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J A V N I     R A Z P I S  
ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2017 

 
 
Skladno z Odlokom o priznanjih Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, 
št. 01/2017) POZIVAMO posameznike, skupine, podjetja, zavode, politične in druge 
organizacije in skupnosti, društva, organe lokalnih skupnosti ter druge subjekte s stalnim 
prebivališčem oziroma sedežem na območju občine Komenda, da predlagajo kandidate 
za občinska priznanja Občine Komenda za leto 2017. 
 
Priznanja Občine Komenda so: 

 naziv častni občan Občine Komenda; 

 zlato priznanje Občine Komenda; 

 srebrno priznanje Občine Komenda; 

 bronasto priznanje Občine Komenda. 
 
V enem mandatnem obdobju župana se lahko podeli največ en naziv častni občan 
Občine Komenda. V enem letu se lahko podeli največ po eno zlato, dve srebrni in tri 
bronasta priznanja. Posamezni kandidat lahko enako priznanje prejme samo enkrat.  
 
Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE KOMENDA se podeljuje občanom občine Komenda in 
drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo 
posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in 
humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo 
Občine Komenda v Republiki Sloveniji ali na mednarodnem področju.  
 
ZLATO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, 
zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za 
vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Komenda.  
 
SREBRNO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, skupinam, 
podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za zelo pomembne dosežke 
v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.  
 
BRONASTO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, skupinam, 
podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za enkratne uspehe v 
zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.  
 
 
 
 
 
 



Predlogi za podelitev priznanj Občine Komenda morajo biti predložen v pisni obliki in 
morajo vsebovati: 
  

- naslov in ime predlagatelja; 
- ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke 

(datum in kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča, zaposlitev) ali naziv in sedež 
organizacije, skupnosti, zavoda idr.; 

- obrazložitev pobude in navedba za katero priznanje se predlaga ter 
- dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi (v primeru, da se v obrazložitvi 

navajajo imena drugih društev, klubov, organizacij, ustanov, skupnosti idr., v 
katerih kandidat za priznanje sodeluje,  je potrebno obvezno priložiti pisno potrdilo 
navedenega društva, kluba, organizacije, ustanove, skupnosti idr.). 

 
Pisne predloge posredujte v zaprti kuverti, na kateri mora biti označeno »KMVI 
PREDLOGI ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2017 – NE ODPIRAJ«, na naslov Občina 
Komenda, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva cesta 23, 
1218 Komenda, najkasneje do vključno petka, 31. marca 2017. 
 
Priznanja Občine Komenda bodo podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta Občine 
Komenda, ki bo 15. maja 2017. 
 
Številka: 094-0001/2017-1 
Datum:   15. 02. 2017 
  

 
Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 
Roman Koncilija, predsednik, l. r. 

 
 
 
 

 


