Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava obsega:
- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vipava (Uradno glasilo št. 4/1996)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj občine Vipava
(Uradno glasilo št. 5/2000)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava
(Uradni list RS, št. 45/2014)

ODLOK
O PODELJEVANJU PRIZNANJ OBČINE VIPAVA
NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
1. člen
S tem odlokom se določajo vrste priznanj, ki jih podeljuje Občina Vipava in način njihovega
podeljevanja.
Funkcionarjem in zaposlenim v organih Občine Vipava se med trajanjem mandata oziroma
delovnega razmerja priznanj ne podeljuje, razen če svojo funkcijo oziroma delo opravljajo na
način, da za to ne prejemajo nagrade oziroma plačila.
2. člen
Priznanja, ki jih podeljuje Občina Vipava so naslednja:
- priznanje Občine Vipava
- plaketa
- naziv častni občan.
3. člen
Priznanje Občine Vipava je najvišje občinsko priznanje, ki se podeli posameznikom,
podjetjem, društvom in drugim organizacijam in skupnostim za njihovo življenjsko delo oz.
druge izjemno pomembne dosežke v dobrobit občine Vipava.
Poleg priznanja Občine Vipava se lahko tem subjektom podeli tudi denarna nagrada, katere
višino v vsakem posameznem primeru določi svet s sklepom.
4. člen
Plaketo občine se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in
skupnostim, ki delujejo v dobrobit občine Vipava oziroma dosegajo vidne rezultate na
športnem, kulturnem, humanitarnem, znanstvenem, gospodarskem in drugih področjih.
5. člen
Naziv častni občan se podeli osebi, katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge
na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti oz. osebi, ki je posebno zaslužna za
pomembne dosežke pri razvoju občine Vipava.
Priznanje Naziv častni občan se lahko podeli tudi posmrtno.
Priznanje Naziv častni občan lahko Občinski svet tudi odvzame:
- če je dobitnik priznanja pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje

če se ugotovijo okoliščine in dejstva nečastne narave, ki so bila neznana ali zamolčana
ob podelitvi naziva častni občan, bi pa odločilno vplivala na podelitev, če bi bila takrat
znana.
Predlog za odvzem priznanja lahko poda vsakdo. Predlog se poda Komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. O odvzemu priznanja odloči Občinski svet Občine Vipava
s sklepom. Sklep se vroči dobitniku priznanja s pozivom, naj prejeto priznanje vrne Občini
Vipava.
5. a člen
-

Priznanja za isti dosežek oz. iste zasluge se podeli kot enotno priznanje, ne glede na to, da je
zanje zaslužnih več oseb ali več združenj. Dobitniki enotnega priznanja se med seboj
dogovorijo, kdo izmed njih bo priznanje prevzel.
6. člen
Priznanje podeljuje župan na podlagi sklepa Občinskega sveta, h kateremu poda predhodno
mnenje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Priznanja se praviloma podeljuje na razširjeni slavnostni seji Sveta Občine Vipava, ki poteka
na dan občinskega praznika občine Vipava oz. kakšen drug dan pred ali za dnem občinskega
praznika ali na kulturnih oz. drugih prireditvah, s katerimi se obeleži občinski praznik
7. člen
V posameznem koledarskem letu se podeli največ tri priznanja; v to število se ne všteva
priznanj, podeljenih v primerih iz 9. člena tega odloka.
Za istovrstni dosežek oziroma uspeh se lahko občinsko priznanje podeli le enkrat.
8. člen
Občinska uprava enkrat v letu, najmanj dva meseca pred dnem občinskega praznika razpiše z
javnim razpisom in objavi na oglasnih deskah v vseh krajevnih skupnostih na območju občine
Vipava razpis o podelitvi priznanj, ki mora vsebovati:
- navedbo, da priznanja podeljuje Občina Vipava
- komu se priznanja lahko podeli
- katere podatke mora vsebovati predlog
- rok za predložitev predlogov
- pisno soglasje kandidata oziroma kandidatov.
9. člen
V izjemnih primerih lahko svet sklene, da se priznanje podeli brez predhodnega razpisa.
V izjemnih primerih lahko župan podeli plaketo brez sklepa občinskega sveta.
Z izjemnimi primeri so mišljeni dogodki in dosežki iz 3., 4. in 5. člena tega odloka, ki niso
predlagani za priznanja v okviru vsakoletnega razpisa, občinski svet (za vsa priznanja) oziroma
župan (za plakete) pa oceni, da je podelitev priznanja z vidika interesa občine Vipava smiselna
in potrebna.
10. člen
Predlog lahko poda vsakdo.

Predlog mora biti predložen Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v pisni
obliki, vsebovati mora podatke o kandidatu za priznanje in obrazložitev doseženih rezultatov,
ki so podlaga za prejem priznanja.
Kandidatu je mogoče podeliti le tisto priznanje, ki je navedeno v predlogu, razen v primerih iz
9. člena tega odloka.
11. člen
Sredstva za priznanja in za denarno nagrado se zagotavljajo iz občinskega proračuna.
12. člen
Občinska uprava Občine Vipava vodi evidenco o predlogih in o podeljenih priznanjih.
13. člen
Za izvajanje določb tega odloka skrbi župan.
14. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj občine Vipava
(Uradno glasilo št. 5/2000) vsebuje naslednjo določbo:
8. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava
(Uradni list RS, št. 45/2014) vsebuje naslednjo določbo:
6. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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