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JAVNI RAZPISI

 Na podlagi 23. čl. Statuta Občine Dobrna (Ur. list RS, št. 55/2017) in na 
podlagi 9. čl. Odloka o priznanjih Občine Dobrna (Ur. list RS, št. 22/2010), 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
Občine Dobrna, objavlja 

J A V N I   R A Z P I S
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DOBRNA ZA LETO 2021

I.

Priznanja Občine Dobrna za leto 2021, in sicer priznanja: Častni občan 
Občine Dobrna, Zlati grb Občine Dobrna, Srebrni grb Občine Dobrna in 
Bronasti grb Občine Dobrna, bo Občinski svet Občine Dobrna podelil 
na slavnostni seji Občinskega sveta ob občinskem prazniku Občine 
Dobrna 2021, ob upoštevanju epidemioloških razmer in veljavnih 
ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.

II.

Občina Dobrna lahko podeljuje priznanja zaslužnim občanom in 
drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, 
združenjem in drugim pravnim osebam (v nadaljevanju skupinam), za 
profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli področju 
delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in 
promocijo občine.

III.

Naziv Častni občan Občine Dobrna: Imenovanje za naziv ČASTNI 
OBČAN Občine Dobrna je najvišje priznanje Občine Dobrna. Naziv 
častnega občana Občine Dobrna lahko prejme le posameznik. 
Naziv Častni občan Občine Dobrna se podeli za izjemen prispevek 
na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in 
humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in 
ugled občine doma in v tujini. 

Zlati grb Občine Dobrna: se podeli za izredno življenjsko delo ter za 
dolgoletne uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in promocijo 
Občine Dobrna ter praviloma pomenijo dolgoletno uspešno delo pri 
posamezniku ali zrelo fazo razvoja izredno uspešne skupine. Zlati grb 
Občine Dobrna ima vgravirano pozlačeno borduro ter ime in priimek 
ali naziv prejemnika grba z datumom podelitve.

Srebrni grb Občine Dobrna: se podeli za vrsto odmevnih dosežkov in 
uspehov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj Občine 
Dobrna, ki praviloma pomenijo uspešnost posameznika ali izjemno 
uspešnost skupine v fazi njene potrjene rasti. Srebrni grb Občine 
Dobrna ima vgravirano posrebreno borduro ter ime in priimek ali naziv 
prejemnika grba  z datumom podelitve.

Bronasti grb Občine Dobrna: se podeli za pomembne začetne ali 
večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju in kot vzpodbuda za 
nadaljnje delo. Bronasti grb Občine Dobrna ima vgravirano bronasto 
borduro ter ime in priimek ali naziv prejemnika grba  z datumom 
podelitve

IV.

Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo 
posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in 
skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti.
Predlog za podelitev naziva Častni občan Občine Dobrna, zlatega, 
srebrnega in bronastega grba Občine Dobrna mora biti predložen v 
pisni obliki in mora vsebovati skladno s 6. členom Odloka o priznanjih 
Občine Dobrna: 

–  splošne podatke o pobudniku, 
–  predstavitvene podatke o kandidatu, 
–  vrsto priznanja za katerega je kandidat predlagan, 
–  utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali 

dosežkov, zaradi katerih je predlagana podelitev, 
–  eventualne dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi, 
–  datum pobude. 

Predlagatelji naj v predlogih upoštevajo merila in kriterije za podelitev 
priznanj skladno z Odlokom o podelitvi priznanj Občine Dobrna.

V.

Od prejema posameznega občinskega priznanja, tudi prejema 
priznanja skladno s predhodno veljavnim odlokom o podelitvi 
priznanj v Občini Dobrna, naj mine daljše časovno obdobje (pet let). 
O tem vprašanju sprejeme odločitev Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja ter priznanja Občine Dobrna. O svoji odločitvi z 
obrazložitvijo obvesti Občinski svet Občine Dobrna. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
Občine Dobrna bo obravnavala le predloge, ki bodo predloženi 
pravočasno. Predlog se zavrne, če ni ustrezno ali dovolj ovrednoten 
ali utemeljen. Komisija lahko pri svojem delu od predlagatelja pobude 
zaprosi za dodatno obrazložitev pobude, lahko pa za mnenje zaprosi 
tudi druge institucije in ustanove, ki so vezane na predlog. 
O podelitvi priznanj, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja Občine Dobrna, odloča Občinski svet 
Občine Dobrna. Sklep Občinskega sveta Občine Dobrna o podelitvi 
priznanj se objavi v glasilu Občine Dobrna »Dobrčan«. 

Letno se podeli največ en zlati grb, dva srebrna grba in trije bronasti 
grbi Občine Dobrna in en naziv Častni občan Občine  Dobrna.

VI.

Predlogi za priznanja se predložijo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti 
kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripisom 
»Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
Občine Dobrna - Predlogi 2021 - Ne odpiraj!«, najkasneje do 26. 4. 2021 
do 12.00 ure. Za pravočasne predloge se štejejo predlogi, ki bodo 
najkasneje 26. 4. 2021 do 12.00 ure predloženi v tajništvu Občine 
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Nepravočasni predlogi ne bodo 
obravnavani in bodo predlagateljem vrnjeni.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja Občine Dobrna


