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Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
10/2016), in sklepa 1. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja,  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
za podelitev priznanj Občine Bohinj v letu 2019 

 
1. Predmet razpisa: 

 
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva občane, politične stranke 
in neodvisne liste, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti, da 
posredujejo pobude oziroma predloge za podelitev priznanj Občine Bohinj v letu 2019. 
 
 2. Vrste priznanj in kriteriji za podelitev: 
 
 2.1. Naziv častni občan Občine Bohinj  
 
 Je najvišje priznanje, ki ga podeljuje občina posameznikom za posebno pomembno delo 
in za zasluge, ki predstavljajo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju občine. 
 
 2.2. Plaketa Občine Bohinj za življenjsko delo 
 
 Je priznanje, ki ga podeljuje občina posameznikom za življenjsko delo, za njihove 
pomembne dosežke in rezultate, ki predstavljajo trajen prispevek k razvoju občine in so 
pomembni za delo in življenje v njej ter za njen ugled. 
 

2.3. plaketa Občine Bohinj 
 
Je priznanje, ki ga podeljuje občina posameznikom ter podjetjem, organizacijam, 

skupnostim, društvom in skupinam ljudi za njihove večletne pomembne dosežke ter rezultate, ki 
predstavljajo prispevek k razvoju občine in so pomembni za njen ugled. 

 
2.4. Priznanje Občine Bohinj za posebne dosežke 

Je priznanje, ki ga podeljuje občina posameznikom ter podjetjem, organizacijam, 
skupnostim, društvom in skupinam ljudi za dosežke in rezultate, ki so plod večletnega dela in 
pomembni za ugled občine, ali za požrtvovalnost in človekoljubje, ki ga izkažejo s svojimi dejanji 
v preteklem letu. 

2. Vlaganje  pobud: 
 
 Pobuda mora biti posredovana na obrazcu »Predlog za podelitev občinskega priznanja 
Občine Bohinj za leto 2019«, ki je priloga tega razpisa. 
 
 
 



 
3. Rok za oddajo pobud: 

 
 Predlagatelji oz. pobudniki morajo svoje pobude posredovati najkasneje do 31.maja 
2019, na naslov: 
Občina Bohinj, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom - “ZA RAZPIS - PRIZNANJA 
OBČINE BOHINJ”. 
 
Določbe o posameznih priznanjih in postopki za podelitev priznanj so podrobneje obrazložene v 
Odloku o priznanjih Občine Bohinj, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Bohinj, št. 
10/2016 in je dostopen tudi na spletni strani Občine Bohinj 
https://obcina.bohinj.si/Files/eMagazine/23/105582/Uradni%20vestnik%20Obcine%20Bohinj%20
st.%2010%20-%202016.pdf 
 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom pobudniki lahko dobijo pri  Jožici Hribar, na tel. (04) 577-
01-00, 577 01 14. 
 
Pobude oziroma predloge bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala 
v skladu določbami Odloka o priznanjih Občine Bohinj,  sprejela ustrezen sklep za podelitev in ga 
posredovala Občinskemu svetu Občine Bohinj v potrditev. 
 
Številka: 094-1/2019 
Bohinjska Bistrica, 10. maj 2019 

  
 

                                                                               Predsednica  
                                                                                Komisije Občinskega sveta za mandatna 

                                                                              vprašanja, volitve in imenovanja 
                                                                             Tanja Erlah 
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