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KOMISIJA ZA PRIZNANJA 
 

 

Številka:  094-0001/2023 
Datum: 27. 01. 2023 
 

 

Komisija za priznanja na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Medvode (Uradni list št. 

195/20) objavlja 

 

 

JAVNI POZIV 
za podajo predlogov za podelitev priznanj Občine Medvode za leto 2023 

 
 
Priznanja Občine Medvode so: 

• naziv častni občan Občine Medvode,  
• Velika plaketa Jakoba Aljaža, 
• Plaketa Jakoba Aljaža, 

• Medalja Občine Medvode, 
• Priznanje »Mladi up Medvod«.  

 
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. 
 
Velika plaketa Jakoba Aljaža se podeljuje podjetjem, organizacijam in skupnostim, ki so z 
izjemnim dolgoletnim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih družbenega življenja in 
dela pomembno prispevali k ugledu in napredku občine, oziroma širše skupnosti. 
 
Plaketa Jakoba Aljaža se podeljuje za dosežke in dolgoletno uspešno delo na področju 
gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v občini, ki so bistveno prispevali k dvigu kvalitete 
življenja na območju občine Medvode in ob njihovih visokih jubilejih. Plaketo Jakoba Aljaža se 
podeljuje občanom občine Medvode, drugim državljanom Republike Slovenije in tudi tujim 
državljanom ter skupinam državljanov, pravnim osebam in drugim organizacijam. 
 
Medalja Občine Medvode se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim, 
za enkratna posamezna družbeno koristna dela in za delovne in druge velike uspehe, dosežene v 
krajšem časovnem obdobju, ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju 
življenj in preprečevanju škode na premoženju. 
 
Priznanje »Mladi up Medvod« se podeljuje mladim občanom in skupinam mladih občanov, v 
starosti največ do 29. let, ki izstopajo s svojimi uspehi ali dosežki, oziroma je med vrstniki 
prepoznan njihov izstopajoči zgled, s čimer prispevajo k razvoju in napredku svoje skupnosti in 
okolja, v katerem živijo. 
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Na osnovi poslovnika lahko komisija podeli največ devet priznanj na leto. 
 
Predlagatelji kandidatov za podelitev priznanj so lahko posamezniki, skupine občanov, politične 
stranke, vaške skupnosti, krajevne skupnosti, podjetja, zavodi in društva ter druge organizacije in 
skupnosti z območja občine Medvode. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev 
priznanja. 
 
O podelitvi in vrsti priznanja bo odločila Komisija za priznanja. 
 
Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati: 

- podatke o predlagatelju, 
- podatke o kandidatu, 
- obrazložitev in utemeljitev predloga (na vsaj eni, vendar največ dveh straneh), 
- podpisano soglasje kandidata o uporabi osebnih podatkov v zvezi z občinskimi 

priznanji (obrazec zanj je priložen temu pozivu). 
 
Pisne predloge je treba poslati do 31. 03. 2023 v zaprti ovojnici s pripisom »NE 
ODPIRAJ – KANDIDATURA ZA OBČINSKO PRIZNANJE 2023« na naslov Občina 
Medvode, Komisija za priznanja, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 
Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo oddani s priporočeno pošto do petka, 31. 03. 
2023 (do štiriindvajsete ure), oziroma vročeni v sprejemno pisarno Občine Medvode, 
do petka, 31. 03. 2023, v poslovnem času občinske uprave (do trinajste ure), v zaprti 
ovojnici. 
 
Komisija bo obravnavala samo popolne vloge. 
 
 

Roman Veras, l. r. 
predsednik komisije 

 
 
Priloga: 
- soglasje kandidata o uporabi osebnih podatkov v zvezi z občinskimi priznanji. 

 


