OBČINA RUŠE
OBČINSKI SVET OBČINE RUŠE
KOMISIJA ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RUŠE

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o prazniku in priznanjih Občine Ruše (MUV, št.
22/99) Komisija za podelitev priznanj Občine Ruše objavlja
JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Ruše
I.

Priznanja Občine Ruše so:
- Naziv častni občan Občine Ruše
- Spominska plaketa Občine Ruše
- Priznanja župana Občine Ruše

1. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE RUŠE
Naziv častni občan Občine Ruše podeljuje Občinski svet Občine Ruše in se lahko podeli
posamezniku, ki je dosegel trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem,
kulturnem, športnem, humanitarnem, naravovarstvenem ali na kateremkoli drugem področju
ustvarjalnosti in je s tem bistveno prispeval k razvoju in ugledu Občine Ruše. Naziv častnega
občana je lahko dodeljen tudi tujcu.
Častnemu občanu se ob imenovanju podeli posebna umetniško oblikovana listina.
Naziv častni občan Občine Ruše se podeli enkrat v mandatnem obdobju.
(V mandatu 2014 - 2018 je naziv častni občan že bil podeljen.)
2. SPOMINSKA PLAKETA OBČINE RUŠE
Spominsko plaketo Občine Ruše podeljuje Občinski svet Občine Ruše. Podeli se lahko
največ dve, razen ob večjem številu pomembnejših jubilejev. Podeli se zaslužnim
posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki so dosegli pomembne
uspehe na področju, na katerem delujejo in so s tem bistveno prispevali k razvoju in ugledu
občine, lahko pa tudi ob njihovih pomembnejših jubilejih.
Plaketa je kovinski odlitek grba Občine Ruše na zeleni podlagi s kovinskim okvirjem.
3. PRIZNANJA ŽUPANA OBČINE RUŠE (podeljuje župan)
Priznanja župana Občine Ruše se lahko podeli največ pet posameznim občanom Občine
Ruše, podjetjem, zavodom ter drugim organizacijam in društvom.
Priznanja se lahko podeli tudi drugim fizičnim in pravnim osebam v Republiki Sloveniji ali
tujini, če so njihove zasluge pomembne za Občino Ruše.
Priznanje je umetniško oblikovana listina z grbom Občine Ruše.
Priznanje župana Občine Ruše podeljuje župan po lastni odločitvi za posamezne dosežke in
uspehe posameznikov oz. organizacij ob praznovanju občinskega praznika ali izven
prazničnih dni, ko dosežejo kašen uspeh.

II.

Priznanja Občine Ruše se podeljujejo za:
- izjemno delo in dejanja ter zasluge, ki imajo velik pomen za napredek Občine
Ruše in njen ugled,
- posebne dosežke in rezultate večletnega dela na področju gospodarstva in
družbenih dejavnosti, ki pomenijo pomemben prispevek za razvoj Občine Ruše,
dela in življenja v njej ter za njeno uveljavljanje v širšem prostoru,
- za spodbudo in priznanje posameznikom, podjetjem, zavodom in drugim
organizacijam, skupnostim, organom in društvom, ki s svojim odnosom do dela,
gospodarnostjo, humanostjo, naravovarstvenim odnosom, uvajanjem racionalnih
novosti, posebnim naporom in prizadevanji dosegajo izjemne uspehe in rezultate,
ki imajo velik pomen za Občino Ruše in njen ugled.
-

III.

Predlog za podelitev priznanj Občine Ruše lahko podajo: fizične osebe,
podjetja, zavodi, krajevni odbori, društva, župan, občinski svet, politične
organizacije in druge inštitucije.
Predlagatelj ne more biti hkrati predlagani kandidat za priznanje Občine Ruše.

Predlog za podelitev priznanja mora predlagatelj predložiti v pisni obliki in mora
vsebovati:
- ime in priimek ali naziv pobudnika oziroma predlagatelja,
- ime in priimek ali naziv predlaganega prejemnika priznanja in njegove osnovne
osebne podatke,
- obrazložitev oz. utemeljitev pobude oziroma predloga v skladu z razpisom,
- dokumente, ki dokazujejo dejstva v dani obrazložitvi pobude oziroma predloga,
- v primeru, da je predlagani prejemnik predhodno že prejel katero izmed priznanj,
pri obravnavi predlogov komisija obravnava le zasluge, dosežke, itd. dosežene po
podelitvi predhodnega priznanja.

Obrazložitev predloga mora biti jasna s poudarkom na posebnih zaslugah, zaradi katerih se
posameznika, podjetje, zavod oz. drugo organizacijo, skupnost, organ in društvo predlaga za
eno izmed priznanj.
Komisija bo obravnavala le tiste predloge za podelitev priznanj Občine Ruše, ki bodo podani
v razpisnem roku in v skladu z razpisnimi pogoji. Komisija bo obravnavala predloge za
spominsko plaketo. Predloge za priznanja župana pa obravnava in o njih odloča župan.
Komisija bo obravnavala le tiste predloge za podelitev priznanj Občine Ruše, ki bodo prispeli
v zaprti ovojnici najpozneje do 3. 5. 2018 do 12. ure na naslov: Občina Ruše, Komisija za
podelitev priznanj Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše, s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI
RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RUŠE (spominska plaketa) oz. NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RUŠE (priznanje
župana)«.
Šteje se, da je predlog prejet pravočasno, če je bil oddan na pošti zadnji dan roka do 12. ure
s priporočeno pošiljko ali osebno oddan v sprejemni pisarni Občine Ruše.
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