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ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE METLIKA 
 
 
ZADEVA: Odlok o dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Metlika – 2. obravnava 
 
 
Dopolnitve Odloka o priznanjih Občine Metlika (Uradni list RS, št. 93/2005) so bile v prvi 
obravnavi sprejete na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Metlika, dne 9. 6. 2016. V 
razpravi je bilo podanih nekaj predlogov sprememb, o katerih je po seji razpravljala Komisija 
za priznanja. Ker je bilo največ pripomb pri točkovanju, se je komisija opredelila, da se 
točkovanje umakne iz predloga odloka in da se v odloku navede le, da si komisija za lažje 
delo lahko pripravi točkovnik in predloge točkuje po vnaprej določenih kriterijih.  
 
Določba, da se plaketa Občine Metlika lahko ob posebnih in posebej utemeljenih razlogih ter 
ob soglasju svojcev podeli tudi posmrtno, ostane v predlogu dopolnitev odloka, prav tako 
tudi določba, da je naloga komisije spremljanje dela občanov in področij, v katerih so aktivni 
posamezniki opozarjanje sredin, v katerih delujejo, da se jih predlaga. Glede točkovanja se v 
odlok doda le določba, da si komisija za lažje delo lahko pripravi točkovnik in predloge 
točkuje po vnaprej določenih kriterijih. 
 
V prilogi gradiva je čistopis dopolnitev odloka. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Metlika sprejme predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o priznanjih 
Občine Metlika v predloženi obliki. 
 
 
Priloge: 

- predlog dopolnitev odloka, 
- trenutno veljavni Odlok o priznanjih Občine Metlika (Uradni list RS, št. 93/2005), 
- predlog zapisnika 3. seje Komisije za priznanja Občine Metlika, z dne 8. 9. 2016. 
 
 
 

Pripravila:      Predlagatelj: 
Duška Brnčić      Darko Zevnik, župan Občine Metlika 



PREDLOG 

Na podlagi 11., 18. in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je 
Občinski svet Občine Metlika na 13. redni seji dne __________ sprejel  
 
 

Odlok o dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Metlika 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o priznanjih Občine Metlika (Uradni list RS, št. 93/05) se v 4. členu doda nov 2. 
odstavek, ki se glasi: 
 
»Plaketa Občine Metlika se lahko ob posebnih in posebej utemeljenih razlogih ter ob 
soglasju svojcev podeli tudi posmrtno, in sicer za dolgoletno delo, vendar le do enega leta po 
smrti predlaganega kandidata.« 

 
2. člen 

 
V 8. členu se za 3. odstavkom doda nov 4. odstavek, ki se glasi: 
 
»Naloga komisije je, da spremlja delo občanov in področja, v katerih so aktivni posamezniki 
oz. morebitni dobitniki priznanj in opozarja sredine, v katerih delujejo, da jih predlagajo.« 
 
Dosedanji 4. odstavek postane 5. odstavek. 

 
3. člen 

 
V 8. členu se doda nov 6. odstavek, ki se glasi: 
 
»Kadar je predlogov več, kot je razpisanih priznanj, si lahko komisija za lažje delo pripravi 
točkovnik in predloge točkuje po vnaprej določenih kriterijih.« 
 

4. člen 
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka:  
Metlika, dne ___________ 
 
 

Darko Zevnik 
župan Občine Metlika 
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OBČINA METLIKA 
 OBČINSKI SVET 
Komisija za priznanja 
 
Številka: 011-3/2015 
Metlika:  13. 9. 2016 
 
 

Z A P I S N I K  

3. seje Komisije za priznanja, 

ki je bila dne 8. 9. 2016, ob 18. uri, v mali sejni sobi Občine Metlika  

 
 
Na seji so bili navzoči naslednji člani komisije: Albina Tošeska, Jakobina Pahor Pugelj, Rudi 
Vlašič, Tina Brodarič, Martin Pečarič in Martin Nemanič. 
 
Odsotnost je opravičil Drago Prevalšek. 
 
Na seji komisije je bila prisotna tudi Duška Brnčić iz občinske uprave.  
 
Sejo je vodila predsednica komisije. V sprejem je predlagala naslednji 
 
DNEVNI RED: 
1. Obravnava in sprejem zapisnika 2. seje Komisije za priznanja z dne 25. 4. 2016 
2. Obvestilo o objavi javnega razpisa in pregled morebitnih kandidatov za dobitnike priznanj  
    Občine Metlika v letu 2016 
3. Priprava sprememb Odloka o priznanjih Občine Metlika po prvi obravnavi na seji  
    Občinskega sveta Občine Metlika  
4. Razno 
 
Razprave ni bilo in predlagani dnevni red je bil sprejet soglasno. Zanj so glasovali vsi prisotni 
(6) člani komisije.  
 
 

Ad/1 
 
Predsednica komisije je dala v razpravo zapisnik 2. seje komisije z dne 25. 4. 2016. 
 
Razprave ni bilo in sprejet je bil naslednji  

 

S   K   L   E   P: 
 

• Sprejme se zapisnik 2. seje komisije z dne 25. 4. 2016. 
 

Za sklep so glasovali vsi prisotni (6) člani komisije. 
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Ad/2 
 
Predsednica komisije je povedala, da je bil v avgustovski številki mesečnika Belokranjec 
objavljen javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Metlika v letu 2016. 
Razpis je bil prav tako objavljen na spletni strani in na oglasni deski Občine Metlika. Rok za 
oddajo predlogov je 3. oktober 2016. Obvestilo o objavi razpisa je bilo poslano članom 
občinskega sveta ter predsednikom svetov krajevnih in mestne skupnosti.  
 
Predsednica komisije je povedala, da na prejšnji seji komisije, ki je bila 25. 4. 2016 še ni bilo 
konkretnih predlogov za predlaganje kandidatov. V nadaljevanju so člani komisije razpravljali 
o potencialnih kandidatih in podali nekaj konkretnih predlogov, kdo bi bil zaslužen za 
občinsko priznanje, pa tudi za priznanje na področju športa in Ganglovo priznanje. Dogovorili 
so se, da se opozori sredine, v katerih delujejo posamezniki, da se jih predlaga.  
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji  

 

S   K   L   E   P: 
 

• Člani komisije za priznanja so podali nekaj predlogov za predlaganje kandidatov za 
dobitnike priznanj in se dogovorili, da opozorijo sredine, v katerih posamezni kandidati 
delujejo, da jih predlagajo. 

 
       Za sprejem sklepa so glasovali vsi (6) prisotni člani komisije.  
 
 

Ad/3 
 
Predsednica je povedala, da so bile dopolnitve Odloka o priznanjih Občine Metlika 
obravnavane na seji občinskega sveta dne 9. 6. 2016. Prisotne člane komisije je seznanila v 
kakšni smeri je potekala razprava in predstavila predloge, ki so bili podani. Glede na to, da je 
bilo največ pripomb pri točkovanju, so se člani komisije strinjali, da se točkovanje umakne iz 
predloga odloka in da se navede le, da si komisija za lažje delo lahko pripravi točkovnik in 
predloge točkuje po vnaprej določenih kriterijih. 
 
Sprejet je bil naslednji  

S   K   L   E   P: 
 

• V trenutno veljavni Odlok o priznanjih Občine Metlika se vnese naslednja določba: 

 
V 8. členu se doda nov 6. odstavek, ki se glasi: 
»Kadar je predlogov več, kot je razpisanih priznanj, si lahko komisija za lažje delo pripravi  
točkovnik in predloge točkuje po vnaprej določenih kriterijih.« 
 
1. in 2. člen Odloka o dopolnitvah Odloka o priznanjih ostaneta enaka, kot sta bila 
predlagana ob prvi obravnavi. 
 

      Za sprejem sklepa so glasovali vsi (6) prisotni člani komisije.  
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Ad/4 
 
Druge razprave ni bilo in predsednica je sejo komisije zaključila ob 19.20 uri. 
 
 
 
Zapisala:       Predsednica komisije 
Duška Brnčić        Albina Tošeska 
 


