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Na podlagi 16. člena Odloka o priznanjih občine 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja štev. 7/98, 21/05, 
41/07), objavlja Komisija za odlikovanja in 
priznanja pri Občinskem svetu Občine Hrastnik  

 
J A V N I R A Z P I S  

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV  
OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2009 

 

S podelitvijo občinskih priznanj in nagrad želi 
Občinski svet občine Hrastnik tudi v letu 2009 
izročiti priznanja najuspešnejšim in najzaslužnejšim 
posameznikom in civilnim ter pravnim osebam za 
izredna prizadevanja in uspehe na posameznih 
področjih človekove ustvarjalnosti.  

Naziv “ČASTNI OBČAN” Občine Hrastnik se 
podeljuje posameznikom za posebno pomembna 
dejanja delo in zasluge, ki pomenijo izjemen 
prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine 
Hrastnik v državi ali na mednarodnem področju.  

Častni občan prejme posebno umetniško izdelano 
listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je 
priznanje podeljeno ter denarno nagrado v višini 
treh povprečnih neto plač v Republiki Sloveniji v 
preteklem letu.  

ZLATO PRIZNANJE OBČINE se podeljuje 
posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, 
društvom in drugim pravnim osebam za izredno 
življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, 
ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Hrastnik.  

Zlato priznanje občine obsega umetniško 
oblikovano listino s podobo grba v sredini ter 
denarno nagrado v višini dveh in pol povprečnih 
neto plač v Republiki Sloveniji v preteklem letu.  

SREBRNO PRIZNANJE OBČINE se podeljuje 
posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim in 
društvom in drugim pravnim osebam za zelo 
pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot 
spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.  

Srebrno priznanje občine obsega umetniško 

oblikovano listino s podobo grba v sredini ter 
denarno nagrado v višini dveh povprečnih neto 
plač v Republiki Sloveniji v preteklem letu.  

BRONASTO PRIZNANJE OBČINE se podeljuje 
posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, 
društvom ali drugim pravnim osebam za enkratne 
uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za 
nadaljnje ustvarjalno delo.  

Bronasto priznanje obsega umetniško oblikovano 
listino s podobo grba občine v sredini in denarno 
nagrado v višini ene povprečne neto plače v 
Republiki Sloveniji v preteklem letu.  

Predloge za podelitev priznanj lahko podajo 
posamezniki, skupine občanov, politične stranke, 
župan, krajevne skupnosti, družbe, zavodi, društva 
in druge pravne osebe. Predlagatelj zase ne more 
vložiti predloga za podelitev priznanja ali nagrade.  

Predlog za podelitev mora vsebovati: 
-podatke o predlagatelju, 
-osebne podatke o kandidatu (datum rojstva, 
izobrazba,  
 

bivališče, zaposlitev), -
navedbo, za katero priznanje oz. 
nagrado se kandidat predlaga, -
opis kandidatovega dela, s 
katerim predlagatelj utemeljuje 
njegovo predlaganje,  
-druge podatke in dokumente, ki so po mnenju 

predlagatelja pomembni za utemeljitev 
predložene kandidature.  

Predloge morate dostaviti na vložišče občine 
Hrastnik najkasneje do 16.4.2009 ali po pošti na 
naslov: OBČINA HRASTNIK, Komisija za 
odlikovanja in priznanja, Pot Vitka Pavliča 5.  
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Založili občini Hrastnik in Trbovlje Računalniška 

priprava, oblikovanje in tisk: Sinet d.o.o.,Hrastnik, 

tel. 03 56 54 090, e-pošta: tiskarna@sinet.si  


