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OBRAZLOŽITEV:

Občina Jezersko svoj praznik praznuje 10. septembra. Želja je, da se ob
letošnjem prazniku podelijo tudi občinska priznanja. V ta namen smo pripravili
besedilo odloka, ki določa priznanja Občine Jezersko in ureja postopke za
njihovo podeljevanje.
Predlagamo, da se v odloku določijo naslednja občinska priznanja: naziv
»Častni občan Občine Jezersko«, »Zlata plaketa Občine Jezersko« in
»Priznanje Občine Jezersko«.
Odlok daje možnost podelitve priznanja tudi županu, ki lahko po lastnem
preudarku ob posebnih priložnostih podeli »Priznanje župana/nje Občine
Jezersko«.
O podelitvi priznanj na podlagi predlogov, ki jih bo z javnim razpisom prejela
občinska uprava, odloči na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Občinski svet Občine Jezersko s sklepom.
Priznanja občine se podeli praviloma enkrat v mandatu občinskega sveta.
Priznanja se podelijo ob občinskemu prazniku.
Pred podelitvijo je potrebno sama priznanja tudi izdelati. Predlagamo, da so
priznanja občine posebne listine z grbom Občine Jezersko, ki vsebujejo
splošne podatke o podelitvi in prejemniku in podpis župana. Ob listini se
podeli posebno priznanje v obliki grba Občine Jezersko, ki na zgornji strani
vsebuje napis Občina Jezersko in na spodnji strani pa vrsto priznanja.

PRILOGE:

Odlok o priznanjih Občine Jezersko - predlog besedila

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o priznanjih Občine Jezersko –
prva obravnava.
Župan Občine Jezersko
Jurij REBOLJ

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/2017) je
Občinski svet Občine Jezersko na svoji __. redni seji dne __ sprejel

ODLOK
O PRIZNANJIH OBČINE JEZERSKO

1. člen
Ta odlok določa priznanja Občine Jezersko in ureja postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Občina Jezersko podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem,
zavodom, društvom, organizacijam in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke
na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, vzgoje in izobraževanja, razvoja, ekologije in
naravovarstva, zaščite in reševanja, na humanitarnem področju in na drugih področjih človekove
ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo
pomen za razvoj in ugled Občine Jezersko (v nadaljevanju: posamezna področja).
Občina podeljuje priznanja za večletno uspešno delo in dejanja, ki imajo izreden pomen za občino,
kot znak priznanja in zahvale ter z namenom, da z njimi spodbuja prizadevanja za uresničevanje
napredka, večanje ugleda in uveljavljanje občine v širšem prostoru.
3. člen
Priznanja Občine Jezersko so:
- naziv »Častni občan Občine Jezersko«,
- »Zalata plaketa Občine Jezersko«,
- »Priznanje Občine Jezersko«.
4. člen
Priznanja občine so posebne listine z grbom Občine Jezersko. Vsebujejo splošne podatke o podelitvi
in prejemniku in podpis župana. Ob listini se podeli posebno priznanje v obliki grba Občine Jezersko,
ki na zgornji strani vsebuje napis Občina Jezersko, na spodnji strani pa vrsto priznanja iz 3. člena tega
Odloka.
5. člen
O podelitvi naziva Častni občan Občine Jezersko, Zlate plakete Občine Jezersko in Priznanja Občine
Jezersko odloči na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju:
komisija) Občinski svet Občine Jezersko s sklepom.
6. člen
Naziv Častni občan Občine Jezersko je najvišje priznanje Občine Jezersko. Naziv Častni občan Občine
Jezersko je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko delo.
Priznanje se podeli posamezniku, ki je s svojim življenjskim delom, vrhunskim dosežkom ali trajnimi
rezultati vidno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Jezersko, k boljšemu in

kvalitetnejšemu življenju občanov ali s svojimi dosežki na posameznih področjih pušča pečat v lokalni
skupnosti ter s tem predstavlja občino doma in v svetu in ima to za občino trajni pomen.
Priznanje Častni občan Občine Jezersko se lahko podeli tudi osebi, ki nima stalnega prebivališča v
občini.
7. člen
Drugo najvišje občinsko priznanje je »Zlata plaketa Občine Jezersko«. Zlata plaketa Občine Jezersko
se podeli posameznikom, skupini ljudi ali organizacijam za izjemno življenjsko delo, izjemne večletne
uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena na posameznih področjih, ki so pomembni
za razvoj in ugled občine in ima to za občino trajni pomen. Zlata plaketa se podeljujejo tudi za
izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
8. člen
»Priznanje Občine Jezersko« se podeljuje posameznikom, skupini ljudi ali organizacijam ob izjemnih
enkratnih dosežkih in za uspehe v zadnjem obdobju in ima značaj spodbude za nadaljnje tvorno in
strokovno delo ter aktivnosti na posameznih področjih.
9. člen
Župan lahko po lastnem preudarku posameznikom, skupini ljudi ali organizacijam ob posebnih
priložnostih ali ob enkratnih izjemnih dosežkih na posameznih področjih priložnostno podeli
»Priznanje župana/nje Občine Jezersko«. Priznaje ima pomen osebnega priznanja ali pohvale po
prvem človeku v občini.
Prejem tega priznanja ne izključuje morebitnega prejema priznanja iz 3. člena tega odloka.
10. člen
Priznanja občine se podeli praviloma enkrat v mandatu občinskega sveta. Priznanja se podelijo ob
občinskemu prazniku.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko priznanje izredno podeli tudi v vmesnem obdobju.
11. člen
Priznanja se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede komisija. Razpis se objavi na krajevno
običajen način.
Z razpisom se objavijo:
- vrste riznanj,
- kriteriji za podelitev priznanj,
- vrste podatkov, ki jih mora vsebovati predlog,
- podatke za oddajo predlogov (naslov, način oddaje, rok za oddajo),
- rok, do katerega morajo biti predlogi poslani.
Brez javnega razpisa se lahko podeli priznanje posameznikom, skupini ljudi ali organizacijam ob
prazniku ali drugi svečanosti. O podelitvi priznanja odloči Občinski svet na predlog komisije.

12. člen
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev
priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
Predlog za podelitev priznanja mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati:
- osnovne podatke o predlagatelju (ime in priimek predlagatelja ali skupine predlagateljev
oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon, e-naslov, v primeru, da je predlagatelj pravna
oseba še kontaktno osebo),
- osebne podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega
prebivališča) oziroma naziv in sedež predlagane pravne osebe ali druge organizacije,
- navedba, za katero vrsto občinskega priznanja se podaja predlog,
- pisno izjavo predlagatelja, da se predlagani kandidat strinja s predlogom kandidature za
občinsko priznanje,
- soglasje predlaganega kandidata za uporabo osebnih podatkov,
- pisno utemeljitev predloga, ki bo objavljena in bo sestavni del priznanja (utemeljitev ne sme
presegati ene računalniško tipkane strani A4 formata, velikost pisave najmanj 12, z
navadnimi razmiki)
- predlagatelj lahko poleg kratke pisne utemeljitve poda tudi daljšo pisno obrazložitev
predloga zaradi lažjega odločanja komisije, vendar slednja ne bo objavljena.
13. člen
Komisija preuči prispele predloge in pripravi obrazložen predlog za sejo občinskega sveta.
Komisija ni dolžna, da predlaga podelitev vseh predlaganih priznanj.
14. člen
Strokovna in administrativno-tehnična dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska
uprava.
Občinska uprava vodi o podelitvi občinskih priznanj posebno evidenco. Evidenca vsebuje priimek in
ime oziroma naziv dobitnika priznanja, podatke o prejemniku, vrsto podeljenega priznanja, kratek
povzetek obrazložitve sklepa o podelitvi priznanja, številko in datum sklepa o podelitvi priznanja ter
kraj in datum vročitve priznanja.
15. člen
Sredstva za priznanja po tem odloku se zagotovijo v proračunu občine.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko.

Številka: _________
Jezersko, dne __________
Jurij Rebolj
župan

