
Na podlagi 6. člena Statuta Občine Brezovica (Ur. l. RS št. 104/2009) in 14. člena Odloka o 

prazniku občine in podeljevanju priznanj Občine Brezovica (Ur. l. RS št. 21/2005) Komisija 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

za podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2010 

 

1. 

V letu 2010 Občina Brezovica podeljuje naslednja priznanja: 

- en naziv častni občan, 

- en grb in 

- tri priznanja. 

 

2. 

Naziv častni občan se podeli posamezniku, državljanu Republike Slovenije ali državljanu tuje 

države, ki ima zaradi svojega dolgoletnega dela izjemne zasluge za napredek in za dosežke na 

področju znanosti, kulture ali na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k 

izjemnemu razvoju in napredku ter trajnemu ugledu občine. 

 

Grb se podeli fizičnim ali pravnim osebam za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe in 

dosežke, ki so pomembni za ugled in razvoj občine. 

 

Priznanje se podeli fizičnim ali pravnim osebam za pomembne dosežke v krajšem obdobju in 

kot vzpodbuda za nadaljnje delo. 

 

3. 

Predlog za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične osebe s stalnim prebivališčem oz. 

pravne osebe s sedežem v občini. 

Predlagatelj kandidata za priznanje ne more predlagati kot kandidata za priznanje samega 

sebe.  

Kandidat za občinsko priznanje ne more biti občan, dokler aktivno opravlja funkcijo člana 

občinskega sveta, člana nadzornega organa ali funkcijo župana. 

 

4. 

Predlog mora vsebovati: 

- točen naziv in naslov predlagatelja, 

- ime, priimek, rojstne podatke oz. naziv ter točen naslov predlaganega prejemnika, 

- vrsto priznanja, 

- podrobno in obširno obrazložitev predloga z dokumenti, ki potrjujejo dejstva v 

obrazložitvi, 

- datum in podpis predlagatelja. 

 

5. 

Predloge je potrebno poslati do 31.8.2010 na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja Občine Brezovica, Tržaška c. 390, 1351 Brezovica s pripisom: 'NE ODPIRAJ 

– RAZPIS - PRIZNANJA'. Podelitev priznanj  bo ob občinskem prazniku, 4. oktobra. 

 

Predsednik komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 

Peter Kraljič, l. r. 


