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Na podlagi 8. člena Odloka o podelitvi priznanj (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
19/201.7; v nadaljevanju: Odlok) in drugega odstavka 65. člena Poslovnika občinskega 
sveta Občine Mirna (UGSO št. 24/2011, 53/2015; v nadaljevanju: Poslovnik) Komisija za 
podelitev priznanj objavlja 

JAVNI POZIV 
za vložitev predlogov za podelitev priznanj Občine Mirna v letu 2018 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 
Občina Mirna podeli priznanja posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam, 
skupnostim, društvom in združenjem za posebne in izjemne dosežke na področjih 
družbenega in gospodarskega življenja in dela v Občini Mirna. 

V letu 2018 bo podeljenih največ  pet priznanj Občine Mirna. O podelitvi priznanj bo 
odločil Občinski svet Občine Mirna na predlog Komisije za podelitev priznanj. 

Priznanja bo podelil župan na prireditvi ob občinskem prazniku. 

KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ 
2.1 Častni občan Občine Mirna:  Naziv častni občan občine je najvišje občinsko priznanje, 
ki se lahko podeli posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se za tiste izjemne 
in trajne dosežke na posameznem področju človekove ustvarjalnosti, ki so pomembno 
vplivali na razvoj, ugled in uveljavitev občine doma in po svetu. Naziv častni občan 
Občine Mirna se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenikom in drugim, 
ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k napredku in razvoju ter ugledu občine. 
V letu 2018 se lahko podeli en (1) naziv. 

2.2 Plaketa Občine Mirna  je drugo najvišje priznanje, ki se podeljuje: 
posameznikom za dolgoletno uspešno delo na posameznih področjih življenja in dela, s 

katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine; 
podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in 

dosežene rezultate, ki so bistveno prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine. 
V letu 2018 se lahko podeli ena (1) plaketa. 
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2.3 Zahvala Občine Mirna  je tretje najvišje priznanje, ki se lahko podeljuje 
posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam iz Občine Mirna za enkratne 
dosežke na kateremkoli področju, za posamezne vrhunske dosežke pri delu v občinskem 
in širšem prostoru. 
V letu 201g se lahko podelijo tri (3) zahvale. 

PREDLAGATELJI 
Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Mirna so lahko občani, podjetja, zavodi, 
organizacije in skupnosti, politične stranke ter društva z območja Občine Mirna. 

PREDLOG ZA PRIZNANJE 
Predlog za podelitev priznanja Občine Mirna mora biti sestavljen v pisni obliki in 
obrazložen (obrazec v prilogi) ter mora vsebovati: 

ime in priimek oziroma naziv, točen naslov pobudnika, 
ime in priimek oziroma naziv, točen naslov kandidata za priznanje, 
soglasje za uporabo osebnih podatkov, če je kandidat fizična oseba, 
izjavo, da kandidat soglaša s kandidaturo za priznanje, 

> navedbo vrste priznanja, 
podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki 
pobudo podpirajo. 

Posameznik samega sebe ne more predlagati za podelitev priznanja. 

ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV IN NAČIN ODDAJE 
Rok za oddajo predlogov je do vključno torka, 03. 04.2018. 

Predlogi se oddajo v zaprti kuverti na naslov: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 
Mirna, in sicer osebno ali po pošti. Na kuverti mora biti na zadnji strani navedeno polno 
ime ali naziv predlagatelja, na sprednji strani pa oznaka »Javni poziv- priznanja 2018«. 

INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU 
Javni poziv bo objavljen na spletni strani Občine Mirna http://www.mirna.si/ in na 
oglasni deski na upravni stavbi Občine Mirna, Glavna cesta 28, 8233Mirna. 

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirani prejmejo na Občini 
Mirna, kontaktna oseba: direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec, tel. OS 908 3802, e-
naslov: obcina@mirna.si.  

predsednica Komisije za podelitev priznanj 
podžupanja Barica 

priloge: 
obrazec kandidatura 

objava, dne 01.03.2018 
spletna stran Občine Mirna http://www.mirna.si  
oglasna deska občine 
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