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(2)	Priznanje	-	naziv	Častni	občan	se	lahko	podeli	tudi	posame-
zniku,	ki	nima	stalnega	ali	začasnega	prebivališča	v	Občini	
Miklavž	na	Dravskem	polju.

(3)	Priznanje	–	naziv	Častni	občan	občine	Miklavž	na	Dravskem	
polju	je	lahko	podeljeno	tudi	posmrtno.	

4. člen
(ugodnosti Častnega občana)

Častnemu	občanu	Občina	izkazuje	posebno	čast	in	pozornost,	
tako	v	času	življenja	kakor	tudi	posmrtno:	
-	 obiski	in	čestitke	ob	osebnih	praznikih	ter	pozornost	ob	bole-

zni,	
-	 vabljen	je	na	Svečane	seje	občinskega	sveta,	
-	 vabljen	je	in	ima	prost	vstop	na	vseh	prireditvah,	ki	jih	orga-

nizira	 ali	 pri	 organizaciji	 sodeluje	Občina	Miklavž	na	Dra-
vskem	polja,	

-	 brezplačno	prejema	vse	publikacije,	ki	jih	izdaja	ali	pri	njiho-
vi	izdaji	sodeluje	Občina	Miklavž	na	Dravskem	polju,

-	 izkazana	čast	ob	smrti:	objava	osmrtnice	in	darovanje	venca,	
-	 izkazana	pozornost	po	smrti	ob	dnevu	spomina	na	mrtve.

5. člen
(oblika priznanja Častni občan)

(1)	Priznanje	»Častni	občan	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju«	
se	podeli	z	umetniško	izdelano	listino,	na	kateri	 je	besedilo	
sklepa,	s	katerim	je	to	priznanje	podeljeno.

(2)	Poleg	listine	se	Častnemu	občanu	izroči	umetniško	delo,	po	
izboru	Komisije	 za	 priznanja,	 v	 vrednosti	 največ	 do	 višine	
povprečne	mesečne	neto	plače	v	RS,	pred	mesecem,	v	kate-
rem	se	opravi	podelitev.	

6. člen
(priznanje Grb občine Miklavž na Dravskem polju)

(1)	Priznanje	»Zlati,	Srebrni	ali	Bronasti	grb	občine	Miklavž	na	
Dravskem	polju«	se	podeli	organizacijam	za	dosežene	uspe-
he	pri	gospodarskem	sodelovanju	ter	podjetjem,	zavodom	in	
drugim	 organizacijam,	 skupnostim,	 organom,	 društvom	 in	
posameznikom	za	uspehe	pri	demokratičnem	razvoju	družbe	
in	razvijanju	gospodarstva	in	družbenih	dejavnosti,	ki	so	po-
membni	za	razvoj	Občine	Miklavž	na	Dravskem	polju,	dela	
in	življenja	v	njej	 ter	njen	ugled.	Zlati,	Srebrni	ali	Bronasti	
grb	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju	se	lahko	podeli	tudi	
posamezniku	za	izredno	humano	in	požrtvovalno	delo	oziro-
ma	dejanje.

(2)	Zlati	 grb	 se	 podeljuje	 za	 dolgoletno	 ali	 izredno	 življenjsko	
delo,	za	vrhunske	uspehe	ali	dosežke,	ki	so	pomembni	za	ra-
zvoj	in	ugled	Občine	Miklavž	na	Dravskem	polju.

(3)	Srebrni	 grb	 se	 podeljuje	 za	 zelo	 pomembne	 dosežke	 v	 za-
dnjem	obdobju	in	kot	spodbuda	za	nadaljnje	ustvarjalno	delo.

(4)	Bronasti	grb	se	podeljuje	za	enkratne	uspehe	dosežke	v	za-
dnjem	obdobju	in	kot	spodbuda	za	nadaljnje	ustvarjalno	delo.

7. člen
(oblika priznanja Zlati grb)

(1)	Zlati	grb	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju	 je	reliefni	od-
tis	grba	Občine	Miklavž	na	Dravskem	polju,	velikosti	80	x	
70	mm,	pozlačen	kovinski	odlitek	in	je	pritrjen	na	ustrezno	 
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Na	podlagi	21.	člena	Zakona	o	 lokalni	samoupravi	 (Uradni	
list	 RS,	 št.	 94/07	 –	 uradno	 prečiščeno	 besedilo,	 76/08,	 79/09,	
51/10,	40/12	–	ZUJF	 in	14/15	–	ZUUJFO),	3.	 člena	Odloka	o	
občinskem	prazniku	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju	(MUV	
št.,	25/99)	in	5.	člena	Statuta	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju	
(MUV	št.	14/03	–	UPB,	33/10)	je	Občinski	svet	občine	Miklavž	
na	 Dravskem	 polju	 na	 svoji	 10.	 redni	 seji,	 dne	 26.	 novembra	
2015	sprejel	

O D L O K 
o priznanjih Občine Miklavž na Dravskem polju

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(splošno)

(1)	S	tem	odlokom	se	določijo	priznanja	Občine	Miklavž	na	Dra-
vskem	polju,	ki	se	podeljujejo	posameznikom,	podjetjem,	za-
vodom	 in	 drugim	 organizacijam,	 skupnostim	 ter	 društvom,	
pod	pogoji,	v	obliki	in	na	način,	kakor	določa	ta	odlok.	
 

(2)	Priznanja	 občine	Miklavž	 na	Dravskem	polju	 se	 podeljujejo	
za	večletno	delo	ali	dejanja,	ki	imajo	velik	pomen	za	Občino	
Miklavž	na	Dravskem	polju.	Z	njimi	se	spodbuja	prizadevanja	
podjetij,	 zavodov	 in	 drugih	 organizacij,	 skupnosti,	 organov,	
društev	ter	posameznikov	pri	uresničevanju	napredka,	ugleda	
in	prepoznavnosti	Občine	Miklavž	na	Dravskem	polju.

II. PRIZNANJA OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM 
POLJU 

2. člen
(vrste priznanj)

(1)	Priznanja	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju	so:	
1.	Naziv	Častni	občan	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju,	
2.	Zlati,	Srebrni	in	Bronasti	grb	občine	Miklavž	na	Dravskem	

polju,
3.	Plaketa	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju,	
4.	Priznanja	in	Pohvale	Župana	občine	Miklavž	na	Dravskem	

polju.

III. POGOJI ZA PODELITEV IN OBLIKE PRIZNANJ 
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

3. člen
(priznanje – naziv Častni občan)

(1)	Priznanje	 –	 naziv	 »Častni	 občan	 občine	 Miklavž	 na	 Dra-
vskem	polju«	je	priznanje	Občine	Miklavž	na	Dravskem	po-
lju,	ki	se	podeljuje	posamezniku,	ki	je	dosegel	trajne	uspehe	
na	 gospodarskem,	 znanstvenem,	 umetniškem,	 kulturnem,	
športnem,	humanitarnem,	naravovarstvenem	ali	kateremkoli	
drugem	področju	ustvarjalnosti	in	je	s	tem	bistveno	prispeval	
k	razvoju	in	ugledu	Občine	Miklavž	na	Dravskem	polju.
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jočim	v	Republiki	Sloveniji	ali	v	tujini.
(3)	Priznanja	in	Pohvale	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju	Žu-

pan	lahko	podeljuje	ob	praznovanju	občinskega	praznika	ali	
izven	prazničnih	dni,	ko	posameznik	ali	organizacija	doseže	
uspeh,	za	katerega	se	mu	podeljuje	Priznanje	ali	Pohvala.

13. člen
(oblika Priznanj in Pohval Župana)

Priznanje	ali	Pohvala	Župana	je	umetniško	oblikovana	listina	
z	grbom	Občine	Miklavž	na	Dravskem	polju,	na	kateri	je	besedi-
lo	sklepa,	s	katerim	je	to	priznanje	ali	Pohvala	podeljena.	

IV. POSTOPKI PODELITVE PRIZNANJ OBČINE 
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

14. člen
(postopki podelitve)

(1)	Priznanja	Častni	občan,	Grbe	in	Plakete	občine	Miklavž	na	
Dravskem	polju	podeljuje	Komisija	za	priznanja	občine	Mi-
klavž	na	Dravskem	polju	s	sklepom.	

(2)	Priznanje	Zlati	grb,	Srebrni	grb,	Bronasti	grb	ter	Plaketa,	se	
lahko	podeli	le	dvakrat	v	posameznem	mandatu	Občinskega	
sveta,	in	sicer	ob	posamezni	podelitvi	največ	trije	grbi	in	dve	
plaketi.	Istočasno	so	lahko	podeljena	tudi	tri	priznanja	istega	
grba	brez	drugih	dveh	grbov.

(3)	Priznanja	 in	 Pohvale	 podeljuje	 Župan	 občine	 Miklavž	 na	
Dravskem	 polju	 na	 podlagi	 lastne	 odločitve	 ali	 na	 predlog	
Komisije	za	priznanja,	brez	javnega	razpisa.

(4)	V	primeru,	da	Komisija	za	priznanja	podeli	priznanje	občine	
Miklavž	na	Dravskem	polju	za	en	dosežek	dvema	ali	več	po-
sameznikom,	prejme	vsak	posameznik	priznanje.

(5)	Ob	eni	podelitvi	je	možno	posameznemu	prejemniku	podeliti	
samo	eno	priznanje.

(6)	Priznanja,	razen	naziva	Častni	občan	občine	Miklavž	na	Dra-
vskem	polju,	je	možno	navedenim	v	1.	členu	tega	odloka	po-
deliti	ponovno,	vendar	za	novo	časovno	obdobje	in	za	nove	
dosežke.

(7)	Priznanja	Občine	Miklavž	na	Dravskem	polju	podeljuje	Žu-
pan	 ob	 občinskem	 prazniku	Občine	Miklavž	 na	Dravskem	
polju	ob	navzočnosti	predsednika	Komisije	za	priznanja.

V. KOMISIJA ZA PRIZNANJA

15. člen
(imenovanje Komisije za priznanja)

Za	 opravljanje	 posameznih	 nalog	 v	 zvezi	 s	 podeljevanjem	
priznanj	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju	 imenuje	Občinski	
svet	na	predlog	Župana	in	Komisije	za	mandatna	vprašanja	voli-
tve	in	imenovanja,	tri	člansko	komisijo.	Mandat	komisije	traja	do	
konca	mandata	Občinskega	sveta.	Komisija	je	imenovana	izmed	
občanov,	 ki	 imajo	 strokovno	 znanje	 in	 uživajo	 ugled	v	Občini	
Miklavž	na	Dravskem	polju.

16. člen
(pristojnosti Komisije za priznanja)

1)	Komisija	za	priznanja	na	prvi	konstitutivni	seji	podrobne-
je	določi	kriterije	za	dodeljevanje	občinskih	priznanj,	postopek	

podlago	v	šatulji.	Na	podlagi	je	pritrjena	tudi	pozlačena	ko-
vinska	ploščica	z	napisom	»Zlati	grb	občine	Miklavž	na	Dra-
vskem	polju«	in	datum	podelitve.

(2)	Prejemnik	priznanja	Zlati	grb	občine	Miklavž	na	Dravskem	
polju	prejme	tudi	posebno	listino,	na	kateri	je	besedilo	sklepa,	
s	katerim	je	zlati	grb	podeljen.

8. člen
(oblika priznanja Srebrni grb)

(1)	Srebrni	grb	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju	je	reliefni	od-
tis	grba	Občine	Miklavž	na	Dravskem	polju,	velikosti	80	x	
70	mm,	posrebren	kovinski	odlitek	in	je	pritrjen	na	ustrezno	
podlago	v	šatulji.	Na	podlagi	je	pritrjena	tudi	posrebrena	ko-
vinska	ploščica,	z	napisom	»Srebrni	grb	občine	Miklavž	na	
Dravskem	polju«	in	datum	podelitve.

(2)	Prejemnik	 priznanja	 Srebrni	 grb	 občine	 Miklavž	 na	 Dra-
vskem	polju	prejme	tudi	posebno	listino,	na	kateri	je	besedilo	
sklepa,	s	katerim	je	srebrni	grb	podeljen.

9. člen
(oblika priznanja Bronasti grb)

(1)	Bronasti	grb	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju	 je	 reliefni	
odtis	grba	Občine	Miklavž	na	Dravskem	polju,	velikosti	80	x	
70	mm,	izdelan	iz	brona	in	je	pritrjen	na	ustrezno	podlago	v	
šatulji.	Na	podlagi	je	pritrjena	tudi	kovinska	ploščica	iz	bakra	
z	napisom	»Bronasti	grb	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju«	
in	datum	podelitve.	

(2)	Prejemnik	 priznanja	 Bronasti	 grb	 občine	 Miklavž	 na	 Dra-
vskem	polju	prejme	tudi	posebno	listino,	na	kateri	je	besedilo	
sklepa,	s	katerim	je	bronasti	grb	podeljen.

10. člen
(priznanje Plaketa občine Miklavž na Dravskem polju)
Plaketa	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju	se	podeli	podjetjem,	

zavodom	ter	organizacijam,	društvom,	skupnostim	in	posamezni-
kom	v	ali	izven	Občine	Miklavž	na	Dravskem	polju,	ki	so	dosegli	
pomembne	uspehe	na	področju,	na	katerem	delujejo,	 in	so	s	 tem	
bistveno	vplivali	k	razvoju	in	ugledu	Občine	Miklavž	na	Dravskem	
polju,	lahko	pa	tudi	ob	njihovih	pomembnejših	jubilejih.

11. člen
(oblika Plakete)

Plaketa	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju	je	reliefna	podoba	
grba	Občine	Miklavž	na	Dravskem	polju,	v	velikosti	14,5	x	12	
cm	na	okvirjeni	plošči	iz	lesa.	

12. člen
(Priznanja in Pohvale Župana)

(1)	Priznanja	 in	Pohvale	Župana	občine	Miklavž	na	Dravskem	
polju	 podeljuje	 Župan	 občanom	 občine	 Miklavž	 na	 Dra-
vskem	polju,	podjetjem,	zavodom	ter	drugim	organizacijam,	
društvom	in	skupnostim	za	posamezne	dosežke	in	uspehe	ali	
za	njihovo	večletno	delovanje	ob	okroglih	obletnicah	in	jubi-
lejih.

(2)	Župan	lahko	podeli	Priznanje	ali	Pohvalo	tudi	drugim	fizič-
nim	osebam	in	drugim	organizacijam	živečim	oziroma	delu-
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zaradi	katerih	se	posameznika,	podjetje,	zavod	 in	drugo	
organizacijo,	skupnost	ali	društvo	predlaga	za	eno	izmed	
priznanj.

(2)	Člani	Komisije	za	priznanja,	Župan,	Podžupan,	člani	Občin-
skega	sveta	in	člani	Sveta	krajevne	skupnosti	v	času	trajanja	
mandata	ne	morejo	biti	prejemniki	občinskih	priznanj	lahko	
pa	prejmejo	županovo	Priznanje	ali	Pohvalo.

VI. MOŽNOST ODVZEMA IN EVIDENCA PRIZNANJ

20. člen
(odvzem priznanja)

(1)	Priznanja	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju,	razen	Priznanj	
in	Pohval	Župana,	se	prejemnikom	lahko	odvzamejo,	če	so	
bila	ob	podelitvi	priznanja	o	prejemniku	 le-tega	zamolčana	
določena	dejstva,	ali	so	bili	v	obrazložitvi	navedeni	napačni,	
ali	neresnični	podatki,	ki	so	vplivali	na	odločitev	o	podelitvi	
priznanja.

(2)	O	odvzemu	priznanja	odloča	Komisija	za	priznanja	na	enak	
način	kot	za	podelitev	priznanja.

(3)	Odvzem	priznanja	se	lahko	predlaga	v	roku	pet	let	od	podeli-
tve	le-tega.

21. člen
(evidenca dobitnikov priznanj)

(1)	O	podeljenih	priznanjih	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju	
vodi	Občinska	uprava	evidenco	v	posebni	knjigi.	

(2)	Evidenca	vsebuje	vrsto	priznanja,	ime	in	priimek	fizične	sebe	
oziroma	 firmo	 podjetja,	 zavoda,	 društva	 ali	 druge	 organi-
zacije	 oziroma	 institucije,	 ki	 ji	 je	 bilo	 podeljeno	 priznanje,	
prebivališče	oziroma	sedež,	 ter	datum	in	sklep	Komisije	za	
priznanja	 oziroma	Župana	 o	 podelitvi	 priznanja.	 Priloga	 je	
utemeljitev	podelitve	priznanja.	

22. člen
(proračunsko financiranje)

Finančna	sredstva	za	izvajanje	tega	odloka	se	zagotavljajo	v	
proračunu	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju.

Izvedbo	in	organizacijo	ter	administrativne	naloge	v	zvezi	s	
priznanji	opravlja	Občinska	uprava.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z	dnem	uveljavitve	tega	odloka	prenehajo	veljati:	
-	 Odlok	o	priznanjih	in	nagradah	občine	Miklavž	na	Dravskem	

polju	(MUV	št.	3/01),
-	 Popravek	Odloka	o	priznanjih	in	nagradah	občine	Miklavž	na	

Dravskem	polju	(MUV	št.	3/01),	
-	 Odlok	o	spremembah	in	dopolnitvah	Odloka	o	priznanjih	in	

nagradah	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju	(MUV	št.	3/05),	
-	 Odlok	o	spremembah	in	dopolnitvah	Odloka	o	priznanjih	in	

nagradah	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju	–	Uradno	preči-
ščeno	besedilo	(MUV	št.	25/05).

zbiranja	 predlogov,	 sodelovanje	 s	 strokovnjaki	 na	 posameznih	
področjih	in	način	odločanja.
(2)	Komisija	za	priznanja	v	mesecu	januarju	objavi	javni	razpis,	

s	katerim	pozove	predlagatelje,	da	podajo	svoje	predloge	za	
podelitev	posameznih	priznanj.

(3)	Komisija	za	priznanja	obravnava	v	razpisanem	roku	prispe-
le	predloge	za	podelitev	priznanj,	pri	čemer	po	svoji	presoji,	
na	podlagi	teže	utemeljitve	predlagatelja	ter	v	primerjavi	do	
vseh	 drugih	 predlogov,	 prispelih	 na	 javni	 razpis,	 samostoj-
no	določi	vrsto	priznanja	ne	glede	na	predlog	predlagatelja.	
Komisija	za	priznanja	si	lahko	o	prispelem	predlogu	pridobi	
nezavezujoče	mnenje	Sveta	krajevne	skupnosti,	o	kandidatih	
iz	te	krajevne	skupnosti.

(4)	Komisija	za	priznanja	do	15.	marca	odloči	o	podelitvi	posa-
meznih	priznanj,	obrazložen	in	utemeljen	predlog	pa	posre-
duje	Občinskemu	svetu	v	seznanitev

(5)	Člani	 komisije	 so	 dolžni	 varovati	 podatke	 o	 kandidatih	 za	
priznanja	v	skladu	z	Zakonom	o	varstvu	osebnih	podatkov	in	
občinskih	predpisih	ter	v	času	obravnave	predlogov	ne	smejo	
razkrivati	podatkov	o	kandidatih.

(6)	Komisija	za	priznanja	opravlja	druge	naloge,	določene	s	tem	
odlokom.

17. člen
(javni razpis za priznanja)

(1)	Javni	razpis	mora	vsebovati:	
-	 temeljne	pogoje	za	podeljevanje	priznanj	v	skladu	s	tem	

odlokom	 (komu	 se	 lahko	 podeli	 priznanje	 in	 za	 kakšne	
dosežke),

-	 kdo	je	lahko	predlagatelj,
-	 kaj	mora	vsebovati	predlog,
-	 rok	za	vložitev	predlogov.

18. člen
(predlagatelj kandidata za podelitev priznanja)

(1)	Predloge	za	podelitev	priznanj	občine	Miklavž	na	Dravskem	
polju	lahko	podajo:
-	 občani,
-	 Sveti	krajevnih	skupnosti,
-	 člani	Občinskega	sveta,
-	 Župan,
-	 politične	stranke,	podjetja,	zavodi	in	društva,	ki	delujejo	

na	območju	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju.
(2)	Predlagatelji	zase	ne	morejo	podati	predloga	za	podelitev	pri-

znanj	občine	Miklavž	na	Dravskem	polju.
(3)	Isti	predlagatelj	 lahko	za	vsako	priznanje	predlaga	le	enega	

kandidata.

19. člen
(predlog za podelitev priznanja)

(1)	Predlog	 za	 podelitev	 priznanja	mora	 biti	 predložen	 v	 pisni	
obliki	in	mora	vsebovati:
-	 podatke	o	predlagatelju,
-	 podatke	o	kandidatu	oziroma	kandidatih	za	priznanje	ter	

njegovo	oziroma	njihovo	soglasje,
-	 vrsto	predlaganega	občinskega	priznanja,
-	 obrazložitev	 oziroma	 utemeljitev	 predloga,	 ki	mora	 biti	

jasna	 in	 konkretna	 s	 poudarkom	 na	 posebnih	 zaslugah,	
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24. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Ta	odlok	začne	veljati	petnajsti	dan	po	objavi	v	Medobčin-
skem	uradnem	vestniku.

	 Župan	občine
Številka:	0070-6/2015	 Miklavž	na	Dravskem	polju
Datum:	26.	november	2015	 Leo	Kremžar,	univ.	dipl.	nov.,	s.	r


