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PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE LOGATEC IN O
PRIZNANJIH ŽUPANA OBČINE LOGATEC

SKRAJAŠNI POSTOPEK

Predlog Odloka o spremembi Odloka o priznanjih občine Logatec in o priznanjih župana
občine Logatec vsebuje manj zahtevno spremembo, zato Občinski svet Občine Logatec, v
skladu s 84. členom Poslovnika Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14) lahko odloči, da
bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga odloka.
V nadaljevanju sledi obrazložitev spremembe odloka, iz katere je razvidna tudi obrazložitev
predloga, da se ta akt obravnava po skrajšanem postopku.

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejetje Odloka o spremembi Odloka o priznanjih občine
Logatec in o priznanjih župana občine Logatec
Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih občine Logatec in o priznanjih župana občine
Logatec (Logaške novice št.:4/01 in 11/08), ki določa podelitev priznanja Županova petica,
župan Občine Logatec, ob koncu šolskega leta, podeli navedeno priznanje učencem
osnovnih šol, ki so vse razrede osnovne šole končali z najvišjim povprečjem točk, in sicer z
najmanj 4,5. To priznanje se podeljuje od leta 2001 in, do sedaj ga je prejelo že več kot 350
učencev vseh treh osnovnih šol logaške občine.
Občina Logatec je ob koncu preteklega šolskega leta, 1. 7. 2015, prejela pobudo Glasbene
šole Logatec, iz katere izhaja opis uspehov mladih glasbenikov pri učenju inštrumenta,
nastopanju in prejemanju številnih priznanj na različnih tekmovanjih po Sloveniji in tujini.
Najboljše učence, podobno kot osnovna šola, tudi glasbena šola vpiše v Zlato knjigo
najboljših učencev Glasbene šole Logatec.
Poleg vpisa v navedeno knjigo, vodstvo Glasbene šole Logatec, za svoje učence, ki so
odlični v vseh razredih Glasbene šole, predlaga, da se jim, ob koncu šolskega leta, podeli
priznanje župana Občine Logatec – Županova petica. To bi učencem pomenilo še večje
priznanje, spodbudo in nagrado za vrsto let marljive vadbe inštrumenta, petja oz. baleta.
Priznanje Županova petica bi, s spremembo navedenega odloka, župan Občine Logatec
podelil učencem Glasbene šole Logatec, na podoben način, kot potekajo podelitve tega
priznanja na osnovnih šolah, in sicer na zaključni prireditvi Glasbene šole Logatec.
S pobudo Glasbene šole Logatec, se je 14. 9. 2015, seznanil Odbor za družbene dejavnosti
Občine Logatec, ki je naložil Občinski upravi Občine Logatec, da pripravi Odlok o spremembi
odloka o priznanjih občine Logatec in o priznanjih župana občine Logatec.
Nadalje se je s pobudo Glasbene šole Logatec, dne 9. 3. 2016, seznanila Komisija za
priznanja Občine Logatec. Člani navedene komisije so se s predlogom strinjali in ugotovili,
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da navedeno priznanje pomeni veliko spodbudo, motivacijo in nagrado učencem. Ob tem pa
izrazili še pobudo, da se povprečna ocena uspeha izenači, tako, da bi veljala enaka ocena
za učence glasbene šole in osnovne šole, in sicer, da je povprečna ocena 4,5, kot jo že
določa odlok.

2. Cilji in načela Odloka o spremembi Odloka o priznanjih občine Logatec in o
priznanjih župana občine Logatec
Cilj in načelo predlaganega Odloka o spremembi Odloka o priznanjih občine Logatec in o
priznanjih župana občine Logatec je zagotovitev podelitve priznanj – Županova petica,
odličnim in nadarjenim učencem v občini Logatec, in sicer tako v okviru izvajanja
osnovnošolskega izobraževanja, kot tudi osnovnega glasbenega izobraževanja.

3. Ocena finančnih in drugih posledic Odloka o spremembi Odloka o priznanjih občine
Logatec in o priznanjih župana občine Logatec
Odlok o spremembi Odloka o priznanjih občine Logatec in o priznanjih župana občine
Logatec prinaša dodatno finančno posledico v smislu dotiska listine in podelitvi knjižne
nagrade, katero financira Občina Logatec. Ocena stroškov znaša 100,00 EUR na leto.
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II. BESEDILO ČLENOV

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na ___ redni seji, dne ______ sprejel

Odlok o spremembi Odloka o priznanjih občine Logatec in o priznanjih župana občine
Logatec

1. člen
V Odloku o priznanjih občine Logatec in o priznanjih župana občine Logatec (Logaške
novice, št. 4/01, 11/08) se prvi odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»Županova petica je priznanje, ki se podeli tistim učencem:
 osnovnih šol, ki so vse razrede osnovne šole končali z najvišjim povprečjem točk, in
sicer z najmanj 4,5,
 glasbene šole, ki so vse razrede šole končali z najvišjim povprečjem točk, in sicer z
najmanj 4,5.«.

KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških novicah.

Številka: 007-13/2015-4
Logatec, 18. 3. 2016
Berto MENARD
ŽUPAN
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV
- K 1. členu odloka
Člen se, na predlog Glasbene šole Logatec, dopolni z obliko priznanja, ki ga prejmejo učenci
Glasbene šole Logatec.
- K 2. členu odloka
Člen določa uveljavitev tega odloka.

Pripravila:
mag. Nevenka Malavašič,
vodja oddelka za družbene dejavnosti

Berto MENARD
ŽUPAN
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VNOS DOPOLNITEV IN SPREMEMB

V OBSTOJEČI ODLOK O PRIZNANJIH OBČINE LOGATEC IN O PRIZNANJIH ŽUPANA
OBČINE LOGATEC (Logaške novice št. 4/01, 11/08)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o priznanjih občine Logatec in o priznanjih župana
Občine Logatec obsega:
-

Odlok o priznanjih občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec (LN, št 4/01),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih občine Logatec in o priznanjih
župana Občine Logatec (LN, št. 11/08).

I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanj Občine Logatec (v nadaljevanju: priznanje
občine) in podeljevanje priznanj župana ter se določajo pogoji, postopek, način podeljevanja,
njihova vsebina in oblika ter način vodenja evidence podeljenih priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Logatec se podeljujejo za dosežke občanov in drugih posameznikov,
podjetij, zavodov, društev, združenj, družb in drugih organizacij, ki pomembno prispevajo k
boljšemu življenju občanov in pomembno pripomorejo k uveljavljanju ugleda in razvoja
občine na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali
drugem področju.
3. člen
Priznanja občine so:
• Častni občan Občine Logatec,
• Spominska plaketa z znakom,
• Listina Občine Logatec.
Priznanja občine se podeljujejo ob občinskem prazniku.
Sredstva za priznanja občine se zagotovijo v občinskem proračunu.
4. člen
O podelitvi priznanj občine odloča občinski svet s sklepom na predlog 5-članske komisije za
priznanja (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje župan na predlog svetniških skupin.
Delo komisije se opredeli s posebnim pravilnikom.
5. člen
Priznanji župana sta:
• Priznanje župana Občine Logatec,
• Županova petica.
Priznanji podeljuje župan na podlagi svoje odločitve.
Prejem priznanja župana ne izključuje prejema kateregakoli drugega priznanja občine.
6. člen
Strokovna in administrativno tehnična dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja
občinska uprava.
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj občine in župana je javno in je na vpogled v prostorih
občinske uprave.
Vsa priznanja se vpisujejo v posebno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke:
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• zaporedno številko vpisa,
• vrsto priznanja,
• podatke o predlagatelju,
• podatke o prejemniku, številko sklepa in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil
sprejet sklep o podelitvi priznanja, kratek povzetek obrazložitve sklepa,
• kraj in datum vročitve priznanja.

II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
1. Častni občan Občine Logatec
7. člen
Priznanje častni občan Občine Logatec se podeljuje posamezniku za izredno pomembne
dosežke na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno izobraževalnem,
športnem, humanitarnem ali drugem področju, s čimer je posameznik izjemno prispeval k
razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Logatec doma ali v svetu.
Priznanje častni občan se lahko podeli tudi tujcu.
Priznanje častni občan Občine Logatec obsega posebno umetniško izdelano listino, na kateri
je besedilo sklepa, s katerim je podeljeno priznanje.
2. Spominska plaketa z znakom
8. člen
Spominska plaketa z znakom se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke in kot vzpodbuda
za nadaljnje ustvarjalno delo.
Spominsko plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, pravne osebe
oziroma organizacije.
Spominska plaketa Občine Logatec obsega umetniško izdelano plaketo, kateri se priloži pisni
dokument, ki navaja besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno.
3. Listina Občine Logatec
9. člen
Listina Občine Logatec se podeljuje za posebne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot
vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo na družbenoekonomskem, znanstvenem,
tehničnem, kulturnem ali drugem področju ustvarjalnosti in dela, kar ima poseben pomen za
razvoj in napredek Občine Logatec.
Listino Občine Logatec lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, vse pravne
osebe oziroma organizacije.
Listina občine Logatec je umetniško izdelana Iistina, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je
podeljeno priznanje.
4. Priznanje župana Občine Logatec
10. člen
Priznanje župana Občine Logatec se podeljuje za pomembne enkratne dosežke in
požrtvovalna ter humana dejanja.
O dodelitvi teh priznanj odloča župan, podeljuje jih lahko priložnostno med letom.
Število priznanj v letu ni omejeno.
Priznanje župana Občine Logatec lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, pravne
osebe in organizacije.
Priznanje župana Občine Logatec obsega umetniško izdelano Iistino, na kateri je besedilo
sklepa, s katerim je podeljeno priznanje.
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5. Županova petica
11. člen
Županova petica je priznanje, ki se podeli tistim učencem osnovnih šol, ki so vse razrede
osnovne šole končali z najvišjim povprečjem točk, in sicer z najmanj 4,5.
»Županova petica je priznanje, ki se podeli tistim učencem:
 osnovnih šol, ki so vse razrede osnovne šole končali z najvišjim povprečjem
točk, in sicer z najmanj 4,5,
 glasbene šole, ki so vse razrede šole končali z najvišjim povprečjem točk, in
sicer z najmanj 4,5.«.
Priznanje obsega spominsko listino s stilizirano petico.
Priznanja podeljuje župan ob zaključku šolskega leta.

III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
12. člen
Priznanja Občine Logatec podeljuje občinski svet na podlagi javnega razpisa.
Priznanji župana podeljuje župan brez razpisa.
13. člen
Razpis za podelitev priznanj občine objavi komisija enkrat letno v občinskem glasilu,
najkasneje 60 dni pred občinskim praznikom. Z razpisom se objavijo
• kriteriji za podelitev priznanj,
• podatki, ki jih mora vsebovati predlog,
• kdo je lahko predlagatelj,
• rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
14. člen
Predlagatelji za podelitev priznanj občine so lahko občani, politične stranke, krajevne
skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj ne more predlagati sebe za dodelitev priznanj.
15. člen
Predlog za priznanja občine mora vsebovati:
• podatke o predlagatelju,
• vrsto predlaganega priznanja občine,
• podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
• obrazložitev predloga,
• dokumente, ki potrjujejo dejstva iz obrazložitve.
16. člen
Komisija predloge obravnava in oblikuje predlog za odločanje na občinskem svetu.
Komisija lahko v postopku:
• zahteva od predlagatelja dopolnitev predloga,
• zavrne predlog, če ni dovolj ali ustrezno obrazložen,
• zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije.
17. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo. Praviloma jih na
slavnostni način izroča župan ali oseba, ki jo pooblasti župan.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Priznanja, podeljena po prejšnjih predpisih, in uradna evidenca ostanejo v veljavi.
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19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Logatec iz leta
1991 (UL RS-II, st. 24/91).
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu Občine Logatec.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih občine Logatec in o priznanjih
župana Občine Logatec (LN, št. 11/08) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v občinskem glasilu Logaške novice.
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