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                                                                                                                              PREDLOG 

 

Na podlagi 27. in 94. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno 

prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ……..  seji …… sprejel 

 

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana 

 

 

1. člen 

V Odloku o priznanjih Mestne občine  Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08 in 107/09) se v tretji 

alineji tretjega odstavka 2. člena in v naslovu VII. poglavja beseda »priznanji« nadomesti z besedo 

»priznanja«. 

 

2. člen 

V petem odstavku 3. člena se pika na koncu nadomesti z vejico ter doda besedilo »izjema je le 

Župančičeva nagrada.«.  

 

3. člen 

V drugem odstavku 4. člena se v prvi in drugi alineji črta besedilo »kolikor je to mogoče;«. 

 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Če pobudnik ne posreduje soglasja kandidata, komisija pozove pobudnika, da pridobi soglasje 

kandidata, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov.«. 

 

4. člen 

V drugem stavku 5. člena se črka »v« nadomesti z besedilom »na spletni strani MOL, lahko pa tudi v 

drugih«.  

 

5. člen 

Za 6. členom se doda nov 6. a člen, ki se glasi: 

 

     »6. a člen 

 

Vsaka komisija lahko sprejme svoj poslovnik, v katerem opredeli način dela komisije ter  natančnejše 

kriterije za izbor kandidatov za prejem priznanja.«. 

 

6. člen 

V prvem odstavku 9. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:  

 

»Za podelitev naziva v tekočem letu se upoštevajo pobude, prispele do 31. marca. Pobude, prispele 

po tem datumu, se bodo obravnavale za podelitev naziva v naslednjem letu.«. 

 

7. člen 

Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:  
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»Nagrada glavnega mesta Ljubljana je priznanje MOL, ki ga prejmejo posamezniki ali skupine in 

pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.«.  

 

8. člen 

 

V drugem odstavku 14. člena se besedilo »delo iz daljšega obdobja« nadomesti z besedama 

»življenjsko delo«. 

 

V tretjem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in sicer eno za življenjsko delo in tri 

za dveletno ustvarjalno obdobje.«. 

 

Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita: 

 

»Dobitnik lahko Župančičevo nagrado prejme enkrat za dveletno ustvarjalno obdobje in enkrat za 

življenjsko delo.«. 

 

Župančičevo nagrado za življenjsko delo lahko prejmejo tudi dosedanji dobitniki Župančičeve 

nagrade za dveletno ustvarjalno obdobje.«. 

 

9. člen 

V prvem odstavku 16. člena se beseda »vzgojitelji« nadomesti z besedo »pedagogi«. 

 

10. člen 

V prvem odstavku 17. člena se beseda »predstavljata« nadomesti z besedo »predstavlja« ter črta  

besedilo »namensko umetniško delo ter«. 

 

11. člen 

18. člen se spremeni tako, da se glasi:  

 

     »18. člen 

 

Priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so zahvalna listina in plaketa, ki 

se podelita na podlagi javnega razpisa ter znak, ki se podeli na podlagi predloga poveljnika Civilne 

zaščite MOL.«. 

 

12. člen 

Za 20. členom se doda nov 20. a člen, ki se glasi:  

 

   »20. a člen 

 

Znak se podeli pripadnikom sil zaščite, reševanja in pomoči za sodelovanje v posebej pomembnih 

aktivnostih. Znak se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi znaka.«. 

 

13. člen 

V 21. členu se besedilo »Priznanji se izročata« nadomesti z besedilom »Priznanja se izročajo«. 

 

     14. člen 

 

V drugem odstavku 26. člena se v prvi alineji pred besedo »MOL« vstavi besedo »grb«. 
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15. člen 

Postopki podeljevanja priznanj, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z 

Odlokom o priznanjih Mestne občine  Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08 in 107/09). 

 

16. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

 

Župan  

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
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Obrazložitev 

k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine 

Ljubljana 

 

 

Pravni temelji za sprejem akta 

Pravna temelja za sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne 

občine Ljubljana sta 27. in 94. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – 

uradno prečiščeno besedilo). 27. člen statuta med drugim določa, da je Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana pristojen za sprejemanje odlokov Mestne občine Ljubljana. Prvi odstavek 94. člena statuta 

določa, da mestni svet določi vrste priznanj Mestne občine Ljubljana, pogoje in postopek njihovega 

podeljevanja ter ureja druga vprašanja, ki se nanašajo na priznanja, z odlokom.  

 

 

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben, ter ocena stanja na področju, ki ga akt ureja 

Komisija za priznanja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je na podlagi svojih pobud in prejetih 

pobud s strani Komisije za podeljevanje Župančičevih nagrad, Komisije za zbiranje predlogov za 

podeljevanje Rožančevih nagrad  in Komisije za podeljevanje priznanj na področju varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami pripravila predlog za spremembo odloka. 

 

 

Poglavitne rešitve 

V predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana so 

poglavitne rešitve: 

- Župančičevo nagrado bo isti dobitnik lahko prejel dvakrat, medtem ko ostala priznanja vsak dobitnik 

prejme samo enkrat; 

- spremembe in dopolnitve odloka omogočajo komisijam za podelitev posameznih priznanj, da s svojim 

poslovnikom opredelijo način dela in natančnejše kriterije za izbor kandidatov; 

- pobude za podelitev naziva častni meščan bo Komisija za priznanja zbirala do 31. marca istega leta, 

po tem datumu bodo pobude obravnavane v postopku za podelitev naziva v naslednjem letu; 

- dodano je novo priznanje Znak za delovanje v velikih intervencijah. 

 

V nadaljevanju so podane obrazložitve k posameznim členom, ki se spreminjajo:   

 

K 1. členu 

Zaradi predlaganega novega priznanja na področju zaščite, reševanja in pomoči je potrebno redakcijsko 

popraviti besedo priznanji (sedaj dve) v priznanja (predlagana tri).  

 

K 2. členu 

Isti kandidat lahko prejme Župančičevo nagrado za dveletno obdobje, po večletnem ustvarjalnem delu 

pa jo lahko prejme še za življenjsko delo. 

 

K 3. členu 

Pobudnik, ki predlaga kandidata za priznanje MOL, mora posredovati vse podatke o kandidatu, ki so 

skladno z odlokom določeni v objavljenem razpisu za podelitev priznanj MOL.  

Pobudnik mora priskrbeti soglasje predlaganega kandidata. 

 

K 4. členu 

V skladu s predlagano spremembo odloka bo jasno določeno, da se javni razpis za zbiranje pobud 

objavi na spletni strani MOL, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja (npr. uradni list, 

dnevni časopisi itd.). 

 

K 5. členu 

Komisije bodo lahko s poslovnikom opredelile način dela komisije in natančnejše kriterije za izbor 

kandidatov.  
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K 6. členu  

Pobude za naziv častni meščan oziroma častna meščanka niso vezane na razpis in jih komisija za 

priznanja MS MOL zbira celo leto. Izkušnje so pokazale, da mora komisija za priznanja MS MOL do 

31. marca zaključiti obravnave pobud za tekoče leto in pripraviti predlog podelitve priznanj MOL za 

obravnavo na aprilski seji MS MOL. Skladno z odlokom se naziv častni meščan praviloma podeli na 

slavnostni seji ob prazniku Ljubljane 9. maja. 

Pobude, ki bodo prispele po 31. marcu, bodo obravnavane za podelitev naziva v naslednjem letu. 

 

K 7. členu 

Določba, da nagrado glavnega mesta Ljubljana lahko izjemoma prejmejo skupine in pravne osebe, ki 

se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo je bila preveč omejevalna glede na veliko število v 

preteklosti prejetih odličnih pobud za podelitev nagrade skupinam in društvom, ki delujejo na 

različnih področjih že več desetletij.  

 

K 8. členu 

Spremembe odloka se predlagajo, ker so nekateri nagrajenci, ki so v 51 letih podeljevanja nagrad že 

prejeli Župančičevo nagrado za dveletno ustvarjalno obdobje, v daljšem časovnem obdobju ustvarili 

tako prepoznavne vrhunske umetniške opuse in z njimi tako izjemno obogatili kulturno izročilo 

Mestne občine Ljubljana, da je njihova ustvarjalnost že pridobila status življenjsko pomembnega 

dela, s tem pa tudi utemeljeno možnost za podelitev Župančičeve nagrade za življenjsko delo. 

 

K 9. členu  

Skladno s spremenjeno terminologijo se tudi v odloku uporablja termin »športni pedagogi«. 

 

K 10. členu 

Zaradi pomanjkanja sredstev se v zadnjih letih ni več podarjalo namenskih umetniških del, zato 

predlagamo, da se ta določba črta. 

 

K 11. in 12. členu   
Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo ugotavlja, da je vedno več naravnih ali drugih 

nesreč, ki zahtevajo angažiranje vse večjega števila subjektov, ki profesionalno ali prostovoljno 

delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Z novim priznanjem se želi izraziti hvaležnost za 

sodelovanje in pripravljenost pomagati pomoči potrebnim, in sicer v primerih, ki presegajo obseg 

vsakodnevnih nesreč. Primer takih dogodkov so poplave 2010 in 2014, žled 2014 v Ljubljani, pomoč 

Ljubljane drugim občinam ob požaru na Krasu leta 2013, povodnji v Železnikih septembra 2007, ter 

tudi nudenje pomoči izven meja Republike Slovenije - Bijeljina 2014, BiH, nudenje pomoči ob 

poplavah. Te aktivnosti izvajajo sile za zaščito, reševanje in pomoč iz sistema zaščite in reševanja 

MOL, ki jih, v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, operativno-

strokovno vodi poveljnik Civilne zaščite MOL zato je predvideno, da predlog za podelitev znaka 

poda prav on. 

 

K 13. členu 

Sprememba v besedilu je potrebna zaradi spremenjenega števila priznanj, sedaj so predvidena tri 

priznanja. 

 

K 14. členu 

Sprememba je redakcijske narave. V postopku sprejema novega Odloka o priznanjih Mestne občine 

Ljubljana v letu 2008 je v prvi alineji drugega odstavka 26. člena pomotoma izpadla beseda »grb«, kot 

je bilo zapisano že v prejšnjem Odloku o priznanjih Mestne občine Ljubljana, objavljenem v Uradnem 

listu RS, št. 10/01.  

 

Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 

Predlagani odlok nima dodatnih finančnih posledic za proračun Mestne občine Ljubljana. Sredstva za 

novo priznanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se bodo zagotovila v okviru 

proračuna Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo.  

 

 

 



Predlog za hitri postopek 
Glede na to, da predlagane spremembe in dopolnitve Odloka o priznanjih MOL predstavljajo manj 
zahtevne dopolnitve tega akta, na podlagi zadnje alineje tretjega odstavka 122. Clena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne obCine Ljubljana (Uradni list RS, 3 .  24/16 - uradno preCiSEeno besedilo) 
predlagamo mestnemu svetu, da odlok sprejme po hitrem postopku. 

Ljubljana, 22. 2. 20 17 
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Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana,  

ki obsega:  

- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08 z dne 9. 12. 2008) ter  

- Odlok o dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/09 z dne 

24. 12. 2009).  

O D L O K  

o priznanjih Mestne občine Ljubljana 

S PRIKAZOM PREDVIDENIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV  

(Novo besedilo v predlogu je krepko, besedilo, ki je črtano je prečrtano) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen  

Ta odlok določa vrste priznanj Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), njihovo obliko, 

pogoje in postopek njihovega podeljevanja, financiranje, evidenco podeljenih priznanj ter ureja druga 

vprašanja v zvezi s prejemniki priznanj.  

2. člen  

O podelitvi priznanj MOL odločata Mestni svet MOL (v nadaljevanju mestni svet) in župan.  

Priznanja MOL, o katerih odloča mestni svet, so:  

– naziv častni meščan glavnega mesta Ljubljana oziroma častna meščanka glavnega mesta Ljubljana 

(v nadaljevanju: častni meščan),  

– nagrada glavnega mesta Ljubljana,  

– plaketa glavnega mesta Ljubljana.  

Priznanja MOL, o katerih odloča župan, so:  

– Župančičeva nagrada,  

– nagrada Marjana Rožanca,  

– priznanjia na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,  

– spominska priznanja.  

3. člen  

Mestni svet odloča o podelitvi priznanj iz svoje pristojnosti na predlog komisije za priznanja, ki jo 

imenuje mestni svet. Postopek izbire kandidatov pred komisijo za priznanja poteka brez navzočnosti 

javnosti do sprejetja sklepa komisije o predlaganih kandidatih mestnemu svetu v sprejem.  

Predloge za podelitev priznanj, o katerih odloča župan, pripravijo komisije, ki jih za podelitev 

posameznega priznanja imenuje župan.  

Člani komisij iz prvega in drugega odstavka tega člena pri predlaganju kandidatov niso vezani 

izključno na pobude za podelitev priznanj iz 4. člena tega odloka, temveč lahko v skladu z razpisom 

tudi sami predlagajo druge kandidate po svoji presoji.  

Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtnega priznanja, razen izjemoma priznanja na 

področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

Dobitnik lahko prejme posamezno priznanje MOL samo enkrat, izjema je le Župančičeva nagrada.  

Dobitnik priznanja MOL v tekočem letu prejme največ eno priznanje MOL.  
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4. člen  

Pobude za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče 

oziroma sedež v MOL.  

Pobuda za priznanje mora vsebovati:  

– podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične 

osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo, kolikor je to mogoče;  

– pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, soglasje za 

uporabo osebnih podatkov, kolikor je to mogoče;  

– podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da 

je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo,  

– vrsto priznanja,  

– utemeljitev pobude.  

K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo pobudo.  

Kolikor pobudnik ne pridobi soglasja kandidata, komisija pozove kandidata, da poda soglasje h 

kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov.  

Če pobudnik ne posreduje soglasja kandidata, komisija pozove pobudnika, da pridobi soglasje 

kandidata, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih 

podatkov. 

Kolikor kandidat ne poda soglasja, je pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.  

5. člen  

Pobude iz prejšnjega člena tega odloka se zberejo na podlagi javnega razpisa, če ni s tem odlokom za 

posamezno priznanje drugače določeno. Javni razpis se objavi v na spletni strani MOL, lahko pa 

tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja enkrat letno za posamezno priznanje, in sicer najmanj tri 

mesece pred dnevom izročitve priznanja.  

6. člen  

Javni razpis za podelitev priznanj MOL mora vsebovati:  

– navedbo pobudnikov iz prvega odstavka 4. člena tega odloka,  

– kriterije za podelitev posameznega priznanja,  

– vrsto in število posameznih priznanj,  

– navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k pobudi,  

– rok, do katerega je treba poslati pobude,  

– naslov, na katerega je treba poslati pobude.  

6. a člen 

Vsaka komisija lahko sprejme svoj poslovnik, v katerem opredeli način dela komisije ter  

natančnejše kriterije za izbor kandidatov za prejem priznanja. 

7. člen  

 

Priznanja MOL, ki morajo biti opremljena z grbom MOL in podpisom župana, izroča župan.  

 

Podatki o prejemniku in vrsti podeljenega priznanja se objavijo v sredstvih javnega obveščanja.  
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II. NAZIV ČASTNI MEŠČAN 

 

8. člen 

  

Naziv častni meščan je najvišje priznanje MOL, ki ga prejmejo posamezniki, ki so izjemno zaslužni 

za ugled, pomen in razvoj MOL ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.  

 

Kriteriji za podelitev naziva častni meščan so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo: 

vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovalnost ali skrb za blaginjo v MOL ali promocijo MOL.  

Letno se lahko podelita največ dva naziva častni meščan.  

9. člen  

Pobude za podelitev naziva častni meščan zbira komisija za priznanja celo leto. Za podelitev naziva 

v tekočem letu se upoštevajo pobude, prispele do 31. marca. Pobude, prispele po tem datumu, 

se bodo obravnavale za podelitev naziva v naslednjem letu. 

Naziv častni meščan se praviloma podeli na slavnostni seji mestnega sveta ob prazniku MOL s 

posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni meščan. Dobitnik prejme tudi 

namensko umetniško delo.  

Častni meščani se vpisujejo v knjigo častnih meščanov.  

9. a člen  

Župan povabi častne meščane na srečanje častnih meščanov predvidoma dvakrat letno.  

Častni meščani lahko ustanovijo Klub častnih meščanov MOL in sprejmejo pravila delovanja Kluba 

častnih meščanov MOL.  

Klub častnih meščanov MOL lahko organom MOL podaja mnenja in pobude o zadevah, ki se 

nanašajo na delovanje MOL, predvsem pa o zadevah, povezanih z ugledom, pomenom in razvojem 

MOL ter razvojem njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.  

 

 

III. NAGRADA GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA  

 

10. člen 

  

Nagrada glavnega mesta Ljubljana je priznanje MOL, ki ga prejmejo posamezniki. Izjemoma jo 

lahko prejmejo tudi ali skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.  

Kriteriji za podelitev nagrade so: pomembni dosežki življenjskega dela z vseh področij, prispevek k 

razvoju, ugledu in dobrobiti MOL ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini.  

Vsako leto se lahko podeli največ pet nagrad glavnega mesta Ljubljana.  

11. člen  

Nagrado glavnega mesta Ljubljana predstavlja bronasti kipec Aretej, umetniško delo akademskega 

kiparja Stojana Batiča, in denarna nagrada v višini štirih povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji 

za preteklo leto. Nagrado glavnega mesta Ljubljana se izroči skupaj z listino, ki vsebuje besedilo 

sklepa o podelitvi nagrade.  

Nagrada glavnega mesta Ljubljane se izroča na slavnostni seji mestnega sveta praviloma ob prazniku 

MOL.  
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IV. PLAKETA GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA 

12. člen  

Plaketa glavnega mesta Ljubljana je priznanje MOL, ki ga prejmejo:  

– posamezniki in pravne osebe, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem 

časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju 

MOL;  

– posamezniki in pravne osebe za posebne zasluge za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med MOL 

in drugimi občinami;  

– posamezniki za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum;  

– prijateljska, pobratena in druga mesta in občine, pravne osebe ter posamezniki iz Republike 

Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja z 

MOL;  

– posamezniki in pravne osebe za dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem in kulturno-

umetniškem področju ter za trajnosti razvoj MOL;  

– donatorji za humanitarno, znanstveno-raziskovalno, kulturno-umetniško področje in trajnostni 

razvoj MOL.  

Vsako leto se lahko podeli največ sedem plaket glavnega mesta Ljubljana, od tega največ dve za 

donatorstvo.  

Plakete za donatorstvo se glede na plemenitost namena in višino donatorstva delijo na zlato, srebrno 

in bronasto plaketo za donatorje.  

13. člen  

Plaketo glavnega mesta Ljubljana predstavlja reliefni odtis grba MOL z napisom Ljubljana, 

umetniško delo akademskega kiparja Petra Černeta, in se podeljuje skupaj z izročitvijo listine, ki 

vsebuje besedilo sklepa o podelitvi plakete MOL.  

Plaketa glavnega mesta Ljubljana se izroča na slavnostni seji mestnega sveta praviloma ob prazniku 

MOL.  

V. ŽUPANČIČEVA NAGRADA  

14. člen  

Župančičevo nagrado prejmejo ustvarjalci z območja MOL. Kadar gre za tako celovito delo, da ni 

mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega kulturnega prispevka, lahko dobi Župančičevo 

nagrado skupina ustvarjalcev.  

Župančičeva nagrada se podeljuje za izjemne stvaritve s področja kulture, ki pomembno oblikujejo 

kulturno življenje prebivalcev MOL, kakor tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli 

mednarodna priznanja oziroma so s svojim delom pomembno prispevali k upodobitvi in predstavitvi 

mesta Ljubljana doma in v svetu, ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let ali za 

delo iz daljšega obdobja življenjsko delo, ki trajno obogati kulturno zakladnico MOL in je lahko 

izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu.  

Vsako leto se lahko podeli največ štiri Župančičeve nagrade, in sicer eno za življenjsko delo in tri 

za dveletno ustvarjalno obdobje. 

Dobitnik lahko Župančičevo nagrado prejme enkrat za dveletno ustvarjalno obdobje in enkrat 

za življenjsko delo. 

 

Župančičevo nagrado za življenjsko delo lahko prejmejo tudi dosedanji dobitniki Župančičeve 

nagrade za dveletno ustvarjalno obdobje. 
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15. člen 

 

Župančičeva nagrada je nagrada v višini treh povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji za preteklo 

leto in namensko umetniško delo ter se izroči z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi nagrade.  

Župančičeva nagrada se izroča v prvi polovici meseca junija.  

 

VI. NAGRADA MARJANA ROŽANCA  

 

16. člen  

 

Nagrado Marjana Rožanca prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni vzgojitelji pedagogi, 

profesionalni delavci v športu in športni novinarji.  

Nagrado Marjana Rožanca se podeljuje za izjemne dosežke v preteklem letu ali za delo iz daljšega 

obdobja.  

Vsako leto se lahko podeli največ štiri nagrade Marjana Rožanca.  

17. člen  

Nagrado Marjana Rožanca predstavljata denarna nagrada v višini treh povprečnih bruto plač v 

Republiki Sloveniji za preteklo leto in namensko umetniško delo ter se izroči z listino, ki vsebuje 

besedilo sklepa o podelitvi nagrade. 

  

Nagrada Marjana Rožanca se praviloma izroča na rojstni dan Marjana Rožanca 21. novembra.  

 

 

VII. PRIZNANJIA NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI  

 

18. člen 

  

Priznanjia na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sta so zahvalna listina in plaketa, 

ki se podelita na podlagi javnega razpisa ter znak, ki se podeli na podlagi predloga poveljnika 

Civilne zaščite MOL. in se podeljujeta brez javnega razpisa.  

 

19. člen  

Plaketa se podeljuje posameznikom, skupinam in pravnim osebam za dolgoletno uspešno delo pri 

razvijanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in 

pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč.  

Plaketo se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi plakete.  

20. člen  

Zahvalna listina se podeljuje posameznikom, skupinam in pravnim osebam za posebne zasluge in 

izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v preteklem letu 

oziroma krajšem časovnem obdobju.  

20. a člen 

 

Znak se podeli pripadnikom sil zaščite, reševanja in pomoči za sodelovanje v posebej 

pomembnih aktivnostih. Znak se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi 

znaka. 

21. člen  

 

Priznanjia se izročatajo ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite.  
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VIII. SPOMINSKA PRIZNANJA 

 

22. člen  

Spominska priznanja so: mestni ključ, replika grba MOL in spominska listina.  

23. člen  

Spominska priznanja se podeljujejo brez javnega razpisa ob posebnih priložnostih, določenih s tem 

odlokom.  

24. člen  

Mestni ključ Ljubljane podeljuje župan MOL tujim in domačim državnikom in visokim osebnostim.  

Na ročaju ključa je upodobljen grb MOL, na drugi strani je prostor za vpis imena dobitnika in datuma 

izročitve.  

25. člen  

Repliko grba MOL podeljuje župan posameznikom, ki so pomembno vplivali na razvoj MOL ali na 

sodelovanje MOL s tujino.  

26. člen  

Spominska listina MOL se podeljuje ob jubilejih in dosežkih na raznih področjih življenja in dela.  

Spominska listina MOL vsebuje naslednje elemente:  

– grb MOL,  

– napis Mestna občina Ljubljana, Spominska listina,  

– ime prejemnika listine,  

– namen podelitve listine,  

– kraj in datum podelitve,  

– ime in podpis župana.  

IX. ODVZEM PRIZNANJA  

27. člen  

Posamezno priznanje se lahko odvzame, če se po podelitvi priznanja zve za nova dejstva, ki so v 

izrazitem nasprotju z razlogom podelitve.  

Priznanje se odvzame, če se prejemnik priznanja priznanju odpove oziroma če prejemnik priznanje 

vrne ali če zavrne prejem priznanja.  

28. člen  

Odvzeto priznanje se lahko tudi vrne, če se po odvzemu priznanja zve za nova dejstva, ki so v 

izrazitem nasprotju z razlogom odvzema.  

29. člen  

O odvzemu in vrnitvi priznanja odloča mestni svet na predlog župana, po predhodnem mnenju 

pristojne komisije.  

30. člen 

Odvzem in vrnitev priznanja nista časovno omejena.  

31. člen  

 

Odvzem in vrnitev priznanja nimata finančnih posledic. 
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X. FINANCIRANJE IN EVIDENCA PODELJENIH PRIZNANJ  

 

32. člen  

Sredstva za priznanja, srečanja častnih meščanov in seje Kluba častnih meščanov MOL, ki se 

organizirajo v prostorih MOL, se določijo v proračunu MOL.  

33. člen  

Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj, srečanji častnih meščanov in 

sejami Kluba častnih meščanov MOL opravlja Mestna uprava MOL.  

34. člen  

Evidenco podeljenih priznanj MOL vodi Mestna uprava MOL. Evidenca podeljenih priznanj MOL je 

javna.  

 

 

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08 z dne 9. 12. 2008) 

vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:  

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

 

35. člen 

  

Postopki podeljevanja priznanj, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se izvedejo po 

predpisih, po katerih so se začeli.  

36. člen  

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni 

list RS, št. 10/01).  

37. člen  

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2009.  

 

Odlok o dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/09 z 

dne 24. 12. 2009) vsebuje naslednjo končno določbo:  

 

5. člen  

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.  

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list 

RS, št. …/…) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo: 

 

15. člen 

 

Postopki podeljevanja priznanj, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v 

skladu z Odlokom o priznanjih Mestne občine  Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08 in 107/09). 

 

16. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 




