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Na podlagi 6. in 7. člena Statuta Občine Hoče-Slivnica (MUV,
št. 6/2010, 19/2010) ter Odloka o prazniku Občine Hoče-Slivnica
(MUV, št. 32/1999) je Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na
svoji 9. redni seji, dne 27. januarja 2016, sprejel

ODLOK
o priznanjih in nagradah Občine Hoče-Slivnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
S tem odlokom se določijo priznanja in nagrade Občine Hoče-Slivnica, ki se podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, skupnostim ter društvom, pod pogoji, v obliki in na način, kakor določa ta odlok.
Priznanja in nagrade se podeljujejo za večletno delo ali dejanja, ki imajo velik pomen za Občino Hoče-Slivnica. Z njimi se
spodbuja prizadevanja podjetij, zavodov in drugih organizacij,
skupnosti, organov, društev ter posameznikov pri uresničevanju
napredka, ugleda in prepoznavnosti Občine Hoče-Slivnica.
II. PRIZNANJA IN NAGRADE OBČINE HOČESLIVNICA

-

2. člen
(vrste priznanj in nagrad)
Priznanja in nagrade Občine Hoče-Slivnica so:
naziv častni Občan občine Hoče-Slivnica,
spominska plaketa Občine Hoče-Slivnica,
priznanje župana Občine Hoče-Slivnica,
priznanje oz. zahvala Občine Hoče-Slivnica,
zlati, srebrni in bronasti grb Občine Hoče-Slivnica.
III. POGOJI ZA PODELITEV TER OBLIKE PRIZNANJ
IN NAGRAD OBČINE HOČE-SLIVNICA

3. člen
(priznanje - naziv Častni občan)
Priznanje - naziv »Častni občan Občine Hoče-Slivnica« je
priznanje Občine Hoče-Slivnica, ki se podeljuje posamezniku, ki
je dosegel trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, humanitarnem, naravovarstvenem ali kateremkoli drugem področju ustvarjalnosti in je s tem
bistveno prispeval k razvoju in ugledu Občine Hoče-Slivnica.
Priznanje - naziv Častni občan se lahko podeli tudi posamezniku, ki nima stalnega ali začasnega prebivališča v Občini Hoče-Slivnica.
Priznanje - naziv Častni občan je lahko podeljeno tudi posmrtno.
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Priznanje - naziv Častni občan se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je to priznanje
podeljeno.
4. člen
(priznanje - spominska plaketa Občine Hoče-Slivnica)
Spominska plaketa Občine Hoče-Slivnica se podeli podjetjem, zavodom ter organizacijam, društvom, skupnostim in posameznikom, ki so dosegli pomembne uspehe na področju, na
katerem delujejo in so s tem bistveno vplivali k razvoju in ugledu
Občine Hoče-Slivnica, lahko pa tudi ob njihovih pomembnejših
jubilejih.
Plaketa je zlata ploščica z grbom Občine Hoče-Slivnica v sredini, z napisom spominska plaketa nad glavo grba in z napisom
Občina Hoče-Slivnica pod grbom.
5. člen
(priznanje župana Občine Hoče-Slivnica)
Priznanje župana Občine Hoče-Slivnica podeljuje župan posameznim občanom Občine Hoče-Slivnica, podjetjem, zavodom
ter drugim organizacijam, društvom in skupnostim za posamezne
dosežke in uspehe ali za njihovo večletno delovanje ob okroglih
obletnicah in jubilejih.
Župan lahko podeli priznanje tudi drugim fizičnim osebam in
drugim organizacijam v Republiki Sloveniji ali iz tujine.
Priznanja župana Občine Hoče-Slivnica lahko župan podeljuje ob praznovanju občinskega praznika ali izven prazničnih dni,
ko posameznik ali organizacija doseže uspeh, za katerega se mu
podeljuje priznanje.
Priznanje je umetniško oblikovana listina, ki vsebuje besedilo
namena in prejemnika, z grbom Občine Hoče-Slivnica.
6. člen
(priznanje oz. zahvala Občine Hoče-Slivnica)
Priznanje oz. zahvala Občine Hoče-Slivnica se lahko podeli
za dolgoletno delovanje ob okroglih obletnicah in jubilejih, ki jih
obeležijo zavodi, društva, klubi in sveti krajevnih skupnosti in
druge za občino pomembne pravne osebe.
Priznanje oz. zahvala je umetniško oblikovana listina, ki vsebuje besedilo namena in prejemnika, z grbom Občine Hoče-Slivnica.
7. člen
(nagrade Občine Hoče-Slivnica)
Nagrade »Zlati, Srebrni ali Bronasti grb Občine Hoče-Slivnica« se podeli organizacijam za dosežene uspehe pri gospodarskem sodelovanju ter podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, skupnostim, organom in društvom za uspehe pri
demokratičnem razvoju družbe in razvijanju gospodarstva in
družbenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj Občine Hoče-Slivnica, dela in življenja v njej ter njen ugled.
Zlati grb se podeljuje za dolgoletno ali izredno življenjsko
delo, za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj
in ugled Občine Hoče-Slivnica.
Srebrni grb se podeljuje za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Bronasti grb se podeljuje za enkratne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
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8. člen
(oblika nagrad Občine Hoče-Slivnica)
Zlati grb Občine Hoče-Slivnica je reliefni odtis grba Občine
Hoče-Slivnica, pozlačen kovinski odlitek in je pritrjen na ustrezno podlago v šatulji. Na podlagi je pritrjena tudi pozlačena kovinska ploščica z napisom »Zlati grb Občine Hoče-Slivnica« in
datum podelitve. Prejemnik nagrade zlati grb prejme tudi listino,
na kateri je besedilo sklepa, s katerim je zlati grb podeljen.
Srebrni grb Občine Hoče-Slivnica je reliefni odtis grba Občine Hoče-Slivnica, posrebren kovinski odlitek in je pritrjen na
ustrezno podlago v šatulji. Na podlagi je pritrjena tudi posrebrena kovinska ploščica z napisom »Srebrni grb Občine Hoče-Slivnica« in datum podelitve. Prejemnik nagrade srebrni grb prejme
tudi listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je srebrni grb
podeljen.
Bronasti grb Občine Hoče-Slivnica je reliefni odtis grba Občine Hoče-Slivnica, izdelan iz brona in je pritrjen na ustrezno
podlago v šatulji. Na podlagi je pritrjena tudi kovinska ploščica iz
bakra z napisom »Bronasti grb Občine Hoče-Slivnica« in datum
podelitve. Prejemnik nagrade bronasti grb prejme tudi listino, na
kateri je besedilo sklepa, s katerim je bronasti grb podeljen.
IV. POSTOPKI PODELITVE PRIZNANJ IN NAGRAD
OBČINE HOČE-SLIVNICA
9. člen
(postopki podelitve)
O podelitvi priznanj častni občan, spominska plaketa, priznanje oz. zahvala občine ter nagrad zlati, srebrni in bronasti grb
odloča občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Priznanje župana podeljuje župan Občine Hoče-Slivnica na
podlagi lastne odločitve ali na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, brez javnega razpisa.
Ob eni podelitvi je možno posameznemu prejemniku podeliti
samo eno priznanje.
Priznanja in nagrade, razen naziva Častni občan Občine Hoče-Slivnica, je možno navedenim v 1. členu tega odloka podeliti
ponovno, vendar za novo časovno obdobje in za nove dosežke.
Med prejemom grba mora preteči najmanj pet let.
Priznanja in nagrade Občine Hoče-Slivnica podeljuje župan
ob občinskem prazniku.
10. člen
(pristojnosti komisije)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica:
- objavi javni razpis, s katerim pozove predlagatelje, da podajo svoje predloge za podelitev posameznih priznanj in nagrad, vsako leto najkasneje do konca julija;
- obravnava v razpisanem roku prispele predloge za podelitev priznanj in nagrad, pri čemer po svoji presoji, na podlagi
teže utemeljitve predlagatelja ter v primerjavi do vseh drugih
predlogov, prispelih na javni razpis, samostojno določi vrsto
priznanja oz. nagrade ne glede na predlog predlagatelja;
- pripravi končne predloge z obrazložitvijo za odločanje na
občinskem svetu;
- opravlja druge naloge v zvezi z razpisom in podeljevanjem
priznanj in nagrad.

ŠT. 2 – 5. 2. 2016

11. člen
(javni razpis)
Javni razpis mora vsebovati:
- temeljne pogoje za podeljevanje priznanj in nagrad v skladu s
tem odlokom (komu se lahko podeli
priznanje oz. nagrada in za kakšne dosežke);
- kdo je lahko predlagatelj;
- kaj mora vsebovati predlog;
- rok za vložitev predlogov.
12. člen
(predlagatelj kandidata za podelitev priznanj in nagrad)
Predloge za podelitev priznanj in nagrad Občine Hoče-Slivnica lahko podajo:
- občani;
- sveti krajevnih skupnosti;
- člani občinskega sveta;
- župan;
- politične stranke, podjetja, zavodi in društva, ki delujejo na območju Občine Hoče-Slivnica.
Predlagatelji zase ne morejo podati predloga za podelitev priznanj in nagrad Občine Hoče-Slivnica.
Isti predlagatelj lahko za vsako priznanje predlaga le enega
kandidata.
13. člen
(predlog za podelitev priznanj in nagrad)
Predlog za podelitev priznanj in nagrad mora biti predložen v
pisni obliki in mora vsebovati:
- podatke o predlagatelju;
- podatke o kandidatu oz. kandidatih za priznanje oz. nagrado;
- vrsto predlaganega občinskega priznanja oz. nagrade;
- obrazložitev oz. utemeljitev predloga, ki mora biti jasna in konkretna s poudarkom na posebnih zaslugah, zaradi katerih se
posameznika, podjetje, zavod in drugo organizacijo, skupnost ali društvo predlaga za eno izmed priznanj ali nagrad.
V. EVIDENCA PRIZNANJ
14. člen
(evidenca dobitnikov priznanj)
O podeljenih priznanjih in nagradah Občine Hoče-Slivnica
vodi občinska uprava evidenco v posebni knjigi.
Evidenca vsebuje vrsto priznanja ali nagrade, ime in priimek
fizične osebe ali ime podjetja, zavoda, društva ali druge organizacije, ki ji je bilo podeljeno priznanje oz. nagrada, prebivališče oz.
sedež ter datum in sklep občinskega sveta oz. župana o podelitvi
priznanja ali nagrade. Priloga je utemeljitev predloga za podelitev priznanja ali nagrade.
15. člen
(proračunsko financiranje)
Finančna sredstva za izvajanje tega odloka se zagotavljajo v
proračunu Občine Hoče-Slivnica.
Z grbom Občine Hoče-Slivnica se nagrajencu podeli denarna
nagrada in sicer:
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- z zlatim grbom nagrada v višini 30%,
- s srebrnim grbom nagrada v višini 20%,
- z bronastim grbom nagrada v višini 15%
povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki
Sloveniji pred mesecem, v katerem se podelitev opravi.
Izvedbo in organizacijo ter administrativne naloge v zvezi z
dodelitvijo priznanj in nagrad opravlja občinska uprava.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

-

16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Hoče-Slivnica
(MUV, št. 7/2000);
Odlok o spremembi Odloka o priznanjih in nagradah Občine
Hoče-Slivnica (MUV, št. 15/2000 in
16/2006).

17. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Številka: 03201-12/2015 -010 Župan občine Hoče-Slivnica
Datum: 28. januar 2016
Marko Soršak, s.r.
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