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Občinski svet Občine Divača
Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača
Zadeva: Predlog Odloka o podeljevanju priznanj občine Divača – obravnava
po skrajšanem postopku
Pripravljavec/ci: Občinska uprava občine Divača – zanjo Tatjana Cerkvenik in
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

I.
Uvod
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je na svoji seji dne 3.10.2018
obravnavala Odlok o podeljevanju priznanj v občini Divača, ki je bil sprejet 16.4.2013
(Uradni list RS št. 37/2013) in pripravila predlog spremembe predlaganega odloka.
Ugotovilo se je, da je veljavni odlok pomanjkljiv in da je besedilo odloka v določenih členih
potrebno dopolniti. Cilj predlaganih sprememb je zmanjšanje dosedanjega števila podeljenih
občinskih priznanj in vključitev dodatnega priznanja – pohvale Občine najuspešnejšemu
devetošolcu ter jasnejša opredelitev podeljevanja občinskih priznanj in postopkov
predlagateljev za podelitev občinskih priznanj.
Na podlagi predlaganih sprememb besedila veljavnega odloka, se zaradi jasnejše preglednosti
samega odloka, predlaga sprejem novega odloka.



II.
Pravna podlaga
Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14 in 9/15).

III.
Obrazložitev:
Občinski svet je na 19. redni seji dne 16.4.2013 sprejel Odlok o podeljevanju priznanj v
občini Divača. Veljavni odlok omogoča v skladu z razpisom vsakoletno podelitev naziva
»Častni občan«, tri »Priznanja Občine Divača« in neomejeno število »Plaket Občine Divača«.
Pokazala se je potreba po omejitvi števila občinskih priznanj. Na podlagi tega se je pripravilo
spremembe, po katerih nov predlog odloka (4. člen) naslednje določilo:
- naziv »častni občan« se podeli enemu posamezniku v zadnjem letu mandatnega
obdobja občinskega sveta;
- enkrat letno se podeli največ 2 priznanji Občine Divača in največ 3 plakete Občine
Divača;
- v omenjen člen odloka se vključi še dodatno priznanje »pohvalo Občine Divača
najuspešnejšemu učencu«, ki se jo podeli devetošolcu za uspehe in dosežke na
šolskem in izven šolskem področju na predlog Učiteljskega zbora Osnovne šole
Divača, na slavnostni prireditvi ob zaključku šolskega leta, kar je natančno določeno
v 12. členu odloka.

Dopolnjeno je poglavje postopka za razpis priznanj in sicer v 13. členu, kjer se navaja, da član
komisije, ki je v ožjem sorodstvenem razmerju s predlaganim kandidatom za priznanje, se
izloči iz celotnega postopka odločanja o izbiri in podelitvi priznanj.
V novem odloku je dodano besedilo, ki natančneje določa kaj vse mora vsebovati predlog za
podelitev priznanj za prve 3 alineje iz 4. člena odloka (16. člen), dodano je določilo glede
števila znakov, ki jih mora vsebovati obrazložitev predloga in obvezna preložitev
predstavitvenih fotografij, od 5 do 10.
Pomembna je dopolnitev navedena v 17. členu, ki določa, da pristojna Komisija predlaganega
priznanja ne sme spremeniti v drugo vrsto priznanja, pač pa odloči zgolj o tem, ali se
predlagano priznanje podeli.
Nov predlog odloka poleg navedenih sprememb zajema še manjše tekstualne popravke
posameznih členov in skladno z vsem navedenim spremembo oštevilčenja posameznih členov
in poglavij.
IV.
Zaključek
Sprejem Odloka ne pomeni povišanje sredstev v občinskem proračunu. Ker se znižuje število
podeljenih nagrad, bodo tudi stroški iz naslova Občinski praznik nekoliko nižji.
Predlog odloka bo posredovan v mnenje Odboru za negospodarstvo in Statutarno pravni
komisiji.
Ker v besedilu odloka ne gre za bistvene vsebinske spremembe in bi besedilo predloga odloka
v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, se Občinskemu svetu
predlaga, da se na isti seji prva in druga obravnava odloka združita.
Občinskemu svetu Občine Divača se predlaga, da sprejme Odlok o podeljevanju priznanj
Občine Divača v predlagani obliki.




V.
Priloge
Predlog Odloka o podelitvi priznanj v Občini Divača
Predlog sklepa 2x

Pripravila:
Tatjana Cerkvenik

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

PREDLOG SKLEPA
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14
in 9/15) je Občinski svet Občine Divača na svoji … redni seji, dne … sprejel naslednji

SKLEP
1. člen
Odlok o podeljevanju priznanj Občine Divača se sprejme po skrajšanem postopku.

2. člen
Ta sklep začne veljati takoj.

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Sklep prejmejo:
Občinska uprava
arhiv, tu.

PREDLOG SKLEPA
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14
in 9/15) je Občinski svet Občine Divača na svoji … redni seji, dne … sprejel naslednji

SKLEP
1. člen
V predlagani obliki se sprejme Odlok o podeljevanju priznanj Občine Divača.

2. člen
Ta sklep začne veljati takoj.

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Sklep prejmejo:
Občinska uprava
arhiv, tu.

PREDLOG ODLOKA
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14,24/14, in
9/15), je Občinski svet Občine Divača na ……redni seji dne …….. sprejel
ODLOK
o podeljevanju priznanj Občine Divača
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Divača in pogoje, postopek, način njihovega podeljevanja ter
način vodenja evidence podeljenih priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Divača so najvišja priznanja občine za dosežke občanov in drugih posameznikov,
organizacij, društev, zavodov, podjetij in drugih pravnih oseb, ki prispevajo k boljšemu življenju
občanov in imajo pomen za razvoj, ugled in promocijo občine na javnem, gospodarskem, družbenem,
kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem in raznih drugih področjih življenja in dela.
3. člen
Priznanja Občine Divača se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in
človekoljubnost ob izrednih dogodkih.
4. člen
Priznanja Občine Divača so:
1. naziv častni občan Občine Divača,
2. priznanje Občine Divača,
3. plaketa Občine Divača,
4. pohvala Občine Divača najuspešnejšemu devetošolcu.
5. člen
Na predlog komisije, občinski svet s sklepom določi priznanja, ki se podelijo. Naziv častni občan se
podeli
enemu posamezniku v zadnjem letu mandatnega obdobja občinskega sveta. Enkrat letno se podeli:
- največ 2 priznanji Občine Divača;
- največ 3 plakete občine Divača
- 1 pohvalo najuspešnejšemu učencu
6. člen
O podelitvi priznanj Občine Divača odloča občinski svet Občine Divača na predlog komisije za
volitve, imenovanja in mandatna vprašanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
7. člen
Našteta priznanja: naziv častni občan Občine Divača, priznanje Občine Divača, plaketo Občine
Divača, podeli župan na svečan način, praviloma na slavnostni seji občinskega sveta, ob praznovanju
občinskega praznika, pohvalo Občine Divača najuspešnejšemu devetošolcu pa na slavnostni prireditvi
ob zaključku šolskega leta.

8. člen
Občinski funkcionarji med opravljanjem svoje funkcije ne morejo biti dobitniki občinskih priznanj
za delo, ki je povezano z njihovo funkcijo.
II. NAZIV ČASTNI OBČAN
9. člen
Naziv Častnega občana Občine Divača je najvišje častno priznanje Občine. Podeli se
posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k razvoju družbe, utrjevanju miru,
razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti oziroma k ugledu in razvoju občine
in ima to za Občino Divača trajni pomen.
Predlog za podelitev priznanj za prve tri alineje iz 4. člena Odloka , mora biti predložen v pisni
obliki in mora vsebovati:
- splošne podatke o predlagatelju,
- predstavitvene podatke o kandidatu,
- vrsto priznanja, za katerega je kandidat predlagan,
- utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom dela oziroma dosežkov, zaradi katerih je
predlagana podelitev naziva,
- dokumente ali gradivo, ki potrjujejo dejstva navedena v utemeljitvi,
- pisno privoljenje kandidata, zakonca ali bližnjega sorodnika (v primeru posthumnega
podeljevanja priznanja).
Naziv častni občan je podeljen ob občinskem prazniku, na slavnostni seji občinskega sveta, s
posebno umetelno izdelano listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine
Divača in s simboličnim darilom.
III. PRIZNANJE OBČINE
10. člen
Priznanje Občine Divača se podeljuje za izjemne prispevke k boljšemu, kvalitetnejšemu in
polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine na gospodarskem, okoljskem, kulturnem,
športnem in humanitarnem področju ter na drugih splošno koristnih področjih delovanja v občini in
širši skupnosti.
V posameznem letu se lahko podelijo največ 2 priznanji.
Priznanje občine se podeli ob občinskem prazniku, na slavnostni seji občinskega sveta, s posebno
umetelno izdelano listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja Občine Divača in s
simboličnim darilom.
IV. PLAKETA OBČINE DIVAČA
11. člen
Plaketa Občine Divača se lahko podeli za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na
gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih področjih, ki pomembno prispevajo k
nadaljnjemu razvoju občine.
Plaketa Občine Divača se lahko podeli za uspešno sodelovanje drugim lokalnim oziroma
prijateljskim skupnostim, uglednim gostom oziroma delegacijam, ki obiščejo občino.
Plaketa Občine Divača se podeljuje tudi za enkratna dejanja za vaške in občinske zadeve.
V posameznem letu se lahko podelijo največ 3 plakete.

V. POHVALA OBČINE DIVAČA NAJUSPEŠNEJŠEMU DEVETOŠOLCU
12. člen
Pohvalo Občine Divača se poseli devetošolcu za uspehe in dosežke na šolskem in izven šolskem
področju.
Predlog poda učiteljski zbor Osnovne šole Divača
Pohvalo se podeli na slavnostni prireditvi ob zaključku šolskega leta z grafiko Stojana Zafreda.

VI. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ
13. člen
Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Divača so lahko občani, skupine občanov, politične
stranke, krajevne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati za priznanje sebe in svoje ožje svojce. Član
komisije, ki je v ožjem sorodstvenem razmerju s predlaganim kandidatom za priznanje se izloči iz
celotnega postopka odločanja o izbiri in podelitvi priznanj.
14. člen
Predlogi za podelitev priznanj Občine Divača se zbirajo na podlagi javnega razpisa. Razpis za
podelitev priznanj objavi komisija najmanj dva meseca pred podelitvijo. Razpisni rok traja največ 15
dni.
15. člen
Javni razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
– kriterije za podelitev priznanj,
– kdo podeljuje priznanja,
– koliko priznanj je lahko podeljenih,
– za katera področja se razpisujejo priznanja,
– komu se lahko priznanje podeli,
– kdo je lahko predlagatelj,
– podatke, ki jih mora vsebovati predlog s strjeno obrazložitvijo priznanja,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
16. člen
Predlog za podelitev priznanj za prve tri alineje iz 4. člena Odloka , mora biti predložen v pisni
obliki in mora vsebovati:
- splošne podatke o predlagatelju,
- predstavitvene podatke o kandidatu,
- vrsto priznanja, za katerega je kandidat predlagan,
- utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom dela oziroma dosežkov, zaradi katerih je
predlagana podelitev naziva,
- dokumente ali gradivo, ki potrjujejo dejstva navedena v utemeljitvi,
- pisno privoljenje kandidata, zakonca ali bližnjega sorodnika (v primeru posthumnega
podeljevanja priznanja).
Obrazložitev mora vsebovati 1000 do 1500 znakov. Predlogu je potrebno priložiti predstavitvene
fotografije kandidata (od 5 do 10 fotografij).
Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

17. člen
Pristojna komisija izvede skladno s predpisanimi kriteriji iz tega odloka razpisni postopek,
obravnava predloge, oblikuje predlog odločitve o podelitvi priznanj z ustreznimi utemeljitvami.
Komisija predlaganega priznanja ne sme spremeniti v drugo vrsto priznanja, pač pa odloči zgolj o
tem, ali se predlagano priznanje podeli.
VII. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
18. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj opravlja občinska
uprava.
19. člen
Gradivo, povezano s podelitvijo priznanj, je javno in je na vpogled pri občinski upravi.
Priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje:
1. zaporedno številko vpisa,
2. priimek in ime ter osebne podatke o prejemniku,
3. številko sklepa komisije in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sprejet sklep o podelitvi
priznanja,
4. vrsto dodeljenega priznanja,
5. kraj in datum vročitve priznanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o podeljevanju priznanj Občine Divača
(Uradni list RS, št. 37/2013).
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Divača, dne …………
Županja Občine Divača:
Alenka Štrucl Dovgan

