrobneje opredeli način svojega dela, postopek zbiranja pobud, sodelovanje s 
strokovnjaki na posameznih področjih in  način odločanja. 
 

6. člen 
 Sredstva za priznanja in nagrade se zagotavljajo v proračunu Občine Zreče. 

 
7. člen 

Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska 
uprava. 
 
Občinska uprava vodi o podelitvi občinskih priznanj posebno evidenco. Evidenca 
vsebuje: zaporedno številko, osebne podatke o nagrajencu, področje za katerega je 
prejel priznanje, datum odločitve in datum podelitve. 

 
 

II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH 
 

1. Častni občan Občine Zreče 
 

8. člen 
Naziv Častni občan Občine Zreče se podeli posamezniku za njegov izjemen 
prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in 
humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in 
promocijo občine. 
 
Naziv Častni občan Občine Zreče se podeli na slavnostni seji ob občinskem 
prazniku. 
 
Ob podelitvi naziva Častni občan se izda listina, s katero se poleg naziva podelijo tudi 
častne pravice: 

 brezplačni vstop na vse prireditve, ki jih organizira občina, 

 brezplačno prejemanje publikacij, knjižnih izdaj in sorodnih del, ki jih izdaja ali pri 
njih sodeluje občina, 

 povabila na  znanstvene, strokovne in podobne posvete, ki jih organizira občina, 

 povabila na  svečane seje občinskega sveta. 
 
Naziv častni občan se podeli samo izjemoma. 
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2. Grb občine Zreče 
 

9. člen 
Zlati grb Občine Zreče se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za vrhunske 
uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Zreče.  
 
Srebrni grb občine Zreče se podeljuje za zelo pomembne enkratne dosežke v 
zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. 
 
Bronasti grb občine Zreče se podeljuje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot 
spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. 
 
Grbi Občine Zreče se podeljujejo vsako leto ob občinskem prazniku na slavnostni seji 
občinskega sveta.  
 

10. člen 
Grb občine se podeli v obliki plakete z reliefnim odtisom grba Občine Zreče v velikosti 
40 x 45 x 2 mm.       V etuiju se pritrdi kovinska ploščica z vgraviranim napisom: grb 
občine Zreče (zlati, srebrni, ali bronasti), ime in priimek prejemnika ter datum 
podelitve. 
 
Zlati grb je izdelan iz zlata, čistine 585/000(14 karatov). Srebrni grb je izdelan iz 
srebra, čistine 900/000. Bronasti grb je izdelan iz zlitine cinka in bakra. 
 
Vsako leto se lahko podeli en zlati, en srebrni in en bronasti grb. 
 
Enak grb se lahko istemu prejemniku podeli samo enkrat.  
 
Grbi se med seboj ne izključujejo. 
 
 

3. Priznanje Občine Zreče 
 

11. člen 
Priznanje občine se lahko podeli za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in 
človekoljubnost. 
 
Priznanje se podeli brez razpisa in takoj, ko je mogoče.  
 
Brez javnega razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezniku, skupini, 
organizaciji, podjetju, društvu, zavodu, krajevni skupnosti in drugi pravni osebi ob 
prazniku, enkratnem posameznem dosežku ali drugi svečani priložnosti. 
 
Priznanje se podeli z listino. S sklepom župana se lahko hkrati s priznanjem podeli 
tudi denarna nagrada, katere višino določi župan. 
 
O podelitvi priznanj odloča župan. 
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4. Priznanja in nagrade na področju kulture in športa 
 

11. a člen 
Priznanja in nagrade na področju kulture in priznanja na področju športa se 
podeljujejo za:  

 življenjsko delo, 

 posamezne vrhunske dosežke v občini in širše, 

 dosežene uspehe, ki pospešujejo razvoj dejavnosti, 

 dolgoletno organizacijsko delo. 
 
Priznanje se podeli z listino, ki jo podpiše župan. 
 
Dobitnikom priznanj na področju kulture se podeli tudi denarna nagrada, dobitnikom 
priznanj na področju športa pa pokal. 
 
 

III. ZBIRANJE POBUD 
 

12. člen 
Pobude za podelitev Zlatega grba občine Zreče se zbirajo na podlagi javnega 
razpisa. 
 
Na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan, se zbirajo tudi pobude za podelitev 
srebrnega in bronastega grba ter za priznanja in nagrade na področju kulture in 
priznanja na področju športa. 
 
Javni razpis vsebuje: 

 kriterije za podelitev priznanj, 

 navedbo upravičenih pobudnikov, 

 navedbo, katere podatke mora podati pobudnik, 

 rok, do katerega morajo biti poslane pobude in na kateri naslov. 
 
 
Javni razpis se objavi enkrat letno. Razpisni rok ne sme biti krajši od 14 dni. 

 
13. člen 

V pobudi za podelitev priznanj mora pobudnik obvezno navesti naslednje podatke: 

 podatke o pobudniku, 

 podatke o kandidatu za podelitev priznanja, za katere mora pridobiti pobudnik 
pisno privolitev posameznika, na katerega se pobuda nanaša, 

 utemeljitev pobude, 

 datum pobude. 
 

IV.  KONČNE DOLOČBE 
 

14. člen 
Priznanja občine, ki  niso bila vročena v času prejemnikovega  življenja, se lahko 
vročijo posmrtno. 
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Posmrtno priznanje se vroči družinskemu članu po vrstnem redu: zakonci, potomci 
oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma 
sestre. 
 

15. člen 
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti po enakem 
postopku, kot so bila podeljena, če so bila podeljena v nasprotju s kriteriji za 
podelitev priznanj ali če odlikovanec nastopa v nasprotju z interesi občine Zreče. 
 

16. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
*************************************************************************************************
******************* 
 
Odlok o priznanjih v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 38, z dne 19.07.1996) 
vsebuje naslednjo končno določbo: 
 

16. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije. 
 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih v Občini Zreče (Uradni 
list  RS, št. 23, z dne 15.03.2000) vsebuje naslednjo končno določbo: 
 

11. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih v Občini Zreče (Uradni 
list  RS, št. 121, z dne 23.12.2008) vsebuje naslednjo končno določbo: 
 

4. člen 
 

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih v Občini Zreče (Uradni 
list RS, št. 14, z dne 26.2.2010) vsebuje naslednjo končno določbo: 
 

2. člen 
 

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO* 
 
Neuradno prečiščeno besedilo vsebuje: 
- Poslovnik za podeljevanje priznanj Občine Zreče (sprejet s strani Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 21.2.2000; soglasje podal 6.3.2000 
Občinski svet Občine Zreče) 

- Poslovnik za podeljevanje priznanj Občine Zreče (sprejet in dopolnjen s strani 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 6.5.2003; soglasje 
podal 19.5.2003 Občinski svet Občine Zreče) 

- Poslovnik za podeljevanje priznanj Občine Zreče (sprejet s strani Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 4.12.2008; soglasje podal 
17.12.2008 Občinski svet Občine Zreče) 

- Poslovnik za podeljevanje priznanj Občine Zreče (sprejet s strani Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 28.1.2010; soglasje podal 
10.2.2010 Občinski svet Občine Zreče) 

 
Na podlagi 5. člena odloka o priznanjih v Občini Zreče (Ur. list RS št. 38/96) in 
sprememb in dopolnitev, sprejetih na seji Občinskega sveta občine Zreče dne 6. 
marca 2000, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na seji dne 
21.02.2000 sprejela 
 

P O S L O V N I K 
za podeljevanje priznanj Občine Zreče 

(NPB-1) 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Ta poslovnik ureja način dela komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
(v nadaljevanju: komisija), postopek in merila za predlaganje kandidatov ter postopek 
za izbiro kandidatov za podelitev priznanj Občine Zreče: 
1. naziva častni občan, 
2. zlatega, srebrnega in bronastega grba. 
 

2. člen 
Komisija najkasneje do 5. aprila  pripravi za objavo razpis za podelitev priznanj za 
leto, ko se priznanja podeljuje. 
 

3. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti: 
-naziv in sedež razpisovalca; 
-predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev, po katerih se izberejo 
dobitniki priznanja; 
-navedbo, katere podatke mora podati pobudnik; 
-rok, do katerega morajo biti vloge za priznanje predložene; 
-naslov, na katerega je treba vloge za priznanje poslati. 
Vloge za priznanja morajo biti poslane v zaprti ovojnici s pripisom: »ne odpiraj - 
priznanje Občine Zreče« 
Razpis se objavi v časopisu Novice in na krajevno običajen način. Razpisni rok ne 
sme biti krajši od 14 dni. 
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II. NAČIN DELOVANJA KOMISIJE 
 

4. člen 
Komisija obravnava in ocenjuje posamezne predloge  na sejah, ki jih sklicuje in vodi 
njen predsednik. 
Vsi  do roka prispeli predlogi se odpirajo na seji komisije.  Predlogov, ki prispejo po 
razpisnem roku, komisija ne odpira in jih vrne predlagatelju. 
 

5. člen 
Komisija lahko dela in odloča le, če je na seji prisotna več kot polovica vseh članov 
komisije. 
Komisija sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. 
 

6. člen 
O delu komisije se vodi zapisnik. 
Zapisnik vsebuje podatke o: 
-številu prisotnih, odsotnih in opravičenih, 
-dnevnem redu, 
-glavne podatke o poteku seje, zlasti o predlogih in  sprejetih sklepih. 
V zapisnik se obvezno vpišejo rezultati glasovanja. 
Sestavni del zapisnika je seznam pravočasno prejetih pobud. 
Član komisije, ki ima ob izboru kandidatov za priznanja ločeno mnenje, lahko 
zahteva, da se njegovo mnenje vpiše v zapisnik. 
 
 
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI KOMISIJE 
 

7. člen 
Komisija preuči prispele pobude za priznanja Občine Zreče. 
Komisija preveri navedbe v utemeljitvah in lahko zahteva od pobudnikov dopolnitev 
pobude in dodatne podatke. 
Komisija si lahko pridobi dodatno strokovno mnenje tako, da na sejo vabi 
strokovnjake s posameznih področij, za katera se priznanja Občine Zreče podeljuje. 
 

8. člen 
Komisija na podlagi strokovnih ocen oziroma ocen pobudnikov ter na podlagi lastne 
presoje pripravi končni predlog kandidatov za dobitnike priznanj. 
O dokončni izbiri dobitnikov priznanj Občine Zreče iz 1. člena Poslovnika odloči 
Občinski svet občine Zreče. 
Priznanja Občine Zreče podeljuje župan Občine Zreče na slavnostni seji občinskega 
sveta ob praznovanju občinskega praznika. 
 

9. člen 
Predsednik oziroma člani komisije ne morejo biti pobudniki, lahko pa so predlagani 
za priznanja. 
Če je predsednik oziroma član komisije predlagan za priznanje, se izloči pri 
obravnavi vseh priznanj in pri odločanju o podelitvi priznanj. 
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IV. KRITERIJI ZA DODELITEV PRIZNANJ 
 

10. člen 
Pobude za priznanje morajo pobudniki pripraviti v skladu s tem poslovnikom 

 
11. člen 

Odpiranje prejetih predlogov za priznanja vodi komisija. 
Komisija ugotavlja ali so bili predlogi poslani v roku ter ali so pravilno pripravljeni in 
označeni. 
 

12. člen 
O odpiranju predlogov mora komisija  voditi zapisnik. V zapisniku morajo biti 
zapisane ugotovitve o popolnosti pobud z navedbo tistih pobudnikov za kandidate 
priznanj, ki niso poslali popolne pobude. Če pobude niso popolne in primerno 
utemeljene, komisija zahteva dodatne utemeljitve. Če pobudnik do določenega roka 
pobude ne dopolni, se pobuda izloči iz nadaljnjega postopka, o čemer odloča 
komisija s sklepom. 

13. člen 
Nepravočasne, nepravilno pripravljene pobude komisija v roku osem dni od odpiranja 
pobud vrne predlagatelju. 
 

14. člen 
Priznanja Občine Zreče, ki so določena v 9. in 10. členu odloka, se podeljuje fizičnim 
in pravnim osebam, za: 
-posamezne vrhunske dosežke, 
-življenjsko delo, na področju znanstvenega in raziskovalnega dela, 
-prispevek k razvoju, 
-prispevek k izboljšavam, za posamezna področja, 
-prispevek k izboljšanju posameznega področja, da je predlagani s svojim 
neposrednim delom  
 prispeval k avtonomiji posameznega strokovnega področja, 
-prispevek k splošnemu napredku strokovnosti, 
-prispevek k utrjevanju človekovih pravic, človekovega dostojanstva, 
-prispevki, izkazani skozi kvalitetno in strokovno delo, 
-prispevki z aktivnim sodelovanjem na posameznem področju, 
-prispevki v popularizaciji določene stroke, k tehnični in drugi izboljšavi, 
-dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev, 
-kakovosti poslovanja z rezultati kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti, 
-tehnične odličnosti, 
-pomembno obogatitev posameznega področja, 
-odpiranje novih trgov, 
-odpiranje novih delovnih mest. 
 

15. člen 
Priznanja za posamezna področja se podeljuje, če predlagani kandidati izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
- za zlati grb Občine Zreče vsaj 20 let dela na posameznem področju, ki so našteta v 
14. členu tega poslovnika ali za življenjsko delo na določenem gospodarskem 
področju. 
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- za srebrni grb vsaj 10 let dela na področju, ki so našteta v 14. členu tega 
poslovnika. 
- za bronasti grb najmanj 5 let dela in ustvarjanja na področju, ki so našteta v 14. 
členu tega poslovnika. 
 
Enak grb se lahko istemu prejemniku podeli samo enkrat. 
 
Grbi se med seboj ne izključujejo. 
 
V. OCENJEVALNI SISTEM 
 

16. člen 
V primeru, ko je predlogov za posamezno vrsto priznanja, ki izpolnjujejo pogoje iz 15. 
člena, več, komisija predloge oceni glede na pomembnost po naslednjih kriterijih: 
 
a) pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine 

s točkovanjem od 0 do 20 točk 
 

b) prispevek je pomemben za promocijo občine 
      s točkovanjem od 0 do 10 točk 
 
c) prispevek ima pomen za lokalno skupnost, državo ali na mednarodnem področju  

s točkovanjem od 0 do 20 točk 
 

d) objava prispevkov na lokalni ravni, na nacionalni ravni oziroma objava strokovnih 
člankov in literature 
s točkovanjem od 0 do 10 točk. 

 
Posamezna vrsta priznanja se podeli za predlog, ki je zbral največ točk. 
Komisija ne more spreminjati vrste predlaganega priznanja. 
 

17. člen 
Če po zaključenem ocenjevanju  komisija ugotovi, da ima(jo) predlog(i) enako število 
točk, komisija prične s skupnim usklajevanjem. 
Kolikor se tudi z usklajevanjem ni možno odločiti, komisija povabi strokovnjake, ki 
pokrivajo posamezno področje, za katero se podeljujejo priznanja. 
Po uskladitvi ocen komisija pripravi predlog za podelitev priznanj in ga posreduje v 
dokončno odločitev Občinskemu svetu Občine Zreče. 
Po dokončni odločitvi občinskega sveta o dobitnikih priznanj, komisija predlagatelje 
obvesti o odločitvi, ki je bila sprejeta na seji občinskega sveta. 

 
18. člen 

Po pregledu  in po pisni strokovni oceni strokovnjakov, komisija oblikuje dokončen 
predlog in ga posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. 
Posamezni predlogi morajo vsebovati ime ali naziv kandidata ter  utemeljitev za 
podelitev priznanja. 
Občinski svet o predlogih kandidatov odloča v skladu s poslovnikom o delu 
občinskega sveta. 
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VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
 

19. člen 
Ta poslovnik je sestavni del odloka o priznanjih Občine Zreče. 
 
 

20. člen 
Ta poslovnik začne veljati, ko ga sprejme Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja in da nanj soglasje Občinski svet. 
 
Z dnem uveljavitve tega Poslovnika preneha veljati Poslovnik za podeljevanje 
priznanj občine Zreče, številka: 105-03-01/96/98-6, ki ga je  sprejela Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in je dal nanj soglasje Občinski svet dne 
30.03.1998. 
 
Št. 009-04/00-6 
Zreče, dne 21.02.2000                                                                                
PREDSEDNIK KOMISIJE 
                                                                                                          Marjan KOS, l. r.         

Soglaša: 
OBČINSKI SVET                               
OBČINE ZREČE  
 
Zreče, dne 6.03.2000   

                                                                                                                                  
ŽUPAN 

                                                                                                            Jože KOŠIR, l. r. 
Soglaša: 
OBČINSKI SVET 
OBČINE ZREČE 
 
Zreče, 19.05.2003                 

                                                                                                        ŽUPAN 
                                                                                                   Jože KOŠIR, l.r. 

 

Soglaša: 
OBČINSKI SVET OBČINE ZREČE 
 
Zreče, 17.12.2008 

mag. Boris Podvršnik 
ŽUPAN 

 

Soglaša: 
OBČINSKI SVET OBČINE ZREČE 
 
Zreče, 10.2.2010 

mag. Boris Podvršnik 
ŽUPAN 


