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Na podlagi 7. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 72/95 in 
63/00) in v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec o določitvi priznanj Občine 
Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2019, št. 0070-0005/2019-29, z dne 18.6.2019, objavlja 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
 

JAVNI RAZPIS  
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ROGATEC V LETU 2019 

 
 

1.  
Občina Rogatec v letu 2019 razpisuje naslednja priznanja občine: 

- 1 (eno) plaketo občine, 
- 1 (eno) priznanje občine in 
- 1 (eno) denarno nagrado. 

 
2.  

Vrednost denarne nagrade znaša 1.000 EUR. 
 

3.  
Plaketa, priznanje in denarna nagrada občine se bodo podelile za uspehe in dosežke, s katerimi 
se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih 
področjih. 
 

4.  
Plaketa in priznanje občine se lahko podelita posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, 
društvu, zavodu ali drugim pravnim osebam.  
Denarna nagrada se podeli društvu ali skupini. 
 

5.  
Predlog za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične ali pravne osebe. Predlagatelj podelitve 
priznanja sebe ne more predlagati za priznanje. 
 

6.  
Predlog za podelitev posameznega priznanja mora biti podan pisno, v zaprti kuverti, s pripisom 
»Ne odpiraj – razpis priznanj 2019«. Hkrati morajo biti že na kuverti navedene vrste 
predlaganih priznanj. Na hrbtni strani kuverte se označi pošiljatelj z naslovom.  
Predlog mora vsebovati natančne podatke o kandidatu za podelitev priznanja, vrsto 
predlaganega priznanja in podrobno utemeljitev. 
Če bo komisija prejela nepravilno ali nepopolno opremljeno kuverto, bo le-to brez obravnavanja 
vrnila pošiljatelju. 
 

7.  
Rok za oddajo predlogov za podelitev priznanj je 15. avgust 2019. 
Predloge pošljite na naslov Občina Rogatec, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec. 
 
 
Številka: 094-0001/2019-4 
Datum: 1.7.2019 

       Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 

predsednik 
                                                                                    Viktor Božak, l.r. 
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