
 

 

Komisija za nagrade, priznanja 
in odlikovanja 
 
 
Na podlagi 17. in 18. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 21/08, 24/12) Komisija za nagrade, priznanja in odlikovanja Mestnega sveta 
Mestne občine Nova Gorica  razpisuje ponoven razpis za  
 
 

P R I Z N A N J A  
Mestne občine Nova Gorica v letu 2018 

 
 
Mestna občina Nova Gorica ponovno vabi podjetja, zavode, skupnosti, društva, politične 
stranke in druge organizacije ter druge, da predložijo predloge kandidatov/kandidatk za 
podelitev naziva častni občan Mestne občine Nova Gorica, nagrade Mestne občine Nova 
Gorica, nagrado Franceta Bevka in plakete Mestne občine Nova Gorica za leto 2018. 
 
Mestna občine Nova Gorica podeljuje naslednja priznanja: 
 
1. ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE NOVA GORICA 

Naziv častni občan Mestne občine Nova Gorica je priznanje, katero se podeljuje 
osebam izredno zaslužnim za dosežke na katerem koli področju človekove 
ustvarjalnosti, ki so zlasti pomembni za razvoj Mestne občine Nova Gorica. 

 
2. NAGRADA MESTNE OBČINE NOVA GORICA 

Mestna občina Nova Gorica podeljuje vsako leto do tri nagrade Mestne občine Nova 
Gorica občanom in drugim osebam, podjetjem, zavodom, skupnostim, društvom in 
drugim organizacijam ter drugim za trajno pomembne uspehe pri razvoju Mestne 
občine Nova Gorica, njenem uveljavljanju in ugledu v domovini in v svetu.  
 

3. NAGRADA FRANCETA BEVKA 
Mestna občine Nova Gorica lahko podeli do dve nagradi Franceta Bevka 
posameznikom, zavodom, skupnostim, društvom, organizacijam in drugim, za 
življenjsko delo oziroma za izredne ustvarjalne dosežke v umetnosti in kulturi, 
pomembne za Mestno občino Nova Gorica.  

 
4. PLAKETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA 

Mestna občina Nova Gorica podeljuje vsako leto do pet plaket Mestne občine Nova 
Gorica, ki jo prejmejo: 
- posamezniki in pravne osebe za posebne zasluge za razvijanje in utrjevanje 

sodelovanja med Mestno občino Nova Gorica in drugimi občinami, 
- posamezniki za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost, pogum in 

prostovoljstvo, 
- posamezniki, skupine in pravne osebe za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in krepitvi organiziranosti, 
usposobljenosti in pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, 

- posamezniki in pravne osebe za dosežke na humanitarnem, znanstveno-
raziskovalnem, kulturno-umetniškem področju, športnem področju ter za trajnostni 
razvoj Mestne občine Nova Gorica, 



 

- prijateljska, pobratena in druga mesta in občine, pravne osebe ter posamezniki iz 
Republike Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje 
prijateljskega sodelovanja z Mestno občino Nova Gorica. 

 
Razpisni postopek: 
 
Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Nova Gorica morajo vsebovati: 
- za posameznika: podatke in utemeljitev predloga, 
- za podjetja, zavode, skupnosti, društva in druge organizacije ter druge: ime, dejavnost 

in sedež ter utemeljitev predloga, 
- navedbo, katera izmed štirih vrst priznanj naj bo podeljena,  
-  predlog mora vsebovati pisno soglasje predlaganega kandidata/kandidatke. 
Podrobnejša obrazložitev naj obsega najmanj 30 in največ 60 vrstic. 
 
Zadnji dan za oddajo ponovnih prijav je 8. junij 2018. Priznanja bodo podeljena ob 
prazniku Mestne občine Nova Gorica. 
 
Upoštevali bomo samo popolne predloge, ki bodo oddani v razpisnem roku in na 
predpisanem obrazcu na naslov: Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, Komisija za 
nagrade, priznanja in odlikovanja, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom: 
Razpis – priznanja NE ODPIRAJ. Pojasnila dobite na tel. št. 3350-115. Obrazec dobite 
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica: www.nova-gorica.si. 
         
 
        Komisija za nagrade, priznanja  
           in odlikovanja 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


