Objavljeno v "Našem časopisu" št.: 356 z dne 22.12.2008
Na podlagi Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06), je
Občinski svet Občine Vrhnika na 18. seji dne 18. 12. 2008 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODELJEVANJU PRIZNANJ
OBČINE VRHNIKA
1. člen
V Odloku o podeljevanju priznanj Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 13/2000) in Odloku o
spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Vrhnika (Naš časopis, št.
307/2004) se v drugem stavku 4. člena za besedo »Cankarja« doda »ter priznanje župana
Občine Vrhnika«
2. člen
V 7. členu se doda nova zadnja alinea »e) priznanje župana Občine Vrhnika«.
Dosedanji sedmi člen postane četrti člen, ostali se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Priznanja iz 4. člena odloka od alinee a) do d) podeli župan Občine Vrhnika na slavnostni
seji občinskega praznika ob občinskem prazniku.
Priznanje iz 4. člena odloka pod alineo e) podeli župan Občine Vrhnika na slavnosten način
kadarkoli v letu.
4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zlata plaketa Ivana Cankarja je najvišje priznanje Občine Vrhnika, ki se podeli posamezniku
za življenjsko delo, ki povečuje ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem
področju življenja in dela.«
5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Srebrno plaketo se podeli posameznikom, skupinam občanov, društvom in drugim pravnim
osebam za dolgoletne uspehe in izjemne dosežke trajnega pomena, s katerimi povečujejo
ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.«
6. člen
V 14. členu se črta besedo »izjemnih« ter v drugem odstavku pred besedo »jubilejnih«, doda
»posebnih«.
7. člen
Za 14. členom se doda naslov »e) Priznanje župana Občine Vrhnika« in nov 14. a člen, ki se
glasi:

»Priznanje župana je priznanje, ki ga podeljuje župan posameznikom, podjetjem, društvom
in drugim organizacijam in skupnostim za dosežke in uspehe, ki so pomembni za
gospodarstvo, razvoj, ugled in promocijo Občine Vrhnika.
O podelitvi priznanja župana odloča župan Občine Vrhnika.«
8. člen
V 15. členu se črta beseda »praviloma« ter dodata novi četrta in peta alinea, ki se glasita:
- šest bronastih plaket Ivana Cankarja
- deset priznanj župana Občine Vrhnika
9. člen
V 17. členu se v prvi odstavek dodata dve novi alinei, ki se glasita:
- vrsto predlaganega priznanja,
- pisno soglasje predlaganega kandidata za priznanje
V drugi alinei se besedo »prejemnika« spremeni v »kandidata za priznanje«
Črta se zadnji odstavek 17. člena.
10. člen
Za 18. členom se doda nov 18. a člen, ki se glasi:
»Priznanje župana se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi
priznanja župana. Listina ima oblikovno enake elemente, kot listina iz zadnjega odstavka 18.
člena.
11. člen
V 19. členu se za »Priznanja občine« doda besedilo »,razen priznanja župana,«.
12. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»O izbiri iz vrst predlaganih kandidatov, ki naj prejmejo priznanja, odloča komisija na seji na
osnovi prejetih pobud.
Kandidat lahko prejme le eno priznanje letno, za katero je bil predlagan v pobudi za podelitev
priznanja.
Odločitev o podelitvi priznanj, razen priznanja župana, sprejme Občinski svet s sklepom.
Sklep mora biti obrazložen.
Vse predlagatelje se po sprejemu sklepa na Občinskem svetu obvesti o nagrajencih priznanj
za tekoče leto.«
13. člen
V 22. členu se za besedo »prejemnika« doda besedo »priznanja«.
KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Našem časopisu.
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