
 

 

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Dobrepolje  

Na podlagi 9. in 10. člena Odloka o priznanjih Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 50/19, 55/19 in 69/20) 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Dobrepolje (v nadaljnjem 
besedilu: Komisija) objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Dobrepolje.  

(1) Priznanja, ki so predmet tega razpisa: 

• Priznanje Častni občan; 

• Priznanja Zlata, srebrna in bronasta plaketa Občine Dobrepolje. 

(2) Kriteriji za priznanja: 

Priznanje Častni občan je najvišje priznanje in se podeljuje posameznikom, ki so izjemno zaslužni za ugled, 
prepoznavnost, razvoj in napredek Občine Dobrepolje ter za njeno povezovanje v Republiki Sloveniji in širše. 
Praviloma se podeljuje sedanjim in bivšim prebivalcem Občine Dobrepolje za življenjsko delo oz. za izredne 
dosežke na raznih področjih družbenega življenja in dela. 

Zlata, srebrna ali bronasta plaketa se podeli posameznikom, skupinam posameznikov, podjetjem, zavodom, 
organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom prispevali h kakovostnejšemu življenju občanov 
ter imajo pomen za razvoj in ugled Občine Dobrepolje na različnih področjih. Plaketa se podeli tudi za življenjsko 
delo ali za izjemne dosežke pri delu.  

Priznanja se lahko fizičnim osebam podelijo tudi posmrtno, če je smrt kandidata nastopila v letu oziroma v 
predhodnem letu oddaje predloga za priznanje (2020 ali 2019) in če s tem soglašajo najbližji sorodniki kandidata. 

(3) Upravičeni predlagatelji: 

Predloge kandidatov za dobitnike priznanja Občine Dobrepolje lahko podajo posamezniki, podjetja, zavodi, 
društva, politične stranke, župan in vaški odbori.  

(4) Obvezna vsebina predloga: 

Predlog mora vsebovati ime (imena) oz. naziv kandidata ter vrsto predlaganega priznanja (častni občan ali 
plaketa). 

Predlog mora biti pisno utemeljen in mora vsebovati kronološko urejene podatke o kandidatu in njegovih 
dosežkih, ki predlog utemeljujejo v skladu s kriteriji za priznanja.  

Če je kandidat fizična oseba, mora predlog vsebovati soglasje kandidata h kandidaturi ter soglasje kandidata za 
uporabo osebnih podatkov. Soglasje za umrlega kandidata podajo najbližji sorodniki. Obrazec za soglasje je na 
voljo na spletni strani občine. 

(5) Rok in način zbiranja predlogov: 

Predlogi na osnovi tega razpisa se zbirajo od dneva objave do vključno 30.9.2020. Predlogi morajo biti 
posredovani v pisni obliki v zaprti ovojnici s pripisom »Predlog za občinska priznanja« na naslov:  Občina 
Dobrepolje, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje. 

 

 



(6) Odločitev o podelitvi priznanj: 

O podelitvi priznanj odloči Občinski svet Občine Dobrepolje na predlog Komisije. Komisija lahko v okviru postopka 
oblikovanja predlogov spremeni vrsto predlaganega priznanja ob soglasju predlagatelja. Komisija ima tudi 
pravico, da za posamezno priznanje Občinskemu svetu ne predlaga nikogar, četudi so bili predlogi podani. 

Seja Komisije, na kateri se obravnava predloge, je zaprta za javnost in mora biti sklicana najkasneje 10 dni po 
izteku roka za oddajo predlogov.   

Odločitev Občinskega sveta o podelitvi priznanj je dokončna. 

(7) Informacije o razpisu in pripravi vloge: 

Za informacije o razpisu in pripravi vloge se lahko zainteresirani obrnejo na tajništvo Občine Dobrepolje (tel. 01 
786 7010) v času uradnih ur ali na e-naslov tajnistvo@dobrepolje.si.  

(8) Objava razpisa: 

Ta razpis se objavi v občinskem glasilu Naš kraj in na spletni strani občine Dobrepolje 
(https://www.dobrepolje.si/objave/58). 

 
Videm, 18. 8. 2020  
 
 Jernej Stare l. r. 
 predsednik Komisije za mandatna vprašanja,  
 volitve in imenovanja 
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