
             
Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009  
Na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1, 
15/08) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 23. redni seji dne 25. 3. 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo 
Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina, ki obsega: 
– Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/96),  
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 39/00),  
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 52/08),  
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 27/09). 

 

O D L O K  
o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (uradno prečiščeno besedilo) 

 
1. člen 

 

S tem odlokom se določijo vrste priznanj, ki jih podeljuje Občina Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: občina) 
ter pogoji in postopek za njihovo podeljevanje. 

2. člen 
 

Priznanja Občine Rogaška Slatina so najvišja priznanja občine za doseţke, ki prispevajo k boljšemu, 
kvalitetnejšemu in polnejšemu ţivljenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na področju gospodarstva, 
znanosti, umetnosti, kulture, športa ter humanitarnih in drugih dejavnosti.  

Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno poţrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih. 

3. člen 
 

Vrste priznanj občine so:  
1. Naziv častni občan,  
2. Plaketa občine,  
3. Priznanje občine. 

4. člen 
 

V posameznem letu občina podeli največ en naziv Častni občan ter največ dve plaketi in tri priznanja občine, pri 
čemer Komisija za vloge, pritoţbe, nagrade in odlikovanja za Občinski svet Občine Rogaška Slatina na podlagi 
prejetih predlogov iz javnega razpisa pripravi predlog po posameznih kategorijah priznanj.  

Komisija za vloge, pritoţbe, nagrade in odlikovanja ne sme spreminjati prejetega predloga predlagatelja v drugo 
vrsto priznanja. 

5. člen 
 

Priznanja iz 2. in 3. točke 3. člena tega odloka so lahko podeljena: posameznikom, skupinam, organizacijam in 
skupnostim, podjetjem, društvom, zavodom ter drugim pravnim osebam.  

Priznanja občine iz 2. in 3. točke 3. člena tega odloka se lahko podelijo tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, 
ki uradno obiščejo občino.  

Naziv častni občan je lahko podeljen posamezniku. To najvišje občinsko priznanje se posamezniku lahko podeli 
samo enkrat. 

6. člen 
 

Naziv častni občan se podeli posamezniku, drţavljanu Republike Slovenije ali drţavljanu tuje drţave, ki ima zaradi 
svojega dolgoletnega dela izjemne zasluge za napredek in za doseţke na področju znanosti, umetnosti, kulture ali na 
drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k izjemnemu razvoju in napredku ter trajnemu ugledu Občine 
Rogaška Slatina. 

7. člen 
 

Z nazivom častni občan se dobitniku podelijo naslednje častne pravice:  

– vabljen je in ima prost vstop na vse prireditve ter znanstvene, strokovne in sorodne posvete in simpozije, ki jih 
organizira ali pri organizaciji sodeluje Občina Rogaška Slatina,  
– brezplačno prejema vse publikacije, ki jih izdaja ali pri njihovi izdaji sodeluje Občina Rogaška Slatina,  
– vabljen je na različne sprejeme, ki jih prireja Občina Rogaška Slatina,  
– vabljen je na svečane seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina. 
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8. člen 

 

Naziv častnega občana se lahko odvzame:  

– če se ugotovijo okoliščine ali dejstva nečastne narave, ki so bile neznane ali zamolčane ob podelitvi naslova 
častnega občana, bi pa odločilno vplivala na podelitev, če bi bila takrat znana,  
– če je dobitnik s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora za kaznivo dejanje zoper človekove pravice 
in svoboščine, zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev ter zoper človečnost in mednarodno 
pravo.  

Pobudo za odvzem naziva častnega občana lahko občinskemu svetu podajo predlagatelji za podelitev občinskih 
priznanj, ki so navedeni v 8. členu tega odloka.  

O odvzemu naziva odloča občinski svet na predlog komisije za vloge, pritoţbe, nagrade in odlikovanja. 

9. člen 
 

Občinski svet s sklepom določi dobitnike posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu. 

10. člen 
 

Priznanja podeli občinski svet praviloma enkrat letno na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede komisija za vloge, 
pritoţbe, nagrade in odlikovanja.  

Priznanje občine v primeru drugega odstavka 2. člena in drugega odstavka 5. člena tega odloka se lahko podeli 
brez javnega razpisa. O podelitvi priznanj brez javnega razpisa odloči komisija za vloge, pritoţbe, nagrade in 
odlikovanja. 

11. člen 
 

Predlog za podelitev priznanj občine lahko podelijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Rogaška Slatina 
in pravne osebe, ki imajo sedeţ na območju Občine Rogaška Slatina. Politične stranke oziroma njihove oţje 
organizacijske enote niso upravičeni predlagatelji. Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za 
priznanje. 

12. člen 
 

Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati naslednje podatke:  
– kdo podeljuje priznanja,  
– koliko priznanj je lahko podeljenih,  
– za katera področja se razpisujejo priznanja,  
– komu se lahko podeli priznanje,  
– kdo je lahko predlagatelj,  
– katere podatke mora vsebovati predlog,  
– rok za predloţitev predlogov. 

13. člen 
 

Svečano podelitev občinskih priznanj praviloma opravi ţupan ob občinskem prazniku. 

14. člen 
 

Občinska uprava vodi o dobitnikih priznanj posebno evidenco.  

Evidenca vsebuje priimek in ime oziroma naziv dobitnika priznanja, rojstne podatke dobitnika priznanja, vrsto 
podeljenega priznanja, številko in datum sklepa o podelitvi priznanja ter kraj in datum vročitve priznanja.  

Osebni podatki iz prejšnjega odstavka tega člena so lahko uporabljeni samo v postopku podeljevanja priznanj. 

15. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 320-0004/2009-09 
Rogaška Slatina, dne 25. marca 2009 

Ţupan  
Občine Rogaška Slatina  
mag. Branko Kidrič l.r. 


