URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 1/2011, 19. januar 2011

URADNI VESTNIK
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št.: 94/07-UPB-2,
27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, 76/08,
100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09,
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in 6. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št.: 5/99, 3/01 in 8/06) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 3.
redni seji, dne 13. januarja 2011 sprejel
ODLOK
O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE
MENGEŠ.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Namen odloka)
S tem odlokom Občinski svet Občine
Mengeš določa vrste, pogoje in pristojnosti podeljevanja priznanj Občine Mengeš,
postopke in način podeljevanja ter odvzem
priznanj, celostno grafično podobo
priznanj ter zagotovitev virov in vodenje
evidence o podeljevanju priznanj.
II. VRSTE, POGOJI IN PRISTOJNOST PODELJEVANJA PRIZNANJ
2. člen
(Vrste priznanj)
Priznanja Občine Mengeš (v nadaljevanju:
priznanja) so:
- Priznanja Občine Mengeš za pomembne
trajne dosežke, ki prispevajo razvoju,
ugledu in promociji občine:
Častni občan Občine Mengeš;
Zlato priznanje Občine Mengeš;
Srebrno priznanje Občine Mengeš;
Bronasto priznanje Občine Mengeš.
- Priznanje Občine Mengeš za enkratno
izjemno ravnanje ali izjemen dosežek:
Znak Občine Mengeš.
- Priznanja Občine Mengeš ob
pomembnih dogodkih:
Spominsko priznanje Občine Mengeš.
Priznanja imajo značaj javne listine.

3. člen
(Častni občan Občine Mengeš)
Naziv Častni občan Občine Mengeš se
podeli za izjemne zasluge na kateremkoli
področju človekove ustvarjalnosti oziroma
posamezniku, ki je posebno zaslužen za
pomembne trajne dosežke v razvoju, ugledu in promociji občine in širše skupnosti
ter je prejemnik vsaj enega občinskega
priznanja za pomembne trajne dosežke.

Občinski svet Občine Mengeš vsako leto
podeli največ eno zlato priznanje, največ
dve srebrni priznanji in največ tri bronasta
priznanja. Istovrstno posamezno priznanje
Občine Mengeš se prejemniku lahko podeli
samo enkrat.
5. člen
(Znak Občine Mengeš)

Naziv Častni občan Občine Mengeš se
podeli posamezniku.

Znak Občine Mengeš se podeljuje za izjemni dosežek na področju znanosti, kulture ali
športa oziroma za izkazano enkratno izredno
požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost.

Naziv Častni občan Občine Mengeš
podeljuje Občinski svet Občine Mengeš
v zadnjem letu svojega mandatnega obdobja. Naziv Častni občan Občine Mengeš se
posamezniku lahko podeli samo enkrat.

Znak Občine Mengeš se podeljuje
posameznikom, ki živijo ali delujejo na
področju Občine Mengeš, ali skupinam, ki
delujejo, ali v katerih večina članov živi na
področju Občine Mengeš.

4.člen
(Zlato, srebrno in bronasto priznanje
Občine Mengeš)
Priznanja Občine Mengeš se podeljuje za
prispevek k boljšemu, kvalitetnejšemu
in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine na gospodarskem,
okoljskem, kulturnem, športnem in humanitarnem področju ter na drugih splošno
koristnih področjih delovanja v občini in v
širši skupnosti.
Pogoji za podelitev posameznega priznanja so:
- Zlato priznanje Občine Mengeš se podeli
posamezniku oziroma skupini za več kot
30-letno delo oziroma pravni osebi za
več kot 50-letno delo;
- Srebrno priznanje Občine Mengeš se
podeli posamezniku oziroma skupini za
več kot 20-letno delo oziroma pravni
osebi za več kot 40-letno delo;
- Bronasto priznanje Občine Mengeš se
podeli posamezniku oziroma skupini za
več kot 15-letno delo oziroma pravni
osebi za več kot 30-letno delo.
Priznanja Občine Mengeš se podeljujejo
posameznikom, skupinam in pravnim osebam.

Znak Občine Mengeš podeljuje župan
Občine Mengeš.
6. člen
(Spominsko priznanje Občine Mengeš)
Spominsko priznanje Občine Mengeš se
podeljuje vidnim znanstvenim, kulturnim in
drugim uglednim gostom oziroma delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Mengeš.
Spominsko priznanje Občine
podeljuje župan Občine Mengeš.

III. PODELJEVANJE PRIZNANJ ZA
POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE
7. člen
(Imenovanje komisije za podeljevanje
priznanj)
Občinski svet kot svoje stalno delovno
telo na začetku svojega mandata za svoje
mandatno obdobje imenuje Komisijo za
podeljevanje priznanj (v nadaljevanju:
komisija). Vsaka stranka oziroma lista, zastopana v Občinskem svetu, predlaga po enega člana. Član komisije ne more biti član
Občinskega sveta. Komisija ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani.
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8. člen
(Razpis za podelitev priznanj za pomembne trajne dosežke)
Občinski svet Občine Mengeš sprejme sklep o javnem razpisu za podelitev priznanj
za pomembne trajne dosežke, s katerim
določi:
- vrsto priznanj, ki se razpišejo za
podelitev v tekočem letu;
- rok za vložitev predlogov, ki ne sme biti
krajši od 14 dni in ne daljši kot 21 dni od
dneva objave sklepa.

Komisija posreduje obrazložitve, predlog
o podelitvi priznanj in kopije predlogov
za podelitev priznanja občinskemu svetu v
roku 14 dni po preteku roka iz druge alineje prvega odstavka 8. člena.
Delo komisije za podeljevanje priznanj
poteka na sejah komisije brez navzočnosti
javnosti.

V. ODVZEM PRIZNANJA
15. člen
(Razlogi za odvzem priznanja)
Vsako podeljeno priznanje se lahko iz
utemeljenih razlogov odvzame, če je bilo
podeljeno v nasprotju s tem odlokom oziroma podeljeno na podlagi neresničnih podatkov.

11. člen
(Odločanje o podelitvi priznanj za
pomembne trajne dosežke)

16. člen
(Odločanje o odvzemu priznanja)

Občinski svet obravnava predlog za podelitev priznanj za pomembne trajne dosežke
in ga sprejme v nespremenjeni ali ustrezno
spremenjeni vsebini.

O odvzemu priznanja, ki ga podeljuje
Občinski svet, odloča Občinski svet na
predlog župana, po predhodnem mnenju
komisije za podeljevanje priznanj.

9. člen
(Predlaganje priznanj za pomembne
trajne dosežke)

O predlogu komisije občinski svet glasuje
prednostno.

Predlog za podelitev priznanj za
pomembne trajne dosežke lahko podajo
posamezniki, skupine in pravne osebe, ki
imajo stalno prebivališče oziroma sedež v
Občini Mengeš.

12. člen
(Izročitev priznanja za pomembne trajne dosežke)

O odvzemu priznanja, ki ga podeljuje župan, odloča župan. O odvzemu
priznanja, ki ga podeljuje župan, ta poroča
občinskemu svetu.

Občinski svet sklep iz prejšnjega odstavka objavi v Uradnem vestniku Občine
Mengeš najmanj 60 dni pred rokom podelitve priznanj.

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati naslednje podatke:
- ime in priimek oziroma naziv
predlagatelja;
- ime in priimek, rojstni podatki in naslov
predlaganega kandidata oziroma naziv in
naslov pravne osebe, ki je predlagana za
priznanje;
- vrsto priznanja;
- podrobnejšo obrazložitev predloga.
Predlog za podelitev priznanja mora biti
predložen v pisni obliki, v zapečateni
ovojnici z napisom Predlog za podelitev
priznanja.
Predlagatelj sebe ne more predlagati za
podelitev priznanja.
10. člen
(Obravnava predlogov za podelitev
priznanj za pomembne trajne dosežke)
Komisija za podeljevanje priznanj na podlagi prispelih predlogov iz javnega razpisa in na podlagi kriterijev iz tega odloka
pripravi ustrezno obrazložitev za vse
kandidate in oblikuje predlog o podelitvi
priznanj.

Naziv častnega občana ter zlato, srebrni
in bronasta priznanja Občine Mengeš
izroči župan Občine Mengeš na slavnostni seji Občinskega sveta ob praznovanju
občinskega praznika.
IV. PODELJEVANJE PRIZNANJ ZA
ENKRATNA RAVNANJA, DOSEŽKE
IN DOGODKE
13. člen
(Odločanje o podelitvi priznanj za enkratna ravnanja, dosežke in dogodke)
O podelitvi priznanj za enkratna ravnanja,
dosežke in dogodke odloča župan Občine
Mengeš po svoji presoji.
O podelitvi priznanj iz prvega odstavka
tega člena župan poroča občinskemu svetu.
14. člen
(Izročitev priznanja za enkratna
ravnanja, dosežke in dogodke)
Priznanje Občine Mengeš za enkratno
ravnanje, dosežek ali dogodek izroči župan
Občine Mengeš na javen, ustrezno svečan
način ob nastopu ali po nastopu enkratnega
ravnanja, dosežka ali dogodka.

VI. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
PRIZNANJ
17. člen
(Grafična podoba listine Častni občan)
Listina Častni občan je ročno izdelan papir,
velikosti A-3, v katerem je vtisnjena podlaga v obliki dvojnega trnka, na katerem
je tiskan droben raster stiliziranih trnkov.
Napis "OBČINA MENGEŠ Občinski
svet Občine Mengeš podeljuje naziv"
je v modri barvi (HKS-41) iz črk Fritz
Quadranta, postavitev je sredinska. Napis
"ČASTNI OBČAN OBČINE MENGEŠ"
oziroma "ČASTNA OBČANKA OBČINE
MENGEŠ" je v modri in zlati barvi iz črk
Aristokrat, postavitev je sredinska.
Ime in priimek dobitnika se izpiše kaligrafsko v sredino prvega ovalnega izreza,
v drugem ovalnem izrezu je tiskan grb
Občine Mengeš v zlati barvi.
Na dnu listine je na desni strani napis
"Župan Občine Mengeš" iz črk Fritz
Quadranta. Listino lastnoročno podpiše
župan občine.
Listina je vložena v mapo modre barve
(HKS-41), ki ima izrezan del v stilni obliki
dvojnega trnka.
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18. člen
(Grafična podoba plakete Priznanje
Občine Mengeš)

SKO PRIZNANJE OBČINE MENGEŠ"
je v modri in zlati barvi iz črk Aristokrat,
postavitev je sredinska.

Plaketa Zlato oz. Srebrno oz. Bronasto
Priznanje Občine Mengeš predstavlja kovinski odlitek grba, vdelan v sredino zrna,
ki predstavlja osnovo plakete.

V prvem ovalnem izrezu je shematski odtis Mengša v zlati barvi, v drugem ovalnem izrezu je tiskan grb Občine Mengeš
v zlati barvi.

Grb je zlate ali srebrne ali bronaste barve.
Pod zrnom je ploščica v isti barvi kot
zrno in grb, na katero je vgravirano: ime
podeljevalca priznanja, vrsta priznanja,
imetnik priznanja in razlog za podelitev
priznanja.

Ime in priimek dobitnika se izpiše na dnu
listine, pod izrezom za grb, sredinsko in
kaligrafsko. V desnem kotu na dnu listine je napis "Župan Občine Mengeš" iz
črk Fritz Quadranta. Listino lastnoročno
podpiše župan občine.

Podlaga zrna z grbom in ploščice je iz
tanke kovinske plošče v mat peskani barvi,
raster v sijaj barvi. Priznanje, velikosti 15
x 20 cm, je vdelano v kartonsko šatuljo
modre barve (HKS-41).

Listina je vložena v mapo modre barve
(HKS-41), ki ima izrezan del v stilni obliki
dvojnega trnka.

19. člen
(Grafična podoba plakete Znak Občine
Mengeš)
Plaketa Znak Občine Mengeš predstavlja
kovinski odlitek grba, vdelan v sredino
zrna, ki predstavlja osnovo plakete. Grb je
izdelan v barvi stare kovine.
Pod zrnom je ploščica v isti barvi kot
zrno in grb, na katero je vgravirano: ime
podeljevalca priznanja, vrsta priznanja,
imetnik priznanja in razlog za podelitev
priznanja.
Podlaga zrna z grbom in ploščice je iz
tanke kovinske plošče v mat peskani barvi,
raster v sijaj barvi. Znak, velikosti 7,5 x 10
cm, je vdelan v kartonsko šatuljo modre
barve (HKS-41).
20. člen
(Grafična podoba listine Spominsko
priznanje Občine Mengeš)
Listina Spominsko priznanje Občine
Mengeš je ročno izdelan papir, velikosti
A-3, v katerem je vtisnjena podlaga v obliki dvojnega trnka, na katerem je tiskan
droben raster stiliziranih trnkov.
Napis "OBČINA MENGEŠ Župan Občine
Mengeš podeljuje naziv" je v modri
barvi (HKS-41) iz črk Fritz Quadranta,
postavitev je sredinska. Napis "SPOMIN-

VII.

VIRI IN EVIDENCE
PODELJEVANJU PRIZNANJ

O

21. člen
(Sredstva in strokovno tehnična opravila)

VIII. KONČNE DOLOČBE
23. člen
(Veljavnost predhodnih predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o podeljevanju priznanj
občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št.: 21/97 z dne 26. 2. 1997, 1/99 z
dne 20. 1. 1999 in 5/01 z dne 1. 8. 2001) in
Pravilnik o podeljevanju priznanj Obline
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št.: 23/97 z dne 22. 5. 1997).
24. člen
(Začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 19-3/5
Datum: 13.1.2011
Župan
Franc JERIČ

Sredstva za pripravo, organizacijo in
podelitev priznanj se zagotovijo letno v
proračunu Občine Mengeš.
Strokovno-tehnična opravila v zvezi s
podeljevanjem priznanj opravlja občinska
uprava.

(Vodenje

22. člen
evidence o podeljevanju
priznanj)

Občinska uprava vodi knjigo o podeljenih
priznanjih, ki vsebujejo naslednje podatke:
- zaporedno številko;
- datum in kraj podelitve priznanja;
- ime in priimek, datum rojstva ter
naslov osebe, ki je prejela priznanje,
oziroma naziv pravne osebe;
- ime oziroma naziv predlagatelja za
podelitev priznanja, z navedbo
razlogov, zaradi katerih je bilo
priznanje podeljeno, ter številko
sklepa občinskega sveta, ki je sprejel
sklep o podelitvi priznanja;
- ime in priimek ter funkcijo tistega, ki
je priznanje izročil.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 22. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš št. 5/99, 3/01, 8/06) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 3.
redni seji, dne 13. januarja 2011 sprejel

SKLEP
O

IMENOVANJU ODBORA
OKOLJE IN PROSTOR

Občinski svet Občine Mengeš imenuje
Odbor za okolje in prostor v sestavi:
1. Franc Hribar, Slomškova 11, Mengeš
- predsednik
2. Nataša Skok, Rašiška ul. 11, Mengeš
- članica
3. Anton Zorman, Slovenska c. 66, Mengeš
- član
4. Breda Jamšek, Muljava 33, Mengeš
- članica
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ZA

5. Anže Kveder, Baragova 6, Mengeš
- član
6. Irena Sicherl, Zoranina 6, Mengeš
- članica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 22. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš št. 5/99, 3/01, 8/06) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 3.
redni seji, dne 13. januarja 2011 sprejel

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 14-3/5
Datum: 13.1.2011

SKLEP
Župan
Franc JERIČ

O IMENOVANJU ODBORA ZA
DRUŽBENE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 22. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš št. 5/99, 3/01, 8/06) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 3.
redni seji, dne 13. januarja 2011 sprejel

Občinski svet Občine Mengeš imenuje
Odbor za družbene in društvene dejavnosti
v sestavi:
1. Matevž Bolta, Veselovo nabrežje 15,
Mengeš – predsednik
2. Jure Šinkovec, Šubičeva ul. 8,
Mengeš – član
3. Zlatka Zebec, Zavrti 24, Mengeš
- članica
4. Milica Tomšič, Slamnikarska 12,
Mengeš - članica
5. Justina Jerič, Testenova 101, Loka pri
Mengšu, Mengeš – članica
6. Martin Močnik, Gasilska c. 15, Loka
pri Mengšu, Mengeš - član

SKLEP
O IMENOVANJU ODBORA
GOSPODARSTVO, FINANCE
PRORAČUN

ZA
IN

1. Tina Jamšek, Liparjeva 5, Mengeš
- predsednica
2. Marija Vesna Sešek, Gasilska c. 57,
Loka pri Mengšu, Mengeš – članica
3. Jožef Vahtar, Aljaževa ul. 1, Mengeš
- član
4. Katja Jamšek, Muljava 33, Mengeš
- članica
5. Urša Kunstelj, Topole 10b, Mengeš
- članica
6. Marija Gosar, Zavrti 13, Mengeš
- članica

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 17-3/5
Datum: 13.1.2011
Župan
Franc JERIČ
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 22. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš št. 5/99, 3/01, 8/06) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 3.
redni seji, dne 13. januarja 2011 sprejel
SKLEP

Občinski svet Občine Mengeš imenuje Odbor za gospodarstvo, finance in proračun v
sestavi:
1. Matej Hribar, Slovenska c. 8, Mengeš
- predsednik
2. Matjaž Loboda, Gasilska c. 44,
Loka pri Mengšu, Mengeš – član
3. Aleš Janežič, Murnova 27, Mengeš
- član
4. Anamarija Zabret Hribar,
Novakova ul. 20, Mengeš - članica
5. Jožica Komatar, Prešernova c. 13,
Mengeš – članica
6. Marko Peterlin, Jalnova ul. 5, Mengeš
- član

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 15-3/5
Datum: 13.1.2011

O SPREJEMU OKVIRNEGA PROGRAMA DELA IN TERMINSKEGA
PLANA SEJ OBČINSKEGA SVETA
OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2011

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 16-3/5
Datum: 13.1.2011
Župan
Franc JERIČ

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 22. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš št. 5/99, 3/01, 8/06) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 3.
redni seji, dne 13. januarja 2011 sprejel

Sprejme se okvirni program dela in terminski plan sej Občinskega sveta Občine
Mengeš za leto 2011.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 18-3/5
Datum: 13.1.2011

SKLEP
O IMENOVANJU ODBORA ZA STATUTARNO PRAVNE ZADEVE
Župan
Franc JERIČ

Občinski svet Občine Mengeš imenuje Odbor za statutarno pravne zadeve v sestavi:
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Župan
Franc JERIČ

