
Na podlagi 13. člena Odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih občine Duplek 

(MUV, št. 2/97, 7/02) Občina Duplek objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DUPLEK ZA LETO 2016 

Občina Duplek podeljuje zaslužnim občanom za posebne zasluge na kulturnem, športnem, 

znanstvenem, tehničnem in drugih področjih posebna  priznanja: 

 

1. ZLATI GRB OBČINE DUPLEK 

 

Zlati grb Občine Duplek podeljuje občina najzaslužnejšim občanom, društvom, samostojnim 

podjetnikom in pravnim osebam, ki so s svojim delom znatno prispevali k razvoju Občine 

Duplek ali ugledu krajev Občine Duplek in za dosežke na kulturnem, športnem, 

znanstvenem, tehničnem in drugem področju. 

 

2. ČASTNI OBČANI OBČINE DUPLEK 

 

Za posebne zasluge lahko občina posameznikom, ki so s svojim delom in ustvarjalnostjo 

pomembno prispevali k ugledu kraja, podeli naziv častni občan. Ta naziv se lahko podeli tudi 

posameznikom, ki niso občani občine, a so bili rojeni na območju občine ali so določen čas 

živeli na njenem območju ali so s svojim delovanjem oziroma dosežki bistveno prispevali k 

ugledu kraja. 

 

3. PRIZNANJA ZA DOSEŽKE NA PODORČJU ŠPORTA:  

 

- naziv športnik leta 2016,  

- naziv športnica leta 2016,  

- naziv ekipa leta 2016, 

- priznanje za zasluge na področju športa,  

- priznanje za vrhunske športne dosežke,  

- priznanje za športne dosežke,  

- priznanje za perspektivnega športnika in  

- priznanje za rekreativca leta. 

 

Priznanja za športne dosežke se podelijo športnikom posameznikom, športnim ekipam in 

organizacijskim delavcem na področju športa v občini Duplek na osnovi določil Pravil za 

podelitev naziva športnik leta občine Duplek ter priznanj občine Duplek za dosežke na 

področju športa. 

 

O podelitvi zlatega grba Občine Duplek  in naziva častni občan odloča občinski svet na 

predlog Komisije podeljevanje priznanj in odlikovanj občine Duplek. 

O podelitvi priznanj za dosežke na športnem področju odloča Komisija za dodeljevanje 

priznanj in odlikovanj občine Duplek. 

 

Pobuda oziroma predlog za posebno priznanje Občine Duplek je potrebno oddati v pisni 

obliki, vsebovati pa mora:  

- ime, priimek oziroma naziv in naslov predlagatelja,  



- ime, priimek oziroma naziv in naslov kandidata za priznanje in njegove osnovne 

podatke, 

- obrazložitev predloga (pri priznanjih za športne dosežke je treba navesti najvišji 

dosežek v letu 2016),   

- dokumente, ki dokazujejo dejstva, navedena v obrazložitvi predloga. 

 

 

Rok za oddajo pobude oziroma predloga je torek, 10. maj 2017. 

 

Predloge oziroma pobude je treba oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Duplek, Cesta 4. 
julija 106, 2241 Sp. Duplek z oznako«predlog za podelitev priznanj občine Duplek za leto 
2016«.   
 

Mitja Horvat 

   Župan 

 

 


