Na podlagi Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00 in 36/01) je Občinski svet
Občine Vrhnika na 16. seji, dne 23. 9. 2004 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Vrhnika

1. člen
V drugem odstavku 2. člena se za besedo »človekoljubnost« naredi pika in črta nadaljnje
besedilo.
2. člen
V 3. členu se črta zadnji stavek.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naziv častni občan in zlato plaketo Ivana Cankarja se lahko nagrajencu podeli samo enkrat.
Srebrno in bronasto plaketo Ivana Cankarja pa se za različne dosežke lahko podeli
večkrat.«.
4. člen
V prvem in drugem odstavku 11. člena se besedo »naslov« nadomesti z besedo »naziv« v
ustreznem sklonu.
5. člen
Prva točka 12. člena se spremeni, tako da se glasi:
»1. podeli posamezniku za življenjsko delo, ki povečujejo ugled občine na gospodarskem,
družbenem ali drugem področju življenja ali dela.«
V drugi točki se besedo »večletne« nadomesti z besedo »dolgoletne« ter pred besedo
»dosežke« doda besedo »pomembne«.
6. člen
13. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Srebrno plaketo se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in
skupnostim za večletno uspešno in ustvarjalno delo, enkratne dosežke trajnejšega pomena,
za vidne uspehe in dosežke, ki povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali
drugem področju življenja ali dela.«
7. člen
14. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Bronasto plaketo se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in
skupnostim za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih prilikah, ob izjemnih enkratnih
dosežkih, ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju in drugih utemeljenih podobnih
priložnostih in s svojim delom povečujejo ugled občine.
Bronasto plaketo se podeli tudi ob jubilejnih priložnostih.«

8. člen
15. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Vsako leto se podeli praviloma največ:
- en naziv častni občan
- dve zlati plaketi Ivana Cankarja
- tri srebrne plakete Ivana Cankarja«
9. člen
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Predlagatelj za podelitev priznanj ne more biti komisija ali njeni člani kot posamezniki.«
10. člen
V 17. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Po potrditvi častnega občana na Občinskem svetu, je potrebno v 8 dneh predložiti soglasje
predlaganega nagrajenca.«
11. člen
V 19. členu se na koncu prvega stavka, za besedo »leto«, doda besedilo »na krajevno
običajen način.«
12. člen
V 20. členu se za prvim stavkom doda besedilo:
»Komisija občinskemu svetu posreduje tudi pobude, ki po njenem mnenju ne ustrezajo
razpisnim pogojem ali so bile izločene zaradi preštevilnih pobud. Kandidat lahko prejme le
priznanje, za katero je bil predlagan v pobudi za podelitev priznanja.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vse predlagatelje se po sprejemu sklepa na Občinskem svetu obvesti o dobitnikih priznanj
za tekoče leto«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Našem časopisu.
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