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Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 5/2018) 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 
 

 

R A Z P I S 

za podajo predlogov prejemnikov občinskih priznanj za leto 2018 

 

 

1. Priznanja Občine Jezersko so: 
- naziv »Častni občan Občine Jezersko«, 
- »Zalata plaketa Občine Jezersko«, 
- »Priznanje Občine Jezersko«. 
 
Občina Jezersko podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, 
društvom, organizacijam in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju 
gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, vzgoje in izobraževanja, razvoja, ekologije in naravovarstva, 
zaščite in reševanja, na humanitarnem področju in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki 
prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in 
ugled Občine Jezersko. Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno. 
 
 
Naziv »Častni občan Občine Jezersko« je najvišje priznanje Občine Jezersko. Naziv Častni občan Občine 
Jezersko je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko delo. Priznanje se podeli posamezniku, ki je s 
svojim življenjskim delom, vrhunskim dosežkom ali trajnimi rezultati vidno prispeval k razvoju, ugledu in 
uveljavitvi Občine Jezersko, k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov ali s svojimi dosežki na 
posameznih področjih pušča pečat v lokalni skupnosti ter s tem predstavlja občino doma in v svetu in 
ima to trajni pomen.  
 
»Zlata plaketa Občine Jezersko« se podeli posameznikom, skupini ljudi ali organizacijam za izjemno 
življenjsko delo, izjemne večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena na 
posameznih področjih, ki so pomembni za razvoj in ugled občine in ima to trajni pomen. Zlata plaketa se 
podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.  
 
»Priznanje Občine Jezersko« se podeljuje posameznikom, skupini ljudi ali organizacijam ob izjemnih 
enkratnih dosežkih in za uspehe v zadnjem obdobju in ima značaj spodbude za nadaljnje tvorno in 
strokovno delo ter aktivnosti na posameznih področjih.  
 
 
2. Predlogi za podelitev priznanj 
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja 
sebe ne more predlagati za priznanje. 
 
Predlog za podelitev priznanja mora biti podan v pisni obliki na predpisanem obrazcu in mora vsebovati: 

- osnovne podatke o predlagatelju (ime in priimek predlagatelja ali skupine predlagateljev 
oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon, e-naslov, v primeru, da je predlagatelj pravna 
oseba še kontaktno osebo), 

- osebne podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega 
prebivališča) oziroma naziv in sedež predlagane pravne osebe ali druge organizacije, 

- navedba, za katero vrsto občinskega priznanja se podaja predlog, 
- pisno utemeljitev predloga, ki bo objavljena in bo sestavni del priznanja (utemeljitev ne sme 

presegati ene računalniško tipkane strani A4 formata, velikost pisave najmanj 12, z navadnimi 
razmiki)  
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- predlagatelj lahko poleg kratke pisne utemeljitve poda tudi daljo pisno obrazložitev predloga 
zaradi lažjega odločanja komisije, vendar slednja ne bo objavljena.  

 
Predpisan obrazec je objavljen na spletni strani Občine Jezersko. Zainteresirani ga lahko prevzamejo tudi 
na Občini Jezersko v času uradnih ur.  
 
3. Oddaja predlogov 
Pisne predloge iz 2. točke tega Razpisa je potrebno v zaprti ovojnici poslati po pošti ali osebno v zaprti 
ovojnici dostaviti na naslov Občina Jezersko, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko, s pripisom: »predlog za podelitev občinskega priznanja za leto 
2018«. 
 
Rok za oddajo predlogov: petek, 20.7.2018 do 12. ure. 
 
Obravnavani bodo le pravočasni in popolni predlogi, ki bodo prispeli na sedež komisije najkasneje do 
petka, 20.7.2018, do 12. ure. Predlogi, prispeli po tem datumu in uri se bodo šteli kot prepozni in ne 
bodo obravnavani. 
 
Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji ob občinskemu prazniku Občine Jezersko. 
 

 

Številka: 030-0010/2018-2 
Jezersko, dne 27.6.2018 

 
        Komisija za mandatna vprašanja,  
        volitve in imenovanja 
 
 


