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OBČINA ŽELEZNIKI 

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 

 
 
Na podlagi 8. člena Odloka o podelitvi priznanj občine Železniki (Uradni list RS, št. 
87/2012)) in na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 
župan občine Železniki 
 
 

RAZPIS 
ZA ZBIRANJE POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ  

OBČINE ŽELEZNIKI V LETU 2017 
 
 

Priznanja in nagrade občine Železniki so: 
1. naziv častni občan, 
2. plaketa občine, 
3. priznanja občine:  
     a) priznanje občine za izjemne dosežke, 
     b) priznanje za življenjsko delo prostovoljcev, 
     c) priznanje za aktivno delovanje društev.    
 
 
NAZIV ČASTNI OBČAN podeljuje občinski svet občanom občine Železniki, državljanom 
Republike Slovenije ali tujim državljanom za: 
- posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture, 
- izjemno delovanje, stvaritve in dosežke na področju družbenega življenja in dela, 
- plodno življenjsko delo, 
- druge izjemne dosežke, s katerimi je pomembno in trajno prispeval k razvoju, 
prepoznavnosti in ugledu občine Železniki doma ali v tujini. 
 
Podeli se največ en naziv častnega občana letno. 
 
Naziv častni občan se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki 
vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častnega občana občine Železniki. 
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev naziva častni občan. 
 
 
PLAKETO OBČINE podeljuje občinski svet posameznikom, podjetjem, zavodom, 
društvom ter drugim organizacijam ali skupnostim: 
- za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in 
gospodarstva, 
- za dosežke trajnega pomena, 
- ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju, 
- ob življenjskem ali delovnem jubileju, 
- ob drugih posebnih in pomembnih primerih, ki prispevajo k razvoju in ugledu občine 
Železniki. 
 
Podelita se največ dve plaketi letno. 
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Plaketo občine se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki vsebuje 
besedilo sklepa o podelitvi plakete občine Železniki. 
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev plakete. 
 
 
PRIZNANJA OBČINE  
 
a) Priznanje občine za izjemne dosežke se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, 
društvom ter drugim organizacijam ali skupnostim za enkratne izjemne dosežke v 
zadnjem letu, kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo oz. aktivnosti na posameznih 
področjih delovanja ter dejanja, ki se odražajo v humanitarnem odnosu do soljudi. 
 
b) Priznanje za življenjsko delo prostovoljcev se podeli za življenjsko delo prostovoljcev, s 
poudarkom na neopaženih, manj izpostavljenih osebah. 
 
c) Priznanje za aktivno delovanje društev se podeli aktivnim društvom za okrogle 
obletnice delovanja. 
 
Podelijo se največ tri priznanja letno, s tem da se priznanja za aktivno delovanje društev 
ne štejejo v to kvoto. 

 
Priznanje občine se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki 
vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja. 
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev priznanja. 
 
 
 
Pobudniki za podelitev priznanj občine Železniki so lahko občani, skupine občanov, 
politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja in druge organizacije in skupnosti. 
 
Pobude za podelitev priznanj in nagrad občine Železniki morajo vsebovati podatke o 
kandidatih (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe in naslov), predlog za vrsto 
občinskega priznanja in pisno utemeljitev.  
Pobudniki morajo pobudi priložiti pisno soglasje kandidata, da se strinja s kandidaturo in 
da dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov. 
  
Upoštevane bodo vse pobude s pisno utemeljitvijo, ki bodo predložene 
najkasneje do vključno srede, 3. maja 2017, do 15.00 ure na naslov: Občina 
Železniki, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Češnjica 48, 
4228 Železniki, v zaprti ovojnici s pripisom “NE ODPIRAJ - PRIZNANJA OBČINE“ 
 
 
 
 
ŽUPAN OBČINE ŽELEZNIKI: 
mag. Anton LUZNAR, l.r. 
 
 
Železniki, 27. 3. 2017 
Št.: 094-1/2017-001 


