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KOMISIJA ZA PRIZNANJA 
 

Številka:  094-1/2019-1 
Datum: 7. 1. 2019 
 

Komisija za priznanja Občine Medvode vabi posameznike, skupine občanov, podjetja, zavode, 
društva, druge organizacije in skupnosti z območja občine Medvode, da predlagajo 
 

KANDIDATE ZA OBČINSKA PRIZNANJA 
 
Priznanja Občine Medvode so: 

- naziv častni občan Občine Medvode, 
- plaketa Občine Medvode, 
- medalja Občine Medvode. 

 
Naziv častni občan Občine Medvode se podeljuje posameznikom, ki so z izjemnim delovanjem in 
stvaritvami na posameznih področjih družbenega življenja in dela pomembno prispevali k ugledu in 
napredku občine oziroma širše skupnosti. Naziv častni občan se ne more podeliti po smrti. 
 
Plaketa Občine Medvode se podeljuje za dosežke in dolgoletno izjemno uspešno delo na področju 
gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v občini, ki so bistveno prispevali k dvigu kvalitete 
življenja na območju Občine Medvode. Plaketa Občine Medvode se podeljuje tudi za enkratne 
izjemne dosežke na posameznih področjih življenja in dela in posameznikom za njihovo življenjsko 
delo oziroma ob njihovih visokih jubilejih. Plaketa Občine Medvode se podeljuje občanom občine 
Medvode, drugim državljanom RS in tudi tujim državljanom ter skupinam državljanov, pravnim 
osebam in drugim organizacijam. 
 
Medalja Občine Medvode se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim za 
posamezna družbeno koristna dela, za delovne in druge velike uspehe, dosežene v humanitarnih 
akcijah, zlasti pri reševanju življenj in preprečevanju škode na premoženju. Če se medalja podeli 
kot spominska medalja, se podeli vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim ustvarjalcem ter 
vidnim javnim delavcem, ki obiščejo občino.  
 
Pisne predloge sprejema Komisija za priznanja, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode. Ovojnica mora biti zaprta, z oznako »NE ODPIRAJ – KANDIDATI ZA 
PRIZNANJA«. Predloge sprejema komisija do vključno 29. 3. 2019. Predlog mora 
vsebovati: 

- osebne podatke predlaganega kandidata (ime in priimek, datum in kraj rojstva, kraj 
stalnega prebivališča, zaposlitev) ali naziv in sedež podjetja, organizacije, društva … 

- podpisano soglasje kandidata, da se s predlagano kandidaturo strinja, oziroma izjava 
odgovorne osebe v podjetju, zavodu, društvu, drugih organizacijah in skupnostih, 

- pisno utemeljitev predloga, 
- ime in priimek ter naslov predlagatelja. 

 
Komisija bo obravnavala samo popolne vloge.  
          Roman Veras, l.r.  
          predsednik komisije 


