
    
 
 
 
 
 
 
  
 
             
Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 93/00, 80/01, 
88/01 in UVG, št. 14/03, 10/05, 40/16 in 38/19) in sklepa Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, sprejetega na 12. redni seji, dne 24.08.2020, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja objavlja  
 

R A Z P I S 
 

 ZBIRANJA PREDLOGOV ZA  PODELITEV PRIZNANJ  OBČINE ŽIROVNICA  
ZA LETO 2020 

 
 
 
 
A. PREDMET RAZPISA 
 
so priznanja občine Žirovnica, ki se podeljujejo zaslužnim občanom, drugim posameznikom, 
podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam. 
Priznanja občine Žirovnica so: 
 
1. Naziv častni občan se podeli posamezniku, državljanu Republike Slovenije ali tujemu 
državljanu, ki ima posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge 
izjemne dosežke, s katerimi je pomembno in trajno prispeval k ugledu in razvoju občine 
Žirovnica s svojim delovanjem doma ali v tujini. 
 
2. Plaketa Občine Žirovnica je najvišje  občinsko priznanje, ki se podeli posamezniku, 
skupini občanov, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za 
večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki 
so prispevali k razvoju in ugledu občine Žirovnica. 
 
3. Nagrada Občine Žirovnica se podeli občanu občine Žirovnica, skupini občanov občine 
Žirovnica, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Žirovnica za 
enkratne izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na 
posameznih področjih delovanja v zadnjem letu. 
 
B. PREDLAGATELJI 
 
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične osebe, podjetja, zavodi, skupnosti, 
društva, liste ali politične stranke v občini Žirovnica. 
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C. VSEBINA PREDLOGA 
 
Pobuda oziroma predlog mora vsebovati:  
- naziv in ime in priimek predlagatelja  
- v primeru fizične osebe ime in priimek predlaganega kandidata za prejemnika priznanja s 

podatki: datum rojstva, državljanstvo in naslov 
- v primeru pravne osebe pa naziv in sedež predlaganega kandidata za prejemnika 

priznanja 
- vrsto priznanja, ki naj bi ga prejel predlagani kandidat 
- obrazložitev predloga 
 
V vsakem posameznem predlogu istega predlagatelja se za vsakega predlaganega 
prejemnika priznanja lahko poda predlog le za eno vrsto priznanja. 
 
 
D. ROK PRIJAVE 
 
Predlogi za podelitev priznanj občine Žirovnica morajo prispeti najkasneje do vključno 
16.09.2020, do 17. ure na naslov: OBČINA ŽIROVNICA, BREZNICA 3, 4274 ŽIROVNICA, s 
pripisom »ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2020« - NE ODPIRAJ. 
 
E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV  
 
Predloge za podelitev priznanj bo najkasneje v 30 dneh po prejemu obravnavala Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo na podlagi sprejetih predlogov, skladno z 
razpisnimi kriteriji, pripravila dokončen predlog za odločanje na občinskem svetu skupaj z 
ustreznimi utemeljitvami. 
Prepozno vloženih ali nepopolnih predlogov komisija ne bo obravnavala. 
 
 
Številka: 030-0001/2020 
Datum: 01.09.2020 
 
 
                  Anton Koselj, inž. el., l.r. 
                                     Predsednik Komisije za mandatna 
                                                                       vprašanja, volitve in imenovanja 
 
 
 


