
Priloga I                                 
 

 
KRITERIJI ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ 

 
Pri obravnavi posameznega predloga upošteva komisija določila iz Odloka o priznanjih Občine 
Dobrova- Polhov Gradec, z oceno, ali gre za delo oziroma za dejanja, ki imajo poseben pomen za 
občino in pomembno prispevajo k razvoju, večanju ugleda in uveljavljanju občine v širšem prostoru. 
Zlasti v primerih, ko je podanih več predlogov kot je število razpisanih priznanj, določi komisija njihovo 
pomembnost po naslednjih kriterijih: 
 
1. Posamezniku se lahko podeli Naziv častni občan, za posebno pomembna dejanja, delo in 
zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju občine Dobrova-Polhov 
Gradec v Republiki Sloveniji ali na mednarodnem področju;  
če je bil vsaj dve desetletji pomembno vpet v dogajanja in dejavnosti v občini, ki so bistveno vplivala 
na njen razvoj, ali je v tem časovnem obdobju s svojimi vrhunskimi rezultati prispeval pomemben 
delež k ugledu občine. Pomemben delež k ugledu občine predstavljajo tudi državna in regijska 
priznanja ter priznanja mednarodnih institucij, ki jih je posameznik prejel za uspehe na svojem 
področju dela.  
 
2. Zlati grb občine se lahko podeli (eden na leto) za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe 
in dosežke, ki so pomembni za ugled in razvoj občine Dobrova-Polhov Gradec;  
Posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi se lahko podeli 
priznanje za večletno dejavnost, če so s svojim delom in udejstvovanjem vsaj deset let pomembno 
vplivali na razvoj občine ali so v tem časovnem obdobju zaradi svojih vrhunskih rezultatov prispevali 
pomemben delež k njenemu ugledu. Pomemben delež k ugledu občine predstavljajo tudi državna in 
regijska priznanja ter priznanja mednarodnih institucij, ki jih posameznik ali organizacija prejme za 
uspehe na svojem področju dela.  
 
3. Srebrni grb občine Dobrova-Polhov Gradec se lahko podeli (dva na leto) za pomembne 
dosežke v daljšem obdobju (praviloma več kot eno leto) in kot spodbudo za nadaljnje delo; 
Posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi se lahko podeli 
priznanje za pomembne dosežke, če so s svojim delom ali z doseženim rezultatom pomembno 
prispevali k uveljavljanju in ugledu občine. Pomemben delež k ugledu občine predstavljajo tudi 
državna in regijska priznanja ter priznanja mednarodnih institucij, ki jih posameznik ali organizacija 
prejme  za uspehe na svojem področju dela.  
 
4. Bronasti grb občine Dobrova-Polhov Gradec se lahko podeli za pomembne dosežke v 
krajšem obdobju (praviloma v obdobju enega leta) in kot spodbudo za nadaljnje delo. 
V koledarskem letu se lahko podeli praviloma največ tri bronaste grbe občine Dobrova-Polhov Gradec. 
 

Merila: 
 
Prispevek k razvoju občine se točkuje po naslednjih merilih: 
- 1. sklop: velik prispevek k razvoju občine     1 – 4   točke 
- 2. sklop: zelo velik prispevek k razvoju občine                 5 – 7   točk 
- 3. sklop: izjemen prispevek k razvoju  občine                    8 – 10 točk 
 
Prispevek k ugledu občine se točkuje po naslednjih merilih: 
- 1. sklop: promocija občine v okviru regije      1 – 4   točke 
- 2. sklop: promocija občine v okviru države             5 – 7   točk 
- 3. sklop: promocija občine v tujini                                    8 – 10 točk 
 
Posamezni uspehi, rezultati in dosežki med letom se točkujejo po naslednjih merilih: 
- 1. sklop: rezultat oziroma dosežek ima regionalni pomen   1 – 4   točke 
- 2. sklop: rezultat oziroma dosežek ima državni pomen                             5 – 7  točk       
- 3. sklop: rezultat oziroma dosežek ima mednarodni pomen     8 – 10 točk  



  
Komisija se najprej opredeli, v katere sklope po zgornjih merilih sodi prispevek oz. rezultat 
predlaganega kandidata za prejem priznanja Občine Dobrova- Polhov Gradec. Člani komisije nato 
opravijo točkovanje v okviru posameznih sklopov in ugotovijo povprečno število točk za posameznega 
kandidata.  
 
Za podelitev naziva častnega občana mora predlog zadostiti kriterijem in doseči pri točkovanju na 
osnovi meril najmanj 15 točk. 
Za podelitev Zlatega grba mora predlog zadostiti kriterijem in doseči pri točkovanju na osnovi meril 
najmanj 13 točk. 
Za podelitev Srebrnega grba mora predlog zadostiti kriterijem in doseči pri točkovanju na osnovi meril 
najmanj 12 točk. 
Za podelitev Bronastega grba mora predlog zadostiti kriterijem in doseči pri točkovanju na osnovi 
meril najmanj 11 točk. 
 
Društvom v občini se podeljuje Priznanje občine- obdobno priznanje za dolgoletno delo, po 20 letih 
delovanja in nato vsakih 10 let, priznanja se društvom izročijo s strani predstavnika lokalne skupnosti 
na slovesni obeležitvi jubileja društva.  
 
Za isti dosežek lahko prejme posameznik ali organizacija priznanje le enkrat.  
  
V primeru, da je priznanje podeljeno za isti dosežek več prejemnikom, prejme vsak od njih listino 
oziroma plaketo.  
 
 
Priznanja Občine podeljuje župan praviloma na svečan način ob občinskem prazniku.  
 

 
 

 


