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Zadeva: POZIV ZA ZBIRANJE POBUD ZA OBČINSKA PRIZNANJA
Na podlagi Pravilnika o priznanjih Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št.
3/2013) župan Občine Vodice objavlja Poziv za zbiranje pobud za podelitev občinskih
priznanj Občine Vodice.
Občina Vodice podeljuje priznanja zaslužnim občanom, skupinam občanov, društvom in
drugim pravnim osebam za njihove dosežke na področju gospodarstva, znanosti, šolstva,
kulture, športa, humanitarnega delovanja in na drugih področjih človeške ustvarjalnosti.
Občina lahko podeli priznanje tudi drugim državljanom Republike Slovenije in tujim
državljanom.
Priznanja Občine Vodice ne morejo dobiti: župan, občinski svetniki, ki opravljajo funkcijo v
tekočem mandatu, zaposleni v javnih zavodih, javnih podjetjih ter občinski upravi, če bi bilo
priznanje povezano z izvrševanjem njihovih funkcij oziroma njihovega dela v organih in
organizacijah.
Priznanja Občine Vodice so:
 Častni občan Občine Vodice,
 Plaketa Občine Vodice,
 Priznanje župana.
Častni občan Občine Vodice
Naziv Častni občan Občine Vodice je najvišje priznanje občine, ki ga podeljuje Občinski svet
posameznikom za njihove izjemne dosežke ali dejanja, s katerimi so prispevali k razvoju in
ugledu občine. Naziv Častni občan Občine Vodice se podeljuje praviloma enkrat na štiri leta
ob izteku mandata.
Plaketa Občine Vodice
Plaketo Občine Vodice podeli Občinski svet Občine Vodice posameznikom, skupinam
občanov, društvom in drugim pravnim osebam za:
 večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na področjih
gospodarstva, znanosti, šolstva, kulture, športa, humanitarnega delovanja in na
drugih področjih človeške ustvarjalnosti,
 njihove izjemne enkratne dosežke trajnejšega pomena,
 delovne in druge jubileje.
Priznanje župana
Župan Občine Vodice podeljuje Priznanje župana zlasti učencem in dijakom, skupinam
učencev ter dijakov ali mladoletnim članom društev in klubov občine Vodice za posebne

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01/833-26-10
fax: 01/833-26-30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

dosežke in uspehe na področju izobraževanja, kulture, znanosti, tehnike, ekologije in športa
ter za dejanja, ki se odražajo v humanem odnosu do sovrstnikov in odraslih. Župan lahko
podeli priznanje tudi drugim posameznikom, skupini posameznikov, društvom in drugim
pravnim osebam za posamezne enkratne dosežke in uspehe.
Podaja pobude
Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki ali pravne osebe. Pobuda za
priznanje Občine Vodice mora biti podana v pisni obliki, z naslednjo vsebino:
 osnovni podatki o pobudniku (ime in priimek ali naziv pravne osebe, naslov,
telefonska številka, elektronski naslov),
 osnovni podatki o predlaganem kandidatu (ime in priimek ali naziv pravne osebe,
naslov oziroma drugi osnovni podatki),
 obrazložitev in utemeljitev pobude za podelitev priznanja ter dokumentacija, ki
potrjuje navedbe v obrazložitvi (v kolikor obstaja).
Pobudo se vloži osebno ali pošlje po pošti na naslov Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217
Vodice ali na elektronski naslov obcina@vodice.si najkasneje do 31. 7. 2019.
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