POVPRAŠEVANJE
Kriteriji in merila za podeljevanje nagrad in imenovanje ulic

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE SOS:
»Zanima nas kako imajo občine (še posebej Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Mestna
občina Velenje, Mestna občina Murska Sobota, Občina Piran in Mestna občina Koper) določene kriterije
oz. merila za podeljevanje:
1. naziva častni občan
2. za občinske nagrade - zlate
3. za županove nagrade - srebrne
4. za imenovanje ulic, trgov in parkov.«

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS:
DRAVOGRAD
Občina Dravograd ima sprejet Odlok o nagradah in priznanjih Občine Dravograd (MUV, št.
13/1996 in Uradni list RS, št. 92/2007).
Pripravljen je že nov odlok, ki bo v obravnavi na občinskem svetu predvidoma še to leto.
Postopek je takšen, da se vsako leto objavi javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev
občinskih priznanj, nagrade in naziva častni občan.
Pobudniki za podelitev občinskih nagrad in priznanj so lahko občani, krajevne skupnosti,
politične stranke, občinski svet, društva in pravne osebe.
Vrste občinskih priznanj in nagrade so naslednje:


Naziv ČASTNI OBČAN podeljuje občinski svet občanom občine Dravograd in drugim
državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki so z izjemnim
delovanjem in stvaritvami na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture,
športa, humanitarnih in drugih dejavnosti prispevali in s svojim delom zagotovili
trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.
 NAGRADA OBČINE DRAVOGRAD se podeljuje posameznikom, delovnim
skupinam, krajevnim skupnostim, podjetjem in drugim pravnim osebam za življenjsko
delo oziroma izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo
k razvoju in ugledu občine, življenju v občini ter podobi krajev.
 PRIZNANJE OBČINE DRAVOGRAD se podeljuje posameznikom, skupini
posameznikov, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne izjemne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnost na
posameznih področjih dela in življenja.
O podelitvi nagrade in priznanj Občine Dravograd odloča Občinski svet Občine Dravograd na
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Dravograd.

Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor
tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si

Podeli se lahko naziv častnega občana, največ ena nagrada in tri priznanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela svoj poslovnik, v katerem
je podrobneje opredelila kriterije in merila za podelitev priznanj (TUKAJ).
Odločitev o podelitvi grbov je v pristojnosti župana.
GORNJA RADGONA
S strani Občine Gornja Radgona vam posredujemo trenutno veljaven Odlok o podeljevanju
priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016 z dne
15.06.2016), katerega smo v lanskem letu novelirali. Iz odloka so razvidna merila in kriteriji za
podelitev priznanj in nagrad v naši občini.
LAŠKO
Občina Laško ima podeljevanje nazivov urejeno v Odloku o priznanjih Občine Laško (Uradni
list RS, št. 13/09, 18/11), ki si ga lahko preberete na povezavi:


https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/90826#!/Odlok-o-priznanjihObcine-Lasko



https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/102683#!/Odlok-ospremembah-in-dopolnitvah-Odloka-o-priznanjih-Obcine-Lasko

Tukaj najdete še javni razpis za podelitev priznanj.
LENDAVA
Obveščamo vas, da ima občina Lendava sprejeti Odlok o priznanjih in nagradah ter posebej
kriterije in merila za podelitev priznanj.
Za podeljevanje imen ulic, trgov in parkov Občina Lendava nima sprejetih posebnih meril in
kriterijev.
MEDVODE
Občina Medvode ima vrste priznanj, pogoje za dodelitev, postopke in način podeljevanja
priznanja Občine Medvode določen z Odlokom o priznanjih Občine Medvode (Uradni list RS,
št. 92/2000).
Priznanja Občine Medvode so:
- naziv častni občan Občine Medvode,
- plaketa Občine Medvode,
- medalja Občine Medvode.
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. Sklep o podelitvi naziva častni občan
sprejme komisija za priznanja in nagrade.
Plaketa Občine Medvode se podeljuje za dosežke in dolgoletno izjemno uspešno delo na
področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v občini, ki so bistveno prispevali k
dvigu kvalitete življenja na območju Občine Medvode. Plaketo Občine Medvode se podeljuje
tudi za enkratne izjemne dosežke na posameznih področjih življenja in dela in posameznikom
za njihovo življenjsko delo oziroma ob njihovih visokih jubilejih. Plaketo Občine Medvode 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 posamezna družbeno koristna dela, 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. Če se medalja podeli kot
spominska medalja se podeli vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim ustvarjalcem ter
vidnim javnim delavcem, ki obiščejo občino. O podelitvi spominske medalje odloči župan, ki
jo tudi podeli.
O podelitvi priznanj Občine Medvode odloča sedem –članska komisija za priznanja in
nagrade, ki enkrat letno objavi javni razpis, s katerim pozove predlagatelje, da podajo predloge
za podelitev priznanj Občine Medvode.
MESTNA OBČINA KRANJ
Čistopis odloka o podeljevanju priznanj naše občine dostopen TUKAJ.
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Pošiljam vam dogovore na vaša vprašanja.
1. naziv častni občan, 2. za občinske nagrade – zlate, 3. za županove nagrade – srebrne
V Odloku o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08 in 16/17) so določena
priznanja in tudi pogoji njihovega podeljevanja.
Priznanja MOL, o katerih odloča mestni svet, so:
-

naziv častni meščan glavnega mesta Ljubljana,

-

nagrada glavnega mesta Ljubljana

-

plaketa glavnega mesta Ljubljana.

Priznanja MOL, o katerih odloča župan, so:
-

Župančičeva nagrada

-

nagrada Marjana Rožanca

-

priznanji na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

-

spominska priznanja.

Prilagamo dostop do neuradno prečiščenega besedila odloka:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/informacije-javnega-znacaja/register-neuradnopreciscenih-besedil-predpisov/splosno-organizacija-in-delo-organov-ter-mu-mol/priznanja/.
4. za imenovanje ulic, trgov in parkov
Komisija za poimenovanje naselij in ulic je začasno delovno telo mestnega sveta, katere naloga
je priprava predlogov za poimenovanje naselij in ulic na območju MOL. Osnovni kriteriji za
imenovanje oziroma preimenovanje ulic so določeni v Zakonu o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08).
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Glede na vaše povpraševanje vam sporočamo, da imamo priznanja in nagrade Mestne občine
Novo mesto urejene v Odloku o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (uradno
prečiščeno besedilo) (UPB1), Uradni list RS, št. 107/2013 stran 12442. Na povezavi:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/115577#!/Odlok-o-priznanjih-innagradah-Mestne-obcine-Novo-mesto-%28uradno-precisceno-besedilo%29-%28UPB1%29
MESTNA OBČINA PTUJ
V zvezi z določili kriterijev glede podelitve občinskih priznanj, vam posredujem veljaven
Odlok o podelitvi priznanj Mestne občine Ptuj.
http://www.lexlocalis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=0ab17a80-5563-4dee9606-81fc37da53da
MESTNA OBČINA VELENJE
Kriterije in merila za posamezno priznanje opredeljuje Odlok o priznanjih Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/97, 12/03 in 05/07).
Za častnega občana Mestne občine Velenje je lahko proglašen posameznik, ki je izjemno
zaslužen za razvoj občine in njeno uveljavitev v državnem ali mednarodnem merilu. Priznanje
se podeljuje le izjemoma, največ enkrat na štiriletno mandatno obdobje občinskega sveta.
Grb Mestne občine Velenje se lahko podeli posameznikom za življenjsko delo in izjemne
rezultate na kateremkoli področju. Podeli se lahko tudi združenjem občanov ali pravnim
osebam, ki so bistveno prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti Mestne občine Velenje.
Vsako leto se lahko podelijo največ tri priznanja.
Plaketa Mestne občine Velenje se lahko podeli posameznikom, združenjem občanov ali
pravnim osebam, ki so dosegli vidne dosežke na področju organizacije, delovanja, obstoja ali

razvoja posamezne ali več dejavnosti, ki združujejo občane, ali so kakorkoli zaslužni za razvoj
in krepitev ugleda Mestne občine Velenje. Vsako leto se lahko podelijo največ tri priznanja.
Priznanje župana Mestne občine Velenje se lahko podeli posameznikom, združenjem
občanov ali pravnim osebam za enkratne dosežke na kateremkoli področju, ki ima pomen za
razvoj ali prepoznavnost občine. Priznanje župana podeljuje župan.
Svet Mestne občine Velenje v začetku 4-letnega mandata imenuje 7-člansko Komisijo za
priznanja, ki vsako leto objavi razpis o zbiranju pobud za podelitev priznanj. Na podlagi
prispelih pobud člani komisije glasujejo in pripravijo predlog za Svet Mestne občine Velenje,
ki predlog sklepa obravnava.
RAVNE NA KOROŠKEM
Glede vašega povpraševanja vam pošiljamo naša akta, ki določata kriterije za podeljevanje
priznanj Občine Ravne na Koroškem, med drugim za podelitev naziva častni občan in
podelitev občinske nagrade:
- Odlok o priznanjih Občine Ravne na Koroškem
- Pravilnik o postopkih in kriterijih za podeljevanje priznanj Občine Ravne na Koroškem
Kriterijev za podeljevanje imen ulic, trgov in parkov nimamo opredeljenih.
VITANJE
Na vaše vprašanje o določenih kriterijih in merilih za podeljevanje naziva častni občan in
občinskih nagrad in priznanj sporočamo, da so ta merila opredeljena v Odloku o priznanjih v
Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 23/1997) (TUKAJ povzetek iz odloka), imenovanje ulic v
Vitanju pa je določeno z Odlokom o imenovanju ulic v Občini Vitanje (UL, Št. 56, 07.08.1998).

