POVPRAŠEVANJE
Podeljevanje priznanj občine

VPRAŠANJE:
Prejeli smo prošnjo občine članice po pridobitvi prakse oz. izkušenj občin glede podeljevanja
občinskih priznanj (naziv častni občan, grb občine in plaketa občine).
1.

Na javni razpis je prispel predlog s samega vrha politične stranke, ki predlaga za
častnega občana predsednika občinskega odbora te stranke. Kako občine ravnate v tem
primeru.

2.

Kako občine običajno urejate področje podeljevanja priznanj- ali je običajno to, da je
lahko predlagatelj za občinsko priznanje nekdo, ki ni občan te občine.

Občina drugih omejitev v odloku kot to, da predlagatelj zase ne more vložiti predloga za
podelitev priznanja, nima.
ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS:
BENEDIKT
Občina Benedikt ureja področje podeljevanja občinskih priznanj z Odlokom o priznanjih
Občine Benedikt, ki določa pogoje za predlagatelje in prejemnike.
BREŽICE
Na podlagi vaših prejetih vprašanj posredujemo odgovor občinske uprave Občine Brežice
glede podeljevanja priznanj občine.
Predloge za podelitev priznanj Občine Brežice (Oktobrska nagrada Občine Brežice, Proglasitev
za častnega občana in Priznanja Občine Brežice) lahko posredujejo občani, župan, krajevne
skupnosti, podjetja, druge organizacije in društva, v skladu z Odlokom o priznanjih Občine
Brežice.
ČRNOMELJ
Pošiljamo vam odgovore na vaša vprašanja glede podeljevanja občinskih priznanj:
1. Predlog se obravnava na seji Žirije za podeljevanje naziva častni občan, ki odloča, kdo
prejme naziv;
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2. Predlagatelj je lahko katerakoli pravna ali fizična oseba, torej ni nujno, da je občan naše
občine.
Glede na to, da gre za javni razpis, se vsi prejeti predlogi (zaprte kuverte) odpirajo šele na sami
seji žirije oz. komisije, ki je zadolžena za posamezna priznanja.
DOMŽALE
Občina Domžale ima v Odloku o priznanjih Občine Domžale (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 10/09) določeno, da občinskega priznanja ne morejo dobiti občinski svetniki in
člani svetov krajevnih skupnosti, ki opravljajo funkcijo v tekočem mandatnem obdobju.
Prav tako odlok določa, da lahko pobudo za podelitev občinskega priznanja poda vsak občan
in pravna oseba z bivališčem oz. sedežem na območju občine.
HOČE-SLIVNICA
Na javni razpis še nismo prejeli takšnega predloga, kot ga navajate.
V Odloku o priznanjih in nagradah Občine Hoče-Slivnica nimamo omejitev glede podelitve
naziva častni občan.
Navedeno imamo, da se lahko podeli priznanje tudi posameznikom, ki nimajo stalnega ali
začasnega bivališča v naši občini. Imamo pa omejitev, da predlagatelj zase ne more podati
predloga za podelitev priznanja.
Tudi takšnih primerov še nismo imeli, da predlagatelj ne bi bil naš občan.
HODOŠ
Občina Hodoš že vrsto let podeljuje priznanje zaslužnim osebam, med katerimi so tudi takšni,
ki niso občani naše občine, pa vendarle s svojim delom, pomoči pri razvoju občine, ali kako
drugače zaslužili priznanje občine kot »častni občan, zlato plaketo, priznanje občine ali
župansko priznanje«. Vse predloge obravnava občinski svet in o tem odloča na svoji seji komu
kakšno priznanje podeli v tekočem letu, razen za župansko priznanje, kar edino župan po
svoji presoji odloča!
Torej OS mora pretehtati, kdo je ta posameznik, če zasluži priznanje ali ne in zakaj!
KOČEVJE
Pošiljamo naš Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad (tukaj).
MO KRANJ
Sprejet imamo odlok (tukaj), ki ureja podeljevanje nagrad in priznanj.

Pobude za priznanja posredujejo lahko tudi izven območja MOK, oddajo se v zaprtih
kuvertah, katere odpre komisija.
Po obravnavi na komisije se pripravi predlog za sklepanje na mestnem svetu.
LENDAVA
V občini Lendava takega primera kot ga navaja občina še nismo imeli, imamo pa svoj odlok o
občinskih priznanjih, kjer imamo določeno, da je časni občan lahko tudi nekdo, ki ni občan
občine.
LUČE
Prošnja se obravnava kot vsaka druga. Tudi pri nas nimamo natančno določenih meril, kdo je
lahko častni občan, zato je toliko bolj pomembno, kdo je imenovan v komisijo, ki o tem odloča
(s tem je mišljeno, da imajo člani komisije svojo hrbtenico in lastno mnenje). Glede na moje
izkušnje bi pri nas predsednik občinskega odbora neke stranke zelo težko postal častni občan.
Po nepisanem pravilu se aktivnim politikom ne podeljuje takšnih priznanj. Za častnega občana
je lahko imenovan nekdo, ki za več kot dve glavi štrli iz povprečja in pri nobeni zadevi ni pod
povprečjem. Zato se takšno priznanje podeljuje nekomu ob koncu njegove življenjske poti.
Zelo nerodno postane, če častni občan po pridobitvi priznanja naredi kakšno kapitalno
napako. Najslabša možna varianta je, če se priznanja podeljujejo po politični liniji - tedaj takšna
priznanja nimajo nobene vrednosti.
MO MARIBOR
Posredujem odgovore na vprašanja:
1. v odloku o priznanjih in nagradah mestne občine Maribor (MUV, št. 9/96, 7/02 in
15/08) so v 20. členu opredeljeni predlagatelji, ki so: politične stranke, podjetja, zavodi
in druge organizacije, organi, društva in posamezniki. Ta člen tudi določa , da
predlagatelji zase ne morejo podati predloga za podelitev priznanja ali nagrade
MOM. Komisija za priznanja in nagrade na sejah obravnava predloge za podelitev
priznanj in nagrad in ugotavlja, ali so v predlogih izkazane zasluge za podelitev
katerega izmed priznanj ali nagrad ter na podlagi ocene pomembnosti uspehov in
zaslug s sklepom oblikuje predlog, ki ga posreduje MS MOM v obravnavo in
odločitev. Obrazložitev predloga mora biti jasna in konkretna s poudarkom na
posebnih zaslugah, zaradi katerih se posameznika, zavod in drugo organizacijo, ……,
predlaga za eno izmed nagrad in priznanj. Pri odločitvah o podelitvi nagrad in
priznanj MOM je potrebno izhajati iz prizadevanj, vloženega truda, dela in aktivnosti
kandidatov v daljšem časovnem obdobju na tistih področjih dela in življenja, ki so
izven njihovega poklicnega dela ter iz rezultatov, ki so jih pri teh aktivnostih dosegali
in so z njimi pomembno prispevali k razvoju, ugledu in promociji MOM.
2. Odlok določa predlagatelje; predlagatelj je lahko od koder koli.

REČICA OB SAVINJI
1. Predlogi se obravnavajo glede na skladnost z zahtevami, za primer navajamo zahteve za
dobitnike naziva »častni občan«:
… ki imajo posebne zasluge za napredek gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture,
športa, vzgoje in izobraževanja ter za druge izjemne dosežke, ki imajo trajen pomen za
razvoj, ugled in promocijo Občine Rečica ob Savinji… , ne glede na to, ali se politično
udejstvujejo ali ne.
Preverja pa se, ali predloge vložijo upravičeni predlagatelji, določeni v 12. členu Odloka o
priznanjih v Občini Rečica ob Savinji: Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj
Občine Rečica ob Savinji so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge
organizacije in skupnosti. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.
Za dobitnike občinskih priznanj tudi ne morejo biti predlagani občinski funkcionarji v času
opravljanja funkcije.
2. Predlagatelji so navedeni v zgoraj citiranem 12. členu Odloka. Nikoli še ni bilo primera, da
bi pobudnik prihajal iz druge občine. Glede na dikcijo 12. člena bi tu lahko nastala dilema.
Za razlago besedil pravnih aktov je odgovoren občinski svet. Verjetno bi, v primeru
morebitne nastale dileme, pridobili mnenje le-tega.
ROGAŠOVCI
podajam odgovor na vprašanji v zvezi z nazivom častni občan.
1. Pri nas verjetno takšen predlog ne bi bil sprejemljiv ne na komisiji in ne na občinskem
svetu, je pa to odvisno od sestave komisije in občinskega sveta. Bistvena pri vsem tem
je obrazložitev predloga za naziv častnega občana, če se le -ta sklada z dikcijo v
občinskem odloku. Pri nas imamo opredeljeno, da se naziv častni občan /občanka
podeli osebam, ki imajo posebne zasluge za napredek in razvoj družbe, znanosti,
umetnosti in kulture ter druge izjemne dosežke, s katerimi so pomembno in trajno
prispevali k ugledu in razvoju občine doma in v tujini. Predlagam, da v kolikor so
izkazane zasluge za napredek, razvoj družbe ali drug poseben ali izjemen dosežek, ki
je prispeval k razvoju ali razpoznavnosti občine ipd. in je to splošno prepoznavno pri
občanih, je to sprejemljivo. V kolikor temu ni tako, pa ....bo kar bo.. Sama politična
aktivnost zagotovo ne izkazuje zaslug za napredek in prepoznavnost občine. (Lahko
komisija predlaga občinskemu svetu, da se mu ne podeli naziv častnega občana, saj iz
obrazložitve predloga ni razbrati izkazanih posebnih zaslug, dosežkov...ki bi
pripomogle k ugledu in razvoju občine doma in v tujini.)

2. Predlagatelj je pri nas fizična ali pravna oseba in ni omejeno na pripadnost občini. Člani
komisije ne morejo biti predlagatelji ali biti prejemniki priznanj in nagrad. Drugih
omejitev pri nas ni.
SLOVENSKE KONJICE
Odgovarjam na vprašanja:
1. Občina Slovenske Konjice ima sprejet Odlok o priznanjih in nagradah, kjer je določno
tako, kdo lahko da pobudo kot kdo je lahko prejemnik; konkretno pobudo lahko dajo
občani in pravne osebe s stalnim prebivališčem ali sedežem v občini ter občinske
organizacije političnih strank. Pobudnik ne more predlagati samega sebe ali svojega
družinskega člana. Prav tako imamo opredeljeno, da se naziv častni občan podeli samo
enkrat v mandatnem obdobju.
2. O podelitvi priznanj odloča občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ter administrativne zadeve, ki tudi objavi razpis. Priznanja se
podelijo na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika.
ŠMARJE PRI JELŠAH
Občina Šmarje pri Jelšah ima sprejet odlok, v katerem ima izrecno določeno, da predlagatelj
ne more biti politična stranka. Prepoved, da bi bil predlagatelj iz druge občine, izrecno v
odloku ni zapisano. V prejšnjih letih se je sicer že zgodilo, da so podporo določenemu
kandidatu oz. predlagatelju podali tudi osebe iz drugih občin, vendar pa je bil vedno nosilec
občan iz naše občine ali organizacija, s sedežem v občini (zavod, KS, društva…).
ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občina Šmarješke Toplice priznanja in nagrade Občine podeljuje na podlagi Odloka o
priznanjih in nagradah Občine Šmarješke Toplice (Uradni list, RS, št. 31/2008) in enkrat letno
objavljenega Javnega razpisa za zbiranje predlogov za podelitev priznanj in nagrad.
Predloge za podelitev priznanj in nagrad lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, druge
organizacije in skupnosti, društva, župan in odbori občinskega sveta. Sedež ali kraj bivališča
predlagatelja ni pomemben, pomembno je, da je prejemnik naziva častni občan oseba, ki s
svojim delovanjem dosega pomembnejše trajne uspehe na različnih področjih ter s tem
pomembno in trajno pripomore k povečanemu ogledu Občine v Sloveniji in svetu. Priznanje
Občine pa se lahko podeli občanom in pravnim osebam s sedežem v občini za dosežene uspehe
na daljšem časovnem obdobju na različnih področjih, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in
ugledu občine.
Pred podelitvijo naziva predlog pregleda komisija za priznanje in nagrade in ga nato v
odločitev posreduje občinskemu svetu.

TOLMIN
Pri nas na Občini Tolmin smo ravno pred potrditvijo letošnjih kandidatov na občinskem svetu,
občinski praznik imamo v maju. Naš odlok se za predlagatelje omejuje na tiste s stalnim
prebivališčem ali pa sedežem na območju občine. Prilagam povezavo do objave letošnjega
razpisa in odloka, če pride kaj prav: https://www.tolmin.si/razpis/119445
V nadaljevanju predloge najprej vrednoti komisija za priznanja in nagrade, njen predlog pa
nato obravnava še občinski svet. Pri tem veliko zavisi od dobro pripravljene utemeljitve, ki jo
za posameznega kandidata posreduje predlagatelj.
VERŽEJ
V imenu Občine Veržej odgovarjam na naslednja dve vprašanji:
1. Občina Veržej takega primera še ni imela
2. Na našem razpisu je lahko predlagatelj kdor koli, tudi tisti posameznik, društvo,
organizacij,…., ki ni občan naše občine ali nima sedeža v Občini Veržej.
VODICE
Občina Vodice ima v Pravilniku o podeljevanju občinskih priznanj jasno določeno, da
funkcionarjem ni mogoče podeliti obč. priznanja.
Glede pobude ni določbe, ki bi izključevala predlagatelje izven občine, saj postopek vodi
KMVVI in občinski svet oz. župan.
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

