
ZBIRANJE PREDLOGOV ZA OBČINSKA PRIZNANJA ZA LETO 2020

Na podlagi Odloka o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri (Ur. l. RS, št. 61/06, 47/10, 33/14, 7/19)
Komisija za volitve in imenovanja Občine Žiri objavlja poziv za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj
za leto 2020:

- naziv častni občan – častna občanka Občine Žiri,
- priznanje Občine Žiri.

1. Naziv častni občan, občanka je najvišje častno priznanje Občine Žiri. Je priznanje posamezniku za njegovo
življenjsko delo. Podeljuje se za trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno -
izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali drugem področju dela posamezniku, ki je s
svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Žiri, da ima to trajni pomen. Priznanje
častni občan oziroma častna občanka se podeljuje izjemoma, vendar ne več kot eno na leto.

2. Priznanje Občine Žiri se podeljuje posameznikom, gospodarskim organizacijam, javnim ustanovam,
društvom ali skupinam, ki so dosegli izjemne uspehe na svojih področjih v daljšem časovnem obdobju ali
uspešno realizirali za razvoj ali ugled občine pomemben enkratni projekt. Priznanje ima značaj zahvale ter
spodbude posameznikom in skupinam za opravljeno delo. Priznanja Občine Žiri se podeljujejo vsako leto,
vendar ne več kot tri na leto.

Utemeljene predloge za podelitev naziva častni občan, občanka in priznanj lahko podajo: posamezniki, skupine
občanov, gospodarske družbe, javni zavodi, politične stranke, neodvisne liste, zastopane v občinskem svetu
Občine Žiri, društva, državni organi, vaške skupnosti in druge organizacije ter skupnosti.

Predlog za podelitev priznanja mora biti v pisni obliki in mora vsebovati:
- naziv oz. ime in priimek predlagatelja,
- naziv oz. ime in priimek predlaganega kandidata za priznanja in osnovne osebne/matične podatke,
- vrsto predlaganega priznanja,
- obrazložitev predloga,
- kratko obrazložitev predloga (do cca 500 znakov brez presledkov za predstavitev na podelitvi v primeru
izbora),
- pisno soglasje predlaganega kandidata za priznanje.

Predlagatelj lahko določenega kandidata za priznanje v okviru enega poziva predlaga samo za eno izmed
priznanj.

Predloge za občinska priznanja za leto 2020 zbira Komisija za volitve in imenovanja, in sicer na naslovu Občina
Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.

Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo prispeli priporočeno po pošti ali osebno na sedež Občine Žiri do
vključno 10. maja 2020. Nepopolnih in nepravočasnih predlogov komisija ne bo obravnavala.

Komisija bo predloge ocenila ter posredovala mnenje v obravnavo in odločitev občinskemu svetu.
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