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SKLEP 
o izvedbi razpisa za podelitev priznanj Občine Benedikt 

v letu 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:  Župan Občine Benedikt 
 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Benedikt 
 
 
POROČEVALEC:  Bina ŠIJANEC, Svetovalka za GJS 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 6. člena Odloka o priznanjih Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/2001) in 
14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) se 
sprejme Sklep o izvedbi razpisa za podelitev priznanj Občine Benedikt v letu 2018, kot 
je predložen. 
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Na podlagi 6. člena Odloka o priznanjih Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/2001), 
14. in 21. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) 
je Občinski svet Občine Benedikt na svoji ____. seji dne ______________ sprejel 
naslednji 
 
 

SKLEP 
o pričetku postopka zbiranja pobud za podelitev priznanj 

Občine Benedikt v letu 2018 
 

 
I.  

Občina Benedikt skladno s Odlokom o priznanjih Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 
19/2001) izvede Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Benedikt v 
letu 2018, s tem da razpiše največ: 

- 1 priznanje za častnega občana Občine Benedikt 
- 1 zlati grb 
- 1 srebrni grb 
- 1 bronasti grb in 
- več plaket. 

 
 

II.  
 
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Benedikt.  
 
Obvestilo o objavi javnega razpisa se objavi v Ovtarjevih novicah.  
 
 
 
Številka: 09402-1/2018- 
Benedikt, dne  
 
 ŽUPAN 
 Milan GUMZAR 
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Obrazložitev 
 

 
Občina Benedikt podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, 
zavodom, društvom, skupinam in drugim organizacijam za dosežke, ki imajo velik pomen za 
razvoj in ugled občine na gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, vzgojno-izobraževalnih, 
športnih in drugih področjih. Pobude za podelitev priznanj se zbirajo na podlagi javnega 
razpisa, izjemoma pa brez javnega razpisa takrat, kadar o tem odloči Občinski svet. Skladno 
s 6. členom Odloka o priznanjih Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/2001) postopek 
zbiranja pobud za podelitev občinskih priznanj začne Občinski svet Občine Benedikt s 
sklepom. 
 
Javni razpis mora vsebovati naslednje elemente: 
- kriterije za podelitev priznanj, 
- navedbo, katere podatke mora podati pobudnik, 
- rok, do katerega morajo biti poslane pobude in na kateri naslov. 
 
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Benedikt, obvestilo o objavi javnega razpisa pa 
tudi v Ovtarjevih novicah, ki jih prejmejo vsa gospodinjstva na območju občine. 
 
O podeljevanju priznanj odloča občinski svet na predlog komisije za občinska priznanja. Na 
podlagi sprejetih pobud oblikuje komisija predlog za podelitev priznanj ter ga skupaj z 
obrazložitvijo posreduje v obravnavo in odločanje občinskemu svetu. Priznanja podeljuje 
župan ob občinskem prazniku, le izjemoma pa tudi ob posamezni svečani prireditvi. 
 
Finančna sredstva za priznanja so zagotovljena v proračunu Občine Benedikt za leto 2018 na 
proračunski postavki 10430, konto 40299902 Stroški občinskega praznika in občinskih 
priznanj. 
 
Od ustanovitve je Občina Benedikt izvedla 7 razpisov za podelitev priznanj, in sicer v letih 
2001, 2002, 2003, 2005, 2008, 2010 in 2014. V letu 2010 ni bilo prejetih pobud. Po izvedenih 
razpisih so bila podeljena naslednja priznanja:  

- častni občan – 1 krat (Ivan Zanjkovič) 
- zlati grb – 3 krat (PGD Benedikt, Leopold Zimič, KD Benedikt, Janez Zorko) 
- srebrni grb – 5 krat (Ivan Zanjkovič, Jože Maurič, OK Benedikt, Ana Valh, Ljudmila 

Zimič, Mirko Šijanec) 
- bronasti grb – 8 krat (Franc Lakner, Danica Elbl, Janez Šijanec, Viktor Prosič, Stanko 

Špenga, Silov Prosič, Marija Guzej, KMN Benedikt, Stanislav Kolar) 
- plaketa – 12 krat (Alojz Bernjak, Branko Lehner, David Rihtarič, Janko Zemljič, Društvo 

kmečkih žena in deklet Benedikt, Marina Jurančič, Janez Erjavec, Jelka Guzej, Franc 
Stanislav, Zlatko Borak, Franc Rajter, Božena Volf, Anita Kralj, Irena Kos, Angela Rajšp 
GTD Klapovüh Benedikt) 

 
Glede na to, da so bila priznanja podeljena nazadnje v letu 2014 in da v letošnjem letu 
praznujemo 19. občinski praznik oz. 20-letnico obstoja občine, občinskemu svetu predlagamo, 
da sprejme predlagani sklep o pričetku postopka zbiranja pobud za podelitev občinskih 
priznanj v letu 2018. 
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