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OB�INA PIVKA  
         Župan 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
 
tel. 05 72 10 100 /  fax. 05 72 10 102 
e-pošta: obcina@pivka.si  
 
 
Datum: 18.03.2008 
 
 
OB�INA PIVKA          
Ob�inski svet 
 
 
ZADEVA:  Odlok o priznanjih Ob�ine Pivka – druga obravnava 
 
 
Predlog odloka o priznanjih ob�ine Pivka je bil obravnavan na 11. seji Odbora za 
družbene dejavnosti dne 11.02.2008 ter posredovan v prvo branje Ob�inskemu svetu 
Ob�ine Pivka na 11. seji, dne 13.02.2008. 
 
Obrazložitev:  
 
Na podlagi Statuta Ob�ine Pivka (Ur. l. RS št. 58/99,77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) in 
Poslovnika Ob�inskega sveta Ob�ine Pivka (Ur. L. RS št. 95/99 in 55/06) se ob�inskemu 
svetu Ob�ine Pivka predlaga sprejetje predloga Odloka o priznanjih Ob�ine Pivka. 
 
Ob prvi razpravi odloka na ob�inskem svetu dne 13.02.2008 in ob pozivu, naj se pisno 
podajo pripombe na obravnavani predlog odloka, je ob�inska uprava prejela eno pisno 
pripombo svetnika ob�inskega sveta ob�ine Pivka, ki je navedel nekaj pripomb in 
predlogov. Dopis je bil predstavljen Komisiji za pripravo Odloka o ustanovitvi instituta 
nagrad in priznanj Ob�ine Pivka. 
Pisne pripombe svetnika so bile: 
Naj se v 5. �lenu predloga odloka zapiše, »da se naziv �astnega ob�ana ob�ine Pivka 
lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem (ter 
športnikom), ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k napredku, razvoju ter ugledu 
Ob�ine Pivka. Priznanje se podeljuje izjemoma; ne more pa se podeliti ve� kot eno 
�astno ob�anstvo letno. Priznanje se podeljuje na osrednji ob�inski prireditvi ob 
ob�inskem prazniku, izjemoma tudi ob drugi priložnosti«.  
Tu je komisija bila mnenja, da se to ne upošteva in ne zapiše v odlok. Upoštevala pa je, 
da se priznanje podeljuje na osrednji ob�inski prireditvi ob ob�inskem prazniku. 
Nadalje se pripomba svetnika navezovala še vedno na 5. �len in sicer, da se doda 
odstavek »Priznanje se lahko podeli ob�anu ali pa tudi drugemu državljanu RS, 
izjemoma tudi državljanu druge države, ki je s svojim življenjskim delom pomembno 
prispeval k razvoju Ob�ine Pivka in njeni promociji v domovini in svetu, ta predlog je 
komisija upoštevala in ga je dodala v 5. �len.  
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Pripomba oz. predlog po dopolnitvi 5. �lena je še vseboval naj se doda odstavek z 
besedilom »Naziv �asni ob�an se podeli vsakemu županu Ob�ine Pivka po koncu 
opravljanja funkcije župana, �e je to funkcijo opravljal vsaj en mandat. Naziv se 
nekdanjemu županu podeli ob prvem ob�inskem prazniku po koncu mandata.« tega 
predloga oz. pripombe, komisija ni upoštevala. 
 
Predlog svetnikoma oz. pripomba se je navezovala tudi na 6. �len predloga odloka in 
sicer da se namesto prvo predlaganega teksta (zapisano pod odstavkom spremembe 
predloga) zapiše »�astnemu ob�anu se ob podelitvi pripne zlata zna�ka z upodobljenim 
grbom Ob�ine Pivka ter preko ramena nadene lenta modro-bele barve. �astnemu 
ob�anu se vro�i še slovesna listina z napisom »�ASTNI OB�AN OB�INE PIVKA« in 
njegovim imenom.« S tem predlogom se je strinjala tudi komisija, ki se vnesla v sedanji 
predlog odloka. 
 
Pripomba svetnika se je navezovala tudi na 7. �len in sicer naj se zadnji odstavek tega 
�lena »Plaketa se podeli vsaki dve leti in sicer ena po prvi alineji in ena po drugi alineji« 
zamenja z stavkom »Plaketa se podeli vsako leto in sicer eno leto posameznikom in 
drugo organizacijam«. Komisija je stavek spremenila in sicer »Plaketa se lahko podeli 
vsaki dve leti po prvi oziroma drugi alineji«. Predlog svetnika, ki se navezuje na 7. �len 
pa je bil, naj se temu �lenu doda še odstavek » Plaketa se podeljuje ob�anom Ob�ine 
Pivka in organizacijam s sedežem v ob�ini. Izjemoma se lahko plaketa podeli osebi, ki ni 
ob�an ali organizaciji, ki nima sedeža v ob�ini, za izredne zasluge, za razvoj in promocijo 
Ob�ine Pivka«. Ta predlog je komisija upoštevala in navedla v drugo brani predlog 
odloka. 
 
V nadaljevanju so navedene sprejete spremembe (na zasedanju Komisije za pripravo 
odloka o ustanovitvi instituta nagrad in priznanj ob�ine Pivka) predloga odloka: 

- Doda se 4a. �len, ki se glasi »S tem odlokom se podeljuje priznanje župana 
Ob�ine Pivka«. 

- V 5. �lenu se stavek »Naziv �astnega ob�ana ob�ine Pivka se lahko podeli tudi 
inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim 
dolgoletnim delom prispevali k napredku, razvoju ter ugledu ob�ine Pivka«., 
nadomesti z stavkom »ali pa tudi drugemu državljanu republike Slovenije, 
izjemoma tudi državljanu druge države, ki je s svojim življenjskim delom, 
pomembno prispeval k razvoju Ob�ine Pivka in njeni promociji v domovini in 
svetu.« 
Zadnjemu stavku se doda »priznanje se podeljuje a osrednji ob�inski prireditvi ob 
ob�inskem prazniku«. 

- Dosedanja vsebina 6. �lena »�astnemu ob�anu ob�ine Pivka se ob podelitvi 
naziva izro�i posebna listina, formata A4, na kateri je napis »�ASTNI OB�AN 
OB�INE PIVKA«. Na listino se vpiše ime in priimek dobitnika ter kratka 
obrazložitev. Listina je vložena v moder tulec, na katerem je napisano »�ASTNI 
OB�AN OB�INE PIVKA«, k listini je priložena pozla�ena ploš�ica z odtisnjenim 
simbolom, ki predstavlja ob�ino Pivka (grb ob�ine Pivka), v katero se vgravira 
ime in priimek �astnega ob�ana, napis »�ASTNI OB�AN OB�INE PIVKA« in 
»DATUM PODELITVE«. Ploš�ica je vložena v modro škatlo.« se nadomesti 
oziroma doda nova vsebina »�astnemu ob�anu se ob podelitvi pripne zlata 
zna�ka z upodobljenim grbom Ob�ine Pivka ter preko ramena nadene lenta 
modro-bele barve. �astnemu ob�anu se vro�i še slovesna listina z napisom 
»�ASTNI OB�AN OB�INE PIVKA« in njegovim imenom.« 
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- V 7. �lenu se �rta zadnji odstavek »Plaketa se podeli vsaki dve leti in sicer ena 
po prvi alineji in ena po drugi alineji« in doda se »Plaketa se lahko podeli vsaki 
dve leti po prvi oziroma drugi alineji. Plaketa se podeljuje ob�anom Ob�ine Pivka 
in organizacijam s sedežem v ob�ini. Izjemoma se lahko plaketa podeli osebi, ki 
ni ob�an ali organizaciji, ki nima sedeža v ob�ini, za izredne zasluge, za razvoj in 
promocijo Ob�ine Pivka«. 

- V 16. �lenu se beseda »Pobude« zamenja z besedo »Predloge«. 
- Doda se nov pod�len in sicer 16a. �len, ki se glasi »Župan lahko podeli 

»priznanje župana ob�ine Pivka«, na podlagi lastne presoje«. 
Navedene spremembe so zapisane v predlogu odloka, ki vam je predstavljen v 
nadaljevanju. 
 
 

Pripravila:                                           ŽUPAN        
Erika Kova�i� in Maja Kušlan         Robert Smrdelj, l. r. 
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OB�INA PIVKA          
OB�INSKI SVET                                                                                         (predlog) 
      
 
 
 
 
Na podlagi 7. in 30. �lena Statuta Ob�ine Pivka (Ur. l. RS št. 58/99,77/00, 24/01, 110/05 
in 52/07) in 77. �lena Poslovnika Ob�inskega sveta Ob�ine Pivka (Ur. L. RS št. 95/99 in 
55/06) je ob�inski svet Ob�ine Pivka na svoji __. seji, dne ______________ sprejel 
naslednji  
 
 
 
     S  K  L  E  P   
 

1.  
 
Odlok o priznanjih Ob�ine Pivka se ______________ .  
 
 

 
2.  

 
Sklep velja takoj.   
 
 
         

 
             Ž U P A N 

 
                                              Robert Smrdelj, l.r.   

Štev.:   
Dne:    
 

 
 
 
 
 
 
Sklep prejmejo:  

1. Družbene dejavnosti.  
2. Arhiv ob�inskega sveta, tu  
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Na podlagi 7. in 30. �lena Statuta Ob�ine Pivka (Ur. l. RS št. 58/99,77/00, 24/01, 110/05 
in 52/07) in 77. �lena Poslovnika Ob�inskega sveta Ob�ine Pivka (Ur. L. RS št. 95/99 in 
55/06) je ob�inski svet Ob�ine Pivka na svoji ____. redni seji dne 
______________sprejel 

 

ODLOK O PRIZNANJIH OB�INE PIVKA 
 

1. �len 
 
S tem odlokom se dolo�ajo vrste, pogoji, na�in, postopek podeljevanja priznanj ter oblika 
in na�in vodenja evidence ob�ine Pivka. 
 

2. �len 
 
Ob�ina Pivka podeljuje priznanja ob�ine Pivka za izredne zasluge in dosežke, ki so 
vidno prispevali k razvoju in napredku gospodarskega, kulturnega, športnega in drugega 
napredka ob�ine in širše skupnosti. 
Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano požrtvovalnost, hrabrost in �lovekoljubnost ob 
izjemnih dogodkih. 
 

3. �len 
 

Ob�inski svet ob�ine Pivka z vsakoletnim prora�unom zagotovi ustrezna finan�na 
sredstva za izvedbo postopka podelitve priznanj ob�ine Pivka. 
 

4. �len 
 

Priznanja ob�ine Pivka so: 
1. �astni ob�an ob�ine Pivka 
2. plaketa ob�ine Pivka 
3. priznanja ob�ine Pivka 

 
4.a. �len 

 
S tem odlokom se podeljuje tudi priznanje župana Ob�ine Pivka. 

 
5. �len 

 
1.) �astni ob�an ob�ine Pivka 
Naziv �astnega ob�ana ob�ine Pivka se podeli posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim 
delom pomembno prispeval k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na 
raznih podro�jih �lovekove ustvarjalnosti, oziroma k ugledu in razvoju ob�ine ali pa tudi 
drugemu državljanu Republike Slovenije, izjemoma tudi državljanu druge države, ki je s 
svojim življenjskim delom, pomembno prispeval k razvoju Ob�ine Pivka in njeni promociji 
v domovini in svetu.  
Priznanje se podeljuje na osrednji ob�inski prireditvi ob ob�inskem prazniku. Priznanje 
se podeljuje izjemoma. 
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6. �len 
 

�astnemu ob�anu se ob podelitvi pripne zlata zna�ka z upodobljenim grbom Ob�ine 
Pivka ter preko ramena nadene lenta modro-bele barve. �astnemu ob�anu se vro�i še 
slovesna listina z napisom »�ASTNI OB�AN OB�INE PIVKA« in njegovim imenom. 

 
7. �len 

 
2.) Plaketa ob�ine Pivka se podeljuje: 

- posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na posameznih podro�jih 
življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu ob�ine 
Pivka, 

- podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim ter društvom za izredne uspehe 
in dosežene rezultate, ki so bistveno prispevali k razvoju, ugledu in 
prepoznavnosti ob�ine Pivka. 

Plaketa se lahko podeli vsaki dve leti po prvi oziroma drugi alineji. Plaketa se podeljuje 
ob�anom Ob�ine Pivka in organizacijam s sedežem v ob�ini. Izjemoma se lahko plaketa 
podeli osebi, ki ni ob�an ali organizaciji, ki nima sedeža v ob�ini, za izredne zasluge, za 
razvoj in promocijo Ob�ine Pivka. 
 

8. �len 
 

Plaketa vsebuje listino formata A4, na katerem je napis »PLAKETA OB�INE PIVKA«. 
Na listino se vpiše ime in priimek dobitnika, oziroma naziv pravne osebe, kratka 
obrazložitev ter datum podelitve. Listina je vložena v moder tulec, na katerem je 
napisano »PLAKETA OB�INE PIVKA«. K listini je priložena ploš�a z odtisnjenim 
simbolom ob�ine Pivka (grb ob�ine Pivka), ki je vložena v modro škatlo dimenzije »18 x 
13 cm« ter pozla�ena ploš�ica z napisom »ime in priimek dobitnika nagrade, namen 
nagrade in datum oz. leto podelitve«. Na škatli je napis »PLAKETA OB�INE PIVKA.« 
 

9. �len 
 
3.) Priznanje ob�ine Pivka: 
Priznanje ob�ine Pivka se lahko podeli posameznikom, združenjem ob�anov, skupinam, 
organizacijam, skupnostim, podjetjem, društvom, zavodom in drugim pravnim osebam. V 
posameznem letu se podeli najve� dve priznanji. 
 

10. �len 
 

Priznanje vsebuje listino formata A4, na kateri je napis »PRIZNANJE OB�INE PIVKA«. 
Na listino se vpiše ime in priimek dobitnika, naziv združenja ob�anov ali pravne osebe, 
kratka obrazložitev ter datum podelitve. Listina je vložena v modro mapo, na kateri je 
napis »PRIZNANJE OB�INE PIVKA«. Dobitnik prejme tudi simboli�no protokolarno 
darilo. 
 

11. �len 
 
Priznanja ob�ine Pivka se lahko podeljuje tudi posameznikom, ki niso ob�ani ob�ine 
Pivka, so bili rojeni na obmo�ju ob�ine Pivka ali so dolo�en �as živeli na obmo�ju ob�ine 
Pivka in so s svojim delovanjem in dosežki bistveno prispevali k ugledu ob�ine Pivka. 
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12. �len 
 

Priznanja podeli ob�inski svet ob�ine Pivka s sklepom, na podlagi javnega razpisa, ki ga 
izvede komisija za podelitev priznanj ob�ine Pivka. Priznanja ob�ine Pivka se v primeru 
drugega odstavka 2. �lena podeli brez javnega razpisa. O podelitvi priznanj brez javnega 
razpisa odlo�i ob�inski svet na predlog komisije za podelitev priznanj ob�ine Pivka ali 
župana ob�ine Pivka. 

 
13. �len 

 
Komisijo za podelitev priznanj imenuje ob�inski svet ob�ine Pivka. Komisijo naj sestavlja 
sedem �lanov s podro�ja gospodarskih in družbenih dejavnosti. Mandat �lanov komisije 
je vezan na mandat �lanov ob�inskega sveta. Komisija za podelitev priznanj ob�ine 
Pivka objavi javni razpis za predloge podelitev priznaj in pripravi predlog za odlo�anje na 
seji ob�inskega sveta. �lani komisije ne morejo biti predlagani za priznanja. 
 

14. �len 
 

Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj ob�ine Pivka se objavi v glasilih, ki 
pokrivajo delovanje ob�ine Pivka (Notranjsko kraške novice, Prestop, Primorske novice, 
…) in mora vsebovati naslednje podatke: 

- podro�ja za katera se priznanja podeljujejo, 
- komu se lahko podeli priznanje, 
- kdo je lahko predlagatelj, 
- katere podatke mora vsebovati predlog, 
- rok za vložitev predlogov. 

Razpis se objavi vsaj dva meseca pred podelitvijo priznanj, �e ob�inski svet ob�ine 
Pivka s sklepom ne dolo�i druga�e. 
 

15. �len 
 

Sve�ano podelitev ob�inskih priznanj ob�ine Pivka praviloma opravi župan ob�ine Pivka, 
ob ob�inskem prazniku. 

16. �len 
 

Predloge za podelitev priznanj ob�ine Pivka lahko komisiji predložijo ob�ani, podjetja, 
zavodi, organizacije, skupnosti, politi�ne stranke ter društva iz obmo�ja ob�ine Pivka. 
Pobuda mora biti pisno utemeljena v obrazcu »Predlog za podelitev priznanj ob�ine 
Pivka za leto ____«  in mora vsebovati: 

- ime in priimek oz. naziv in to�en naslov predlagatelja, 
- ime in priimek oz. naziv in to�en naslov kandidata za priznanje, 
- navedbo vrste priznanja, 
- podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki 

pobudo podpirajo. 
Obrazec je na voljo na internetni strani Ob�ine Pivka in v sprejemni pisarni Ob�ine 
Pivka. 

16. a. �len 
 

Župan lahko podeli »priznanje župana ob�ine Pivka«, na podlagi lastne presoje. 
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17. �len 
 

Za izdelavo priznanj, simbolov in protokolarnih daril skrbi ob�inska uprava Ob�ine Pivka. 
   

18. �len 
 

O podeljenih priznanjih se v skladu s tem odlokom vodi v ob�inskem uradu evidenca v 
knjigi, kjer se vpišejo podatki o dobitnikih priznanj: 

- zaporedna številka, 
- ime in priimek oz. naziv ter osnovne podatke o prejemniku, 
- datum seje ob�inskega sveta ob�ine Pivka, na kateri je bilo odlo�eno o podelitvi 

priznanja, 
- datum podelitve priznanja, 
- razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno ter kdo je pobudnik oz. 

predlagatelj. 
 

19. �len 
 

Ta odlok za�ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 
Datum: 
 

Ob�inski svet    
     Župan 
Robert Smrdelj, l.r.  
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Predlog za podelitev priznanj ob�ine Pivka za leto _____  
Predlagatelj: 

Ime in priimek oz. naziv: To�en naslov: 
  
 
 

 
 

Kandidat za priznanje: 

Ime in priimek oz. naziv: To�en naslov: 
  
  
Navedba vrste priznanja: 

 
 
 
 
 
Podrobna utemeljitev pobude, mnenja organov in organizacij: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:                                                                                       Podpis:                                                                
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