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RAZPISUJE 
 
 
 
priznanja občine za leto 2018, in sicer 
 
 
LISTINA IN NAZIV ČASTNI OBČAN 
Naziv častni občan Občine Preddvor se podeljuje fizičnim osebam, ki so z izredno 
pomembnim delovanjem ali stvaritvami prispevali k ugledu in napredku občine, širše 
družbene skupnosti ali vsega človeštva. 
Listina in naziv častni občan se podeli izjemoma, vendar največ eno v posameznem 
mandatu občinskega sveta. 
 
 
VELIKA PLAKETA OBČINE PREDDVOR 
Plaketa Občine Preddvor se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, 
društvom in drugim pravnim osebam za dolgoletno delo in izjemne dosežke, ki so pomembni 
za ugled ter družbeni in gospodarski razvoj Občine Preddvor. 

 posamezniku za njegovo življenjsko delo ali več kot 25-letno uspešno delo na področju 
sedanje občine za dosežene uspehe, s katerimi prispeva k ugledu in razvoju Občine 
Preddvor, 

 skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim pravnim osebam za več kot 
50-letne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, 
družbenem in drugem področju življenja in dela. 

V posameznem mandatu občinskega sveta se podeli praviloma največ dve veliki plaketi. 
 
 
MALA PLAKETA OBČINE PREDDVOR 
Mala plaketa Občine Preddvor se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, 
društvom in drugim pravnim osebam za dolgoletno delo in izjemne dosežke, ki so pomembni 
za ugled ter družbeni in gospodarski razvoj Občine Preddvor. 

 posamezniku za njegovo življenjsko delo ali več kot 10-letno uspešno delo na področju 
sedanje občine za dosežene uspehe, s katerimi prispeva k ugledu in razvoju Občine 
Preddvor, 

 skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim pravnim osebam za več kot 
25-letne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, 
družbenem in drugem področju življenja in dela. 

V posameznem mandatu občinskega sveta se podeli praviloma največ tri male plakete. 
 
 
PRIZNANJE OBČINE PREDDVOR 
Priznanje Občine Preddvor se podeli posameznikom, skupinam posameznikov, društvom ter 
drugim organizacijam in skupnostim za enkratne izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje 
strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih delovanja razen na področju kulture, 
kjer se podeljuje Plaketa Josipine Turnograjske, ob izredno humanem in požrtvovalnem 



dejanju, zaradi reševanja človeških življenj, preprečevanja škode na premoženju ali zaradi 
aktivne udeležbe v drugih humanitarnih akcijah, ob življenjskem jubileju in drugih utemeljenih 
podobnih priložnostih. 
V koledarskem letu se podeli praviloma največ tri priznanja. 
 
 
PLAKETA JOSIPINE TURNOGRAJSKE 
Plaketa Josipine Turnograjske se podeljuje posameznikom, skupinam posameznikov, 
društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne izjemne dosežke ter uspešno 
delovanje in udejstvovanje na področju kulture. 
V posameznem mandatu občinskega sveta se podeli praviloma največ dve plaketi Josipine 
Turnograjske. 
 
Predlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, predlagatelj zase ne more vložiti predloga. 
 
Predlog mora biti pisen in oddan na enotnih obrazcih, ki jih predlagatelji lahko dobijo v 
sprejemni pisarni Občine Preddvor oziroma so dostopni na spletni strani Občine 
Preddvor www.preddvor.si.  
 
Predlagatelji naj svoje predloge pošljejo (pisno ali osebno) v zapečatenih kuvertah 
najkasneje do 30. marca 2018 na naslov Občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 
Preddvor, s pripisom »priznanja«. 
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