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OBČINA OPLOTNICA  

                       

O b č i n s k a    u p r a v a 

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 

 

1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU 

6. točka dnevnega reda 

 PODELITEV PRIZNANJ OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2012 

 

2. PREDLAGATELJ GRADIVA                                                                                  

ŢUPAN 

 

3. VSEBINA GRADIVA 

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 

2012 

 

4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 

Komisija za priznanja in odlikovanja 

 

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA 

Občinska uprava 

 

6. PRAVNE PODLAGE:  

Pravne podlage:  Odlok o priznanjih Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 36/2002) in 

Javni razpis za vloţitev predlogov za podelitev priznanj občine Oplotnica za leto 

2012. 

 

7. SKLEP: 

Občinski svet Občine Oplotnica podeli Priznanje Občine Oplotnica v  letu 2012 za 

izjemne uspehe in doseţke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje 

ustvarjalno delo, predlaganemu kandidatu Judo klubu Oplotnica. 

 

8. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA: 

Enostaven postopek 

 

 

Datum: 11. 5. 2012  

Datoteka:  P:\občinski svet\priznanja/predlog 2012 

 

 

         MATJAŢ ORTER 

                                        ŢUPAN  
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OBČINA OPLOTNICA  

                       

O b č i n s k a    u p r a v a 

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 

Datum: 11.5.2012 

Številka: …………/2012 
 

 

OBČINA OPLOTNICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t  

 

 

ZADEVA:  Predlog za podelitev priznanj Občine Oplotnica za leto 2012 

 

Spoštovani! 

 

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Oplotnica (Ur.l.RS, št. 36/2002) in javnega razpisa za 

vloţitev predlogov za podelitev priznanj občine Oplotnica za leto 2012, ki je bil objavljen na 

spletni strani Občine Oplotnica. Rok za vloţitev predlogov je bil do 23.4.2012.  

  

Komisija za priznanja in odlikovanja je na seji , v ponedeljek, 26.4.2012 pregledala vse prispele 

predloge in oblikovala predlog za odločanje na občinskem svetu, in sicer: 

 

 

Komisija  predlaga Občinskemu svetu Občine Oplotnica, da priznanje  Občine Oplotnica, ki se 

podeljuje za izjemne uspehe in doseţke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje 

ustvarjalno delo v letu 2012 podeli kandidatu JUDO KLUB OPLOTNICA. 

 

Utemeljitve predloga za priznanje je opisana v obrazloţitvi predloga za izbranega kandidata, ki je 

v prilogi. 

 

V Javnem razpisu za vloţitev predlogov za podelitev priznanj občine Oplotnica za leto 2012 je 

bilo razpisano le eno priznanje. 

 

V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Oplotnica se vsako leto podelijo Priznanja Občine 

Oplotnica. Komisija je pri predlogu za izbiro kandidatov za podelitev Občinskega priznanja 

upoštevala predvsem uspehe in doseţke predlaganih kandidatov, ki so jih kandidati dosegli s 

svojim delom za dobro širše druţbene skupnosti v občini ter  s tem kraja samega na različnih 

področjih. 

 

Pripravila: 

Irena Cehtl, višji referent                                                                      

  

 

PRILOGA: 

- Predloga za podelitev priznanj Občine Oplotnica  
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OBČINA OPLOTNICA  

                       

O b č i n s k a    u p r a v a 

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 

Številka: 6100-1/2012-3 

Datum: 27.4. 2012 

ZAPISNIK 
 

 

5. redne seje komisije za priznanja in odlikovanja, ki je bila v četrtek 26.4.2012, v prostorih sejne 

sobe občine Oplotnica, z začetkom ob  9. uri. 

 

Prisotni: predsednik: Alojz Leskovar in člani: Jurij Kamenik in Vladimir Globovnik 

Ostali prisotni: Ţupan Matjaţ Orter, in Irena Cehtl, višji referent 

 

Predlagani dnevni red seje je bil: 

1. obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Pregled predlogov za podelitev priznanj Občine Oplotnica za leto 2012 

3. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Oplotnica in oblikovanje predloga za 

odločanje na občinskem svetu 

4. Razno 

 

Predsednik komisije ugotovi, da so prisotni vsi trije člani. Komisija je sklepčna.  

 

Komisija potrdi predlagan dnevni red.  

 

Ad1 

 

Potrdi se zapisnik 4. seje komisije. 

 

Ad2 

Komisija pregleda prispele vloge na razpis za vloţitev predlogov za podelitev priznanj občine 

Oplotnica za leto 2012, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Oplotnica, na oglasni deski 

občine ter preko obvestila v tedniku PANORAMA in NOVICE. Rok za vloţitev predlogov je bil 

do 23. 4. 2012. Komisija ugotovi, da so v razpisnem roku prispeli naslednji predlogi: 

 
 

Zap. 

Št. 

PREDLAGATELJ KANDIDAT 

1. Občani  Ljudmila Sevšek 

2. Občani JUDO LKUB Oplotnica 

3. TD Oplotnica Marija Polenek 

 

 

Komisija ugotavlja naslednje: 
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Predlogi iz zgornje tabele so predloţeni v odprtem razpisnem roku oz. pravočasno in v pisni 

obliki ter vsebujejo vso zahtevano dokumentacijo.  

 

Ad3 

Komisija bo obravnavala naslednje popolne predloge: 

 

Zap. 

Št. 

PREDLAGATELJ KANDIDAT 

1. Občani  Ljudmila Sevšek 

2. Občani JUDO LKUB Oplotnica 

3. TD Oplotnica Marija Polenek 

 

Priznanje Občine Oplotnica se podeljuje za izjemne uspehe in doseţke v zadnjem obdobju in kot 

spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. 

 

V 8.členu Odloka o priznanjih občine Oplotnica je določeno, da se vsako leto lahko podelita 

največ dve priznanji, ki obsegata umetniško izdelano listino in denarno nagrado. V letošnjem 

razpisu je bilo razpisano le eno priznanje. 

  

Člani komisije se seznanijo z obrazloţitvami predlogov. 

 

Pri razpravi o posameznih predlogih je komisija zasledovala cilj iz določbe odloka, ki navaja, da 

se priznanje podeljuje za izjemne uspehe in doseţke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za 

nadaljnje ustvarjalno delo.  

 

Predlagani kandidatki Ljudmili Sevšek je Občina Oplotnica ţe podelila občinsko priznanje .4. 

člen odloka namreč določa, da se priznanje Občine Oplotnica lahko podeli posamezni osebi, 

skupini ali organizaciji le enkrat. Priznanja pa se med seboj ne izključujejo.  

 

Po razpravi o posameznem predlogu komisija sprejme naslednji sklep: 

 

SKLEP št. 6.1.1 

Komisija  predlaga Občinskemu svetu Občine Oplotnica, da priznanje  Občine Oplotnica, ki se 

podeljuje za izjemne uspehe in doseţke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje 

ustvarjalno delo v letu 2012,  podeli naslednjemu kandidatu: 

 

JUDO LKUB Oplotnica 

 

Občinsko priznanje bomo podelili na slovesnosti ob občinskem prazniku, v soboto  26. 5. 2012. 

 

Zapisala: 

Irena Cehtl                                                                                         Predsednik: 

                                                                                                       Alojz Leskovar 

 

Vročiti: 

- vsem članom komisije – s priporočenim pismom 

- zbirka dokumentarnega gradiva 

 

Priloge:  

- Predlogi za podelitev priznanj 
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