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Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Slovenska Bistrica in o 

priznanjih župana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/98 in 39/09) Komisija za 

priznanja in odlikovanja  Občine Slovenska Bistrica objavlja 

 

 

R A Z P I S 
za vložitev predlogov za podelitev priznanj in nagrad  

Občine Slovenska Bistrica 

 za leto 2017 

 

I. 
 

Priznanja Občine Slovenska Bistrica se podeljujejo za dosežke občanov in drugih 

posameznikov, podjetij, zavodov, društev, združenj, družb in drugih organizacij, ki prispevajo 

k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, 

kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in drugih področjih. 

 

Častni  občan  Občine  Slovenska  Bistrica 
 

Priznanje Častni občan Občine Slovenska Bistrica se podeljuje posamezniku za izredno 

pomembne trajne dosežke na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-

izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem področju, ki je s svojim delovanjem 

izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Slovenska Bistrica doma in v 

svetu. 

 

Priznanje Častni občan Občine Slovenska Bistrica se lahko podeli tudi tujcu. 

 

Listina  Občine  Slovenska  Bistrica 
 

Listina Občine Slovenska Bistrica se podeljuje za posebne uspehe in dosežke na 

družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti 

in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek Občine Slovenska Bistrica. 

 

Listino Občine Slovenska Bistrica lahko prejmejo posamezniki, skupina občanov in vse 

pravne osebe oziroma organizacije. 
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Priznanje  Občine  Slovenska  Bistrica 

 
Priznanje Občine Slovenska Bistrica se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem 

obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. 

 

Priznanje Občine Slovenska Bistrica lahko prejmejo posamezniki, skupina občanov in vse 

pravne osebe oziroma organizacije. 

 

II. 

 

Predlogi za priznanja in nagrade Občine Slovenska Bistrica morajo vsebovati: 

 
- podatke o predlagatelju, 

- vrsto predlaganega priznanja občine Slovenska Bistrica, 

- podatke o predlaganem prejemniku, 

- obrazložitev k predlogu, 

- dokumente, ki potrjujejo dejstva, navedena v obrazložitvi. 

 

III. 
 

Predlagatelji za podelitev priznaj in nagrad Občine Slovenska Bistrica 

 
Predlagatelji za priznanja Občine Slovenska Bistrica so lahko občani, politične stranke, 

krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti. 

Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.  

 

IV. 

 
Predlogi za priznanja in nagrade se pošljejo do vključno četrtka, 25. januarja 2018,  na 

naslov: 

 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, 

Komisija za priznanja in odlikovanja 

Kolodvorska ulica 10  

 

2310 SLOVENSKA BISTRICA 

 

Matej GORIČAN, l.r. 

predsednik komisije 

                                      

Številka:  9000-30/2017-0207 

Slovenska Bistrica,  14. december  2017 

 

 

OPOMBA: 

Instruktivni obrazec za pomoč pri pripravi predlogov je objavljen na uradni spletni strani 

občine – www.slovenska-bistrica.si 
 


