PREDLOG
PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na _____. redni seji dne _______________
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona
1. člen
V Odloku o podeljevanju priznanj Očine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 68 z dne 15.12.2011 – v nadaljevanju: odlok) se v prvem
odstavku 3. člena v besedilo »Komisija za priznanja, pohvale in nagrade občine Gornja Radgona«
nadomesti z besedilom »delovno telo občinskega sveta pristojno za priznanja občine«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena odloka se za drugo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»- plaketa občine za dosežke v gospodarstvu,«
V drugem odstavku 4. člena odloka se na koncu prve alineje pika nadomesti z vejico ter doda
nova alineja, ki se glasi:
»- priznanja župana na področju prostovoljstva.«
3. člen
V tretjem odstavku 6. člena odloka se besedilo »300,00 EUR« nadomesti z besedilom »1.000,00
EUR bruto«.
4. člen
Za 6. členom odloka se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu
6.a člen
Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se lahko podeli gospodarski družbi ali samostojnemu
podjetniku posamezniku s sedežem in dejavnostjo v občini Gornja Radgona. Plaketa se
podeljuje za večletne uspehe, enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega
pomena na področju gospodarstva, podjetništva in obrti, s katerimi se je pomembno vplivalo na
razvoj in ugled Občine Gornja Radgona.
Vsako leto se lahko podelita največ dve plaketi občine.«
5. člen
Za 10. členom odloka se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»Priznanja župana na področju prostovoljstva
10.a člen
Župan lahko podeli priznanja na področju prostovoljstva v občini za različne kategorije, in sicer
na podlagi predhodno objavljenega javnega natečaja, katerega objavi župan najmanj tri mesece
pred podelitvijo.
Postopek na podlagi pravilno prispelih prijav opravi komisija, ki jo s sklepom določi ali
pooblasti župan. Komisija posreduje skupen predlog v obravnavo in odločanje županu, ki o
podelitvi priznanj na področju prostovoljstva dokončno odloči.
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Podelitev priznanj na področju prostovoljstva se izvede enkrat letno ob času, ki ga določi
župan.«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
Številka: 007-2/2011-U106
Datum: _____________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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OBRAZLOŽITEV:
Odlok o podeljevanju priznaj Občine Gornja Radgona je bil sprejet na 7. redni seji Občinskega
sveta, dne 8. 12. 2011 ter objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 68 z dne 15.12.2011.
Pobude za spremembo Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona je podala
Komisija za priznanja, pohvale in nagrade občine Gornja Radgona (v nadaljevanju: komisija),
predloge za določene spremembe pa je oblikovala tudi občinska uprava.
Komisija je podprla pobudo za podeljevanje priznanj na področju prostovoljstva v občini ter med
drugim dala pobudo za povečanje finančne nagrade prejemniku Nagrade akademika dr. Antona
Trstenjaka.
Obrazložitev sprememb in dopolnitev:
− S 1. členom predloga odloka se predlaga uskladitev imena navedene komisije v 3. členu
odloka, saj se je s spremembo statuta občine delovno področje glede podeljevanja priznanj in
nagrad občine preneslo na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in
nagrade, kar začne veljati s konstituiranjem novega občinskega sveta.
− Z 2. členom predloga odloka se v 4. členu odloka dodaja novo priznanje občine in novo
priznanje župana.
− S 3. členom predloga odloka se v 6. členu predlaga povišanje finančne nagrade prejemniku
Nagrade akademika dr. Antona Trstenjaka.
− S 4. členom predloga odloka se v odloku dodaja nov 6.a člen za novo priznanje občine
»Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu«. Predvsem občinska uprava z županom na čelu je
izrazila željo o podeljevanju občinskega priznanja občine za dosežke v gospodarstvu, ki bo
namenjeno izključno gospodarskim subjektom v občini, ki s svojimi dosežki in uspehi
pomembno vplivajo na razvoj in ugledu Občine Gornja Radgona na gospodarskem področju.
− S 5. členom predloga odloka se v odloku dodaja nov 10.a člen za nova priznanja župana
»Priznanja župana na področju prostovoljstva«. V lanskem letu je se je namreč prvič izvedel
javni natečaj za podelitev priznanj na področju prostovoljstva v občini. Z vključitvijo teh
priznanj v odlok, tako dobivajo ta priznanja še večji pomen in so prejemniki bolj enakovredni
ostalim dobitnikom občinskih priznanj.
Spremembe in dopolnitve odloka pomenijo povečanje stroškov za izdelavo in podelitev priznanj,
kar pa je odvisno od števila prejemnikov ter števila jubilejnih priznanj v posameznem letu.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (prva obravnava) obravnava
in sprejme v predloženi vsebini.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (prva obravnava).
Gornja Radgona, februar/marec 2016
PRIPRAVILI:
Majda Ferenc,
Boštjan Flegar,
dr. Tatjana Fulder

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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