
NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 07/2000 in 09/2005

Na podlagi 3. odstavka 6. člena in 16. člena Statuta občine Komenda (Uradni list RS, št.
37/99 in 83/99) je Občinski svet občine Komenda na svoji 17. seji,  dne 07. septembra
2000, sprejel

ODLOK O PRIZNANJIH OBČINE KOMENDA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo vrste, pogoji, postopek in način podeljevanja priznanj Občine
Komenda ter njihova oblika in način vodenja evidence podeljenih priznanj.

2. člen

Priznanja Občine Komenda so:
 naziv častni občan Občine Komenda;
 zlato priznanje Občine Komenda;
 srebrno priznanje Občine Komenda;
 bronasto priznanje Občine Komenda;
 spominsko priznanje Občine Komenda.

2.a člen
PRIZNANJE ŽUPANA
Župan lahko podeli posebno priznanje – priznanje župana - tudi drugim posameznikom,
skupini  posameznikov,  društvom  in  drugim  pravnim  osebam  za  posamezne  enkratne
dosežke in uspehe, ki so med drugim pomembni za razvoj, ugled in promocijo Občine
Komenda ali za bistveni prispevek v korist Občine Komenda v daljšem časovnem obdobju,
za katerega ni bilo podeljeno drugo priznanje po tem odloku.
Priznanje župana je posebna listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja. 
Obliko in vsebino priznanja določi župan.
Župan lahko v enem mandatnem obdobju podeli največ eno priznanje župana.

3. člen

Priznanja  Občine  Komenda  se  podeljujejo  posameznikom,  skupinam,  podjetjem,
zavodom,  organizacijam in skupnostim ter društvom,  ki  so s svojim delom pomembno
prispevali k razvoju in ugledu Občine Komenda in Republike Slovenije. Priznanja Občine
Komenda iz 2. člena, se skladno s 14. členom tega odloka lahko podelijo  tudi za izredno
požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubje.

4. člen

O  podelitvi  priznanj  odloča  Občinski  svet  občine  Komenda  na  predlog  Komisije  za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija).
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II. NAZIV ČASTNI OBČAN

5. člen

Občanom  občine  Komenda  in  drugim  državljanom  Republike  Slovenije,  kakor  tudi
državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti,
umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za
razvoj,  ugled in promocijo Občine Komenda v Republiki  Sloveniji  ali  na mednarodnem
področju, lahko občinski svet, na predlog komisije, podeli naziv častnega občana.
Listina o podelitvi naziva častni občan Občine Komenda je estetsko oblikovana in vsebuje besedilo
sklepa o podelitvi.
Častne pravice so:
- vabljenje in prost vstop na vse prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje

Občina Komenda;
- brezplačno  prejemanje  vseh  publikacij,  ki  jih  izdaja  ali  pri  izdaji  sodeluje  Občina

Komenda.
6. člen

Naslov častnega občana se lahko odvzame, če se ugotovi okoliščine in dejstva nečastne
narave, ki so bile neznane ali  zamolčane ob podelitvi naslova častnega občana, bi pa
odločilne vplivale na podelitev, če bi bile takrat znane.
O odvzemu naslova častnega občana odloča občinski svet na predlog komisije.

III. ZLATO, SREBRNO, BRONASTO IN SPOMINSKO PRIZNANJE

7. člen

Zlato  priznanje  se  podeljuje  posameznikom,  skupinam,  podjetjem,  zavodom,
organizacijam in  skupnostim  ter  društvom za  izredno  življenjsko  delo  ali  za  vrhunske
uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Komenda.

8. člen

Srebrno  priznanje  se  podeljuje  posameznikom,  skupinam,  podjetjem,  zavodom,
organizacijam in skupnostim ter društvom za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju
in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. 

9. člen

Bronasto  priznanje  se  podeljuje  posameznikom,  skupinam,  podjetjem,  zavodom,
organizacijam in skupnostim ter društvom  za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot
spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.

10.člen

Spominsko  priznanje  Občine  Komenda  se  podeljuje  vidnim  znanstvenim,  kulturnim,
športnim in drugim javnim delavcem, ki obiščejo Komendo.

11.člen

Vsa priznanja  Občine Komenda so estetsko oblikovana listina z občinskim grbom.
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Priznanja se na zunaj ločijo po barvah:
- listina  o  podelitvi  naziva  častni  občan  je  rdeče/rumene  barve,  kakršna  je  zastava

občine Komenda;
- zlato priznanje je zlate barve;
- srebrno priznanje je srebrne barve;
- bronasto priznanje je bronaste barve;
- spominsko priznanje je zelene barve.
Ob vseh priznanjih se podeli tudi posebna listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja. 
Priznanje in posebno listino podpiše župan Občine Komenda.

IV. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ

12.člen

Predloge za podelitev priznanj Občine Komenda iz 2. člena  lahko podajo: posamezniki,
podjetja,  zavodi,  politične in druge organizacije in skupnosti,  društva ter organi  lokalne
skupnosti. Predlagatelj zase ne more predložiti predloga za podelitev priznanja.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
- naslov in ime predlagatelja;
- ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke (datum

in kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča, zaposlitev) ali  naziv in sedež organizacije,
skupnosti, zavoda …;

- obrazložitev pobude in navedba za katero priznanje se predlaga ter;
- dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

13.člen

Priznanja Občine Komenda se praviloma podeljujejo na podlagi  javnega razpisa, ki ga
objavi komisija, na krajevno običajen način.
Z razpisom se objavi:
- kdo podeljuje priznanja;
- število podeljenih priznanj;
- komu se lahko podeli priznanja;
- kdo je lahko predlagatelj;
- katere podatke mora vsebovati predlog ter
- rok za predložitev predloga.
Komisija prouči prispele predloge in pripravi obrazložen predlog za sejo občinskega sveta.
Sklep o podelitvi priznanj sprejme občinski svet.

14.člen

Če se priznanje predlaga za izredno požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubje se podeli
eno  izmed  priznanj  iz  2.  člena  tega  odloka  brez  razpisa,  takoj,  ko  je  mogoče.  Tako
podeljeno priznanje se ne všteva v letno kvoto priznanj iz 16. člena tega odloka.

15.člen

Brez javnega razpisa se priznanje po prejšnjem odstavku podeli  posamezniku, skupini,
podjetju,  zavodu, organizaciji in skupnosti ali društvu.
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16.člen

V  enem mandatnem obdobju  župana  se  lahko  podeli  največ  en  naziv  »častni  občan
občine Komenda«.
V enem letu se lahko podeli največ po eno zlato, dve srebrni in tri bronasta priznanja. 
Posamezni kandidat lahko enako priznanje prejme samo enkrat

17.člen

Priznanja  Občine  Komenda  izroča  župan  na  slavnostni  seji  Občinskega  sveta  občine
Komenda ob praznovanju občinskega praznika. 
V primeru županove odsotnosti ali zadržanosti  priznanja Občine Komenda, na slavnostni
seji  Občinskega  sveta  Občine  Komenda  ob  praznovanju  občinskega  praznika,  izroča
podžupan.
Priznanja iz 14. člena tega odloka se praviloma podelijo ob prvi primerni slovesnosti. 

18.člen

Priznanja se vpisujejo v evidenco podeljenih priznanj, ki vsebuje zaporedno številko, ime
in priimek, osebne podatke prejemnika in datum seje občinskega sveta, na kateri je bilo
priznanje  podeljeno.  Evidenco  o  podeljenih  priznanjih  Občine  Komenda  vodi  delavec
občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave.

19.člen

Sredstva za podeljevanje priznanj Občine Komenda se zagotovijo v občinskem proračunu.
  

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20.člen

Ta odlok prične veljati z dnem objave v Glasilu občine Komenda.

Številka: 01501-0003/00
Datum:    07. september 2000 

Tomaž Drolec
      Župan
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