
 

 

 
Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Ig (Mostiščar, UO št. 5/2010) Občina Ig objavlja:  
 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE IG ZA LETO 2017 
 

1. 
Priznanja Občine Ig se podeljuje posameznikom, gospodarskim družbam, samostojnim 
podjetnikom, zavodom, društvom, združenjem in drugim organizacijam za dosežke, ki prispevajo k 
boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled ter prepoznavnost 
Občine Ig. Priznanja se podeljujejo za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, 
športa, kulture, znanosti, zaščite in reševanja, ekologije in drugih področjih človekove 
ustvarjalnosti.  
 
2. 
Na podlagi javnega razpisa se podeli: 
Naziv Častni občan Občine Ig je najvišje priznanje Občine Ig, ki se podeli posamezniku za 
izredno pomembne trajne dosežke, ki so bistveno vplivali na razvoj in napredek občine ter za njeno 
povezovanje z občinami v RS in širše, na kateremkoli področju. Naziv častni občan se podeljuje 
izjemoma in se podeli posamezniku le enkrat. 
Zlato plaketo Občine Ig se podeljuje za pomembne enkratne dosežke in kot spodbuda za 
nadaljnje ustvarjalno delo na družbeno ekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem, 
športnem in drugih področjih ustvarjalnosti. Število prejemnikov je omejeno na dve Zlati plaketi.  
Priznanje Občine Ig se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke na družbeno ekonomskem, 
znanstvenem, tehničnem, kulturnem, športnem in drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju 
zadnjega leta in so jih dosegli ob posebnih prilikah. Priznanje ima značaj spodbude za nadaljnje 
delo. Število prejemnikov je omejeno na 4 priznanja.  
 
3. 
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko župan, občani, politične stranke, gospodarski subjekti, 
zavodi, društva, ki imajo stalno prebivališče ali sedež v občini Ig. 
Predlog za podelitev priznanj Občine Ig mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati: 

 podatke o predlagatelju  

 podatke o kandidatu in vrsto predlaganega priznanja  

 utemeljitev oz. obrazložitev predloga (obrazložitev mora biti jasna in konkretna s 
poudarkom na podrobnejšem opisu rezultatov, dosežkov, uspehov ali dela kandidata zaradi 
katerih se podaja predlog  

 listine, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi 

 pisno soglasje kandidata za kandidaturo 
 
Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe. 
 
4. 
Pisne predloge oddajte na objavljenem obrazcu na naslov: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 
Ig, Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2017, najkasneje do 10. februarja 
2017 osebno ali po pošti, prav tako pa morajo biti oddani tudi po elektronski pošti na naslov 
info@obcina-ig.si ali marica.zupan@obcina-ig.si 
Obrazec je od dneva objave v glasilu Mostiščar dosegljiv na spletni strani Občine Ig: www.obcina-
ig.si, zainteresirani pa ga lahko prevzamejo vsak delovni dan v prostorih Občine Ig.  
Dodatne informacije o razpisu dobite na tel. 01/280 23 18. 
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Komisija bo obravnavala le tiste predloge, ki bodo podani v razpisnem roku in v skladu z razpisnimi 
pogoji. Neutemeljenih, slabo obrazloženih in prepozno vloženih predlogov ne bo možno 
obravnavati. 
 
5. 
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Ig na predlog Komisije in se podeljujejo na 
osrednji prireditvi ob občinskem prazniku. 
 
 
 
 
 
Številka: 094/001/2016 
Datum: 1.12.2016 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

       Anton Modic-predsednik 

 

 
 


