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PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 21. Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) in 
65. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 17/2011) se sprejme Sklep o ustanovitvi Komisije za občinska priznanja kot 
občasnega delovnega telesa občinskega sveta, kot je predložen ter dopolnjen na seji. 
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Na podlagi 21. Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) in 
65. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 17/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji ____. seji dne 
______________ sprejel naslednji 
 
 

SKLEP 
o ustanovitvi Komisije za občinska priznanja kot občasnega 

delovnega telesa občinskega sveta 
 

 
I.  

S tem sklepom se ustanovi Komisija za občinska priznanja kot občasno delovno telo 
občinskega sveta, določijo se naloge delovnega telesa in število članov ter opravi 
imenovanje. 
 

II.  
Komisija za občinska priznanja opravlja dela in naloge, določene z občinskimi predpisi, 
ki urejajo priznanja občine, predvsem pa: 

- na podlagi prejetih pobud za občinska priznanja oblikuje predlog za podelitev 
priznanj in ga skupaj z obrazložitvijo posreduje v obravnavo in odločanje 
občinskemu svetu. 

 
III.  

Komisija za občinska priznanja ima tri člane. 
 

IV.  
V Komisijo za občinska priznanja se imenujejo: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

 

V.  
Delo komisije vodi član/ica občinskega sveta kot predsednik/-ca. Prvo sejo komisije 
skliče župan. 
 

VI.  
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 
 
 
Številka: 01101-1/2018- 
Benedikt, dne  
 
 
 ŽUPAN 
 Milan GUMZAR 
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Obrazložitev 
 

 
Občina Benedikt v letu 2018 predvideva izvedbo javnega razpisa za podelitev občinskih 
priznanj, saj so bila priznanja podeljena nazadnje v letu 2014 in v letošnjem letu praznujemo 
19. občinski praznik oz. 20-letnico obstoja občine. Postopek zbiranja pobud za podelitev 
občinskih priznanj skladno z Odlokom o priznanjih Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/2001 
– v nadaljevanju: odlok) začne občinski svet s sklepom, pobude pa se zbirajo na podlagi 
javnega razpisa. 
 
Odlok o priznanjih Občine Benedikt predvideva, da o podeljevanju priznanj odloča občinski 
svet na predlog komisije za občinska priznanja. Po določbah odloka na podlagi prejetih pobud 
oblikuje komisija za občinska priznanja predlog za podelitev priznanj in ga skupaj z 
obrazložitvijo posreduje v obravnavo in odločanje občinskemu svetu. Pri ocenjevanju 
dosežkov predlaganih kandidatov za priznanja se lahko komisija pri oblikovanju predlogov 
priznanj poslužuje tudi strokovnjakov s posameznih področij.  
 
Skladno z 58. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 17/2011 – v nadaljevanju: poslovnik) svet ustanovi stalne in občasne 
komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori sveta v okviru svojega 
delovnega področja v skladu s poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz 
pristojnosti sveta in dajejo svetu mnenja in predloge. 
 
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega 
telesa in število članov ter opravi imenovanje.  
 
Člane odborov in komisij imenuje svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov, če poslovnik 
ne določa drugače. Članstvo v komisiji ali odboru sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem 
odboru občine ali z delom v občinski upravi. Delo komisije vodi član/-ica občinskega sveta kot 
predsednik/-ica. Prvo sejo komisije skliče župan. 
 
Odbori in komisije štejejo od tri do pet članov. Predlagamo, da ima komisija za občinska 
priznanja tri člane. 
 
Do priprave tega gradiva, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja še ni 
oblikovala predloga za imenovanje članov komisije za občinska priznanja, zato bo le-ta podan 
na seji občinskega sveta. 
 
Finančne posledice tega sklepa bodo sejnine, izplačane članom komisije. Predvidevamo, da 
bo za obravnavo prejetih pobud za občinska priznanja komisija zasedala na eni oz. dveh sejah. 
 
Glede na zgoraj navedeno predlagamo, da občinski svet sprejme sklep o ustanovitvi komisije 
za priznanja kot občasnega delovnega telesa, kot je predložen ter dopolnjen s predlogi za 
člane na seji. 
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