
Na podlagi  12. člena Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 
36/16 ), 5. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14 ) in 64. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 68/14) objavlja Komisija za občinska 
priznanja, proslave in sodelovanje z občinami pri Občinskem svetu Občine Kostanjevica na Krki 
 
 

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ 
V LETU 2021 

 
 
S podelitvijo občinskih priznanj želi Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki v letu 2021 izročiti 
priznanja najuspešnejšim in najzaslužnejšim posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in 
skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k prepoznavnosti ter razvoju in 
ugledu občine. 
 

OBČINA ZBIRA PREDLOGE ZA NASLEDNJA PRIZNANJA: 
 Mestni prstan z nazivom  Občan leta  

 Kostanjeviški zlatnik  

 Kostanjeviški srebrnik  

 Zlata plaketa  

 Srebrna plaketa  
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Mestni prstan z nazivom  Občan leta Občine Kostanjevica na Krki se podeljuje za izjemne prispevke 
pri promociji in prepoznavnosti občine. 
Mestni prstan se podeli s posebno oblikovano listino, ki  jo podpiše župan. 
 
Kostanjeviški zlatnik se podeljuje posameznikom, ki so s svojim več kot 20-letnim prizadevnim delom 
v lokalni skupnosti prispevali k prepoznavnosti, ugledu in razvoju Občine. 
Kostanjeviški zlatnik je replika novca, ki so ga kovali v srednjeveški kovnici v Kostanjevici in se 
podeljuje s posebno oblikovano listino, ki jo podpiše župan.  
 
Kostanjeviški srebrnik podeljuje posameznikom, ki so s svojim več kot 10-letnim prizadevnim delom 
v lokalni skupnosti prispevali k prepoznavnosti, ugledu in razvoju Občine.  
Kostanjeviški srebrnik je replika novca, ki so ga kovali v srednjeveški kovnici v Kostanjevici in se 
podeljuje s posebno oblikovano listino, ki jo podpiše župan.  

Zlata plaketa se podeljuje društvom, zavodom, organizacijam in podjetjem v občini,  ki so s svojim 
več kot 20-letnim delovanjem v lokalni skupnosti prispevali k prepoznavnosti, ugledu in razvoju 
Občine. 
Zlata plaketa je posebej oblikovana listina, ki jo podpiše župan.  
 
Srebrna plaketa se podeljuje društvom, zavodom, organizacijam in podjetjem v občini,  ki so s svojim 
več kot 10-letnim delovanjem v lokalni skupnosti prispevali k prepoznavnosti, ugledu in razvoju 
Občine. 
Srebrna plakata je posebej oblikovana listina, ki jo podpiše župan.  
 



Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki, skupine občanov, politične stranke, župan, 
družbe, zavodi, društva in druge pravne osebe. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za 
podelitev priznanja. 
 
Predlog za podelitev mora obvezno vsebovati: 

 podatke o predlagatelju, 

 osebne podatke o kandidatu (datum rojstva, izobrazba, bivališče, zaposlitev) 

 navedbo, za katero priznanje se kandidat predlaga, 

 opis kandidatovega dela, s katerim predlagatelj utemeljuje njegovo predlaganje (kot priloga) , 

 druge podatke in dokumente, ki so po mnenju predlagatelja pomembni za utemeljitev 
predložene kandidature ( glej prilogo). 

 

V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in 
veljajo enakovredno za oba spola. 
 
Vsi osebni podatki kandidatov bodo uporabljeni zgolj za namene postopka zbiranja kandidatov za 
občinska priznanja. 
  
Nepopolnih predlogov oz. predlogov, ki ne bodo vsebovali vseh zahtevanih podatkov in utemeljitev 
Komisija ne bo obravnavala. Obvezno mora biti priloženo tudi soglasje kandidata, da se s predlogom 
strinja. 
 
Utemeljene predloge pošljite najkasneje do 1. junija 2021 na naslov:  
 
OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI 
Komisija za občinska priznanja, proslave in sodelovanje z občinami 
LJUBLJANSKA CESTA 7 
8311 KOSTANJEVICA NA KRKI  
 
Predlog pošljite tudi v obliki Wordovega dokumenta po elektronski pošti na naslov: 
obcina@kostanjevica.si 
 
 
         Predsednica Komisije za 
         občinska priznanja, proslave 
         ter sodelovanje z občinami 
         Melita Skušek 

 
 
          
          
Številka:   089-1/2020  
Datum:     5. maj 2021 
 
 
 
 
 
 

mailto:obcina@kostanjevica.si


PODATKI O PREDLAGATELJU: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PREDLAGAN KANDIDAT: 
 
IME IN PRIIMEK (ali naziv podjetja, društva oz. zavoda): 
_________________________________________________________________________________ 
 
ROJSTNI PODATKI (samo za fizične osebe): ______________________________________________ 
 
NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA (ali sedež podjetja, društva, zavoda …): 
 _________________________________________________________________________________ 
 
IZOBRAZBA (za fizične osebe): ________________________________________________________ 
 
ZAPOSLITEV (za fizične osebe):________________________________________________________ 
 
 
KANDIDAT JE PREDLAGAN ZA (obkrožite): 
 
 

a) MESTNI PRSTAN Z NAZIVOM OBČAN LETA 
 

b) KOSTANJEVIŠKI ZLATNIK 
 

c) KOSTANJEVIŠKI SREBRNIK 
 

d)   ZLATO PLAKETO 
 
e)   SREBRNO PLAKETO 

 

UTEMELJITEV PREDLOGA (najmanj 800 znakov s presledki): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

DRUGI PODATKI IN DOKUMENTI, KI SE VAM ZDIJO POMEMBNI ZA UTEMELJITEV PREDLOGA ZA 
PREDLOŽENO KANDIDATURO (fotokopije, opisi ….) 
 
 
 
 
 
 
 
        Podpis predlagatelja: 
 
 
V/na:_______________________  
 
 
 
 
Priloga 2 
 

SOGLASJE H KANDIDATURI 
 
Podpisani _________________________________________ soglašam s predlogom za občinsko 

priznanje in sem seznanjen z vsebino predloga. 

 
Dovoljujem, da se moji osebni podatki uporabijo za namen kandidature za občinsko priznanje. 
 
 

Podpis kandidata: 
 

------------------------------- 
 
V/na: ______________________________ 
 
 

 


