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Na podlagi 27. in 94. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ……. seji dne 
…………. sprejel 
 

O D L O K  
o priznanjih Mestne občine Ljubljana 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Ta odlok določa vrste priznanj Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), njihovo obliko, 
pogoje in postopek njihovega podeljevanja ter financiranje in evidenco podeljenih 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,  
-     priznanji 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. 
 
Dobitnik priznanja MOL v tekočem letu prejme največ eno priznanje MOL. 
 

4. člen 
 
Pobude za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno 
prebivališče oziroma sedež v MOL.  
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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.  
 
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 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. 
 

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. 
 

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. 
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Letno se lahko podelita največ dva naziva častni meščan. 
 

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

III. NAGRADA GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA 
 

10. člen 
 
Nagrada glavnega mesta Ljubljana je priznanje MOL, ki ga prejmejo posamezniki. Izjemoma 
jo lahko prejmejo tudi 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. 
 

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. 
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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, 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. 
 

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, 
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 
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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. PRIZNANJI NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

 
18. člen 

 
Priznanji na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sta zahvalna listina in 
plaketa 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. 
 

21. člen 
 
Priznanji se izročata ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite. 
 

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. 
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26. člen 

 
Spominska listina MOL se podeljuje ob jubilejih in dosežkih na raznih področjih življenja in 
dela.  
 
Spominska listina MOL vsebuje naslednje elemente:  
- 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.  

 
X. FINANCIRANJE IN EVIDENCA PODELJENIH PRIZNANJ 

 
32. člen 

 
Sredstva za priznanja se zagotovijo v proračunu MOL. 
 

33. člen 
 
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja Mestna uprava 
MOL. 
 

34. člen 
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Evidenco podeljenih priznanj MOL vodi Mestna uprava MOL. Evidenca podeljenih priznanj 
MOL je javna.  
 

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. 
 
 
 
Št.  
Ljubljana, dne  
 
 
                                                                                                                       
                                                                                                                      Župan 

Mestne občine Ljubljana 
        Zoran Janković 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 20. seji dne 29. 9. 2008 obravnaval osnutek 
Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana in ga sprejel skupaj s pripombami iz razprave in 
pripombo Statutarno pravne komisije. 
 
 
I. UPOŠTEVANJE PRIPOMB, DANIH K OSNUTKU AKTA 
 
I. 1. PRIPOMBA STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 
 
Statutarno pravna komisija je na svoji 19. seji dne 25. 9. 2008 obravnavala osnutek Odloka o 
priznanjih Mestne občine Ljubljana in k preambuli odloka podala naslednjo pripombo: 
"Iz preambule naj se črta ", 31., 93."". 
 
Pripomba se upošteva. 
 
I. 2. PRIPOMBE MESTNIH SVETNIKOV IZ RAZPRAVE OB OBRAVNAVI OSNUTKA 
AKTA 
 
V razpravi so sodelovali naslednji mestni svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Slavko SLAK, 
Miha JAZBINŠEK, dr. Jožef KUNIČ, Marjeta VESEL VALENTINČIČ in Janez MOŠKRIČ. 
 
K 2. členu: 
Pripomba svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA: ker se s področja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami podeljujeta dve vrsti priznanj, je v tretji alineji tretjega odstavka 2. člena 
namesto “priznanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami" pravilno 
"priznanji". 
Pripomba se upošteva. Smiselno se tudi v naslovu VII. poglavja beseda "priznanja" popravi v 
"priznanji". 
 
K 3. členu: 
1. Pripomba svetnika Mihe JAZBINŠKA: ker je komisija za priznanja ustanovljena po statutu, 
je potrebno črtati del besedila v prvem odstavku 3. člena, in sicer da "jo imenuje mestni svet". 
Pripomba se ne upošteva. Prvi stavek prvega odstavka 3. člena je glede na veljavni odlok 
nespremenjen. Prav tako predlagatelj odloka meni, da je določba smiselna zaradi jasne 
opredelitve, da komisijo za priznanja imenuje mestni svet in tudi odloča o njenih predlogih, 
medtem ko ostale komisije imenuje župan in nato odloča o predlogih teh komisij. 
 
2. Pripomba svetnika Mihe JAZBINŠKA: meni, da je Župančičeva nagrada razvrednotena, če 
o njej odloča župan in ne mestni svet, saj je to nagrada z dolgoletno tradicijo. 
Pripomba se ne upošteva. Res je, da je Župančičeva nagrada nagrada z dolgoletno tradicijo, 
saj se podeljuje že od leta 1965. Vendar je ureditev priznanj, o katerih odločata mestni svet in 
župan, ostala nespremenjena v primerjavi z veljavnim odlokom iz leta 2001. Predlagatelj 
meni, da je obstoječa ureditev/delitev ustrezna, saj so priznanja, o katerih odloča mestni svet, 
priznanja za vsa področja delovanja in za daljše časovno obdobje oziroma za življenjsko 
delo, medtem ko župan odloča o predlogih komisij za podelitev priznanj na posameznih 
področjih in za krajše časovno obdobje. 
 
3. Pripomba svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA: določba, da postopek izbire kandidatov 
pred komisijo za priznanja poteka do objave gradiva za obravnavo na seji mestnega sveta 
brez navzočnosti javnosti, je nejasna. Predlaga, da postopek poteka brez navzočnosti 
javnosti do zasedanja komisije in ne do objave gradiva. 
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Pripomba se upošteva. Predlagatelj odloka predlaga, da postopek izbire kandidatov pred 
komisijo za priznanja poteka brez navzočnosti javnosti do sprejetja sklepa komisije o 
predlaganih kandidatih mestnemu svetu v sprejem. 
 
4. Pripombe svetnikov doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA, dr. Jožefa KUNIČA in Marjete VESEL 
VALENTINČIČ na določbo, da predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtnega 
priznanja, razen izjemoma priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami: 
- doc. dr. Gregor GOMIŠČEK: smiselna bi bila možnost predlaganja podelitve posmrtno za 
častnega meščana; 
- Marjeta VESEL VALENTINČIČ: predlaga razširitev možnosti posmrtne podelitve tudi na 
druge segmente, na primer za osebe, umrle v zadnjem letu: 
- dr. Jožef KUNIČ: priznanja se v skladu z odlokom podeljujejo le živečim ljudem, zato 
predlaga drugačno formulacijo za primer, da se nekdo smrtno ponesreči tik pred podelitvijo.  
Pripombi svetnikov doc. dr. Gregorja GOMIŠČA in Marjete VESEL VALENTINČIČ se ne 
upoštevata. Predlagatelj odloka meni, da so za tiste posameznike, ki so bili za časa svojega 
življenja mestu v ponos oziroma so bili izjemno zaslužni za mesto, drugi primerni načini 
posmrtne obeležitve pomena teh oseb, na primer poimenovanje ulic, naselij, trgov, osnovnih 
šol, vrtcev, postavitev spomenika, spominske plošče, razstave, poimenovanje nagrade in 
drugi načini, s katerimi se smiselno in v utemeljenih primerih dignitetno počasti spomin na 
življenje in delo osebnosti.  
Pojasnilo k pripombi svetnika dr. Jožefa KUNIČA: v določbi, da predlagatelji ne morejo 
predlagati podelitve posmrtnega priznanja, so predlagatelji posamezne komisije za izbor 
kandidatov za podelitev priznanja, kar pomeni, da te posamezne komisije ne morejo 
predlagati mestnemu svetu oziroma županu v sprejem sklepa za podelitev posmrtnega 
priznanja. V primeru, da je za nekega kandidata mestni svet na predlog komisije za priznanja 
sprejel sklep, da se mu podeli priznanje, kandidat pa po sprejemu sklepa na mestnemu svetu 
in pred podelitvijo umre, se upoštevajo predpisi, ki urejajo dedovanje in nasledstvo. 
 
K 8. členu: 
1. Pripomba svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA: v prvem odstavku 8. člena ni potrebno 
dodati, da so častni meščani zaslužni za razvoj dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov. 
Pripomba se ne upošteva. Po mnenju predlagatelja odloka morajo zasluge korelirati tudi z 
najvišjimi dosežki na mednarodni ravni. Zaradi jasnejše opredelitve in razlikovanja s 25. 
členom, na kar je tudi opozoril svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, se v prvem odstavku za 
besedo ugled doda vejica in beseda pomen. 
 
2. Pripomba svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA: kaj pomeni beseda sodelovalnost, ki je 
navedena kot kriterij za podelitev naziva častni meščan v drugem odstavku 8. člena? 
Pojasnilo: Sodelovalnost pomeni sodelovanje in je sodoben termin v pedagoški praksi. 
Uporablja se v javnih strokovnih besedilih, predvsem na področjih humanistike, družboslovja 
in medicine ter je zapisana v besedilnem korpusu FidaPlus (obsežni zbirki elektronskih 
besedil, namenjeni raziskovanju). Pomeni torej željo po sodelovanju, pripravljenost 
sodelovati, sposobnost sodelovati. 
 
K. 9. členu: 
1. Pripomba svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA: meni, da se tudi naziv častnega 
meščana podeli z javnim razpisom. 
Pripomba se delno upošteva. Zaradi večje preglednosti predlagatelj odloka predlaga 
spremembo besedila določbe, in sicer "Pobude za podelitev naziva častni meščan zbira 
komisija za priznanja celo leto.", pri čemer dosedanja praksa ostane enaka. Ob razpisu za 
zbiranje pobud za podelitev nagrad in plaket se še posebej poudari, da se za častnega 
meščana pobude zbirajo celo leto. 
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2. Pripombi svetnikov doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA in dr. Jožefa KUNIČA: zakaj se pri 
nekaterih priznanjih (tudi npr. pri častnemu meščanu) podeli namensko umetniško delo, pri 
drugih pa je umetniško delo točno določeno. 
Pojasnilo: Predlagatelj odloka pojasnjuje, da je točno določeno umetniško delo, ki je v odloku 
predvideno pri nagradi in plaketi MOL, plod tradicije. Ker je v odloku predvideno umetniško 
delo ob imenovanju za častnega meščana novost, predlagatelj odloka ocenjuje, da je 
primerneje pustiti možnost izoblikovanja ustrezne tradicije kot vnaprej določiti, katero 
umetniško delo je najprimernejše.  
 
K 10. členu: 
1. Pripomba svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA: pri nagradi glavnega mesta Ljubljana so 
enaki kriteriji kot pri častnem meščanu. 
Pripomba se upošteva. Zaradi jasnejše distinkcije se besedna zveza "izjemni dosežki" 
zamenja s "pomembni dosežki".  
 
2. Pripomba svetnikov dr. Jožefa KUNIČA in Marjete VESEL VALENTINČIČ: med nagradami 
dosežki z znanstveno-raziskovalnega področja niso zajeti. 
Pripomba se eksplicitno upošteva pri poglavju Plaketa glavnega mesta Ljubljana. 
Predlagatelj odloka pripominja, da je pri kriterijih za podelitev nagrade glavnega mesta 
Ljubljana znanstveno-raziskovalno področje zajeto v opredelitvi "pomembni dosežki 
življenjskega dela z vseh področij". Sintagma "vseh področji" je namreč širša in daje več 
možnosti. 
 
3. Pripomba svetnika Janeza MOŠKRIČA: ne strinja se z določbo, da nagrado glavnega 
mesta Ljubljana prejmejo posamezniki in le izjemoma tudi skupine in pravne osebe, ki ne 
opravljajo pridobitne dejavnosti, saj po njegovem mnenju znesek finančne nagrade 
posamezniku za razliko od nepridobitne organizacije ne predstavlja nič posebnega in 
predlaga, da določba ostane, kot je v veljavnem odloku. 
Pripomba se ne upošteva. Namen nagrade ni finančne narave, vendar se je na osnovi 
dosedanje prakse pokazalo, da ima za posameznika večji pomen kot za pravne osebe. 
Finančna nagrada ni velika in po mnenju predlagatelja odloka nagrada glavnega mesta 
Ljubljana ni ustrezen način financiranja pravnih oseb, ki se ne ukvarjajo s pridobitno 
dejavnostjo. MOL namreč na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje različnim pravnim 
osebam omogoča pridobiti dodatna sredstva za njihovo delovanje.  
 
K 12. členu: 
1. Pripomba svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA: nikjer v odloku niso opredeljene nagrade 
za znanstveno-raziskovalne dosežke; predlaga, da se v tretji alineji 12. člena pred besedo 
donatorji dodajo besede "posamezniki in pravne osebe ter". 
Pripomba se smiselno upošteva. Doda se nova predzadnja alineja, ki se glasi "- posamezniki 
in pravne osebe za dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem in kulturno-
umetniškem področju ter za trajnosti razvoj MOL".  
 
2. Pripomba svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA: v drugem odstavku 12. člena ni 
potrebno še enkrat naštevati kriterijev za podelitev plakete, ker so v bistvu zajeti že v 
posameznih alinejah. 
Pripomba se upošteva. Zaradi večje jasnosti in preglednosti predlagatelj odloka črta v celoti 
prvi in drugi odstavek iz 12. člena osnutka odloka in predlaga nov prvi odstavek 12. člena, in 
sicer: 
"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;  
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– 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.". 

 
3. Pripomba svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA: meni, da je plaketa za donatorje sporna 
in prav tako se mu zdi sporna delitev teh plaket na zlato, srebrno in bronasto; 
Pripomba se ne upošteva. Predlagatelj odloka poudarja, da MOL s to določbo sledi 
smernicam sodobnega časa in želi poudariti pomen donatorstva za projekte izrednega 
nacionalnega in mednarodnega pomena. Z delitvijo plaket na zlato, srebrno in bronasto se 
poudari pomen višine in namena doniranih sredstev. 
 
4. Pripomba svetnika dr. Jožefa KUNIČA: opozoril je, da bi lahko nekdo samo s tem 
namenom doniral, da bi dobil plaketo, saj iz besedila določbe ta vidik ni razviden. 
Pripomba se upošteva, v zadnjem odstavku 12. člena predlagatelj odloka predlaga, da se 
namesto besede "namen" doda besedna zveza "plemenitost namena". 
 
K 25. členu: 
Pripomba svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA: opozarja na parelelo pri kriterijih za 
podelitev replike grba MOL s kriteriji za častnega meščana in nagrade glavnega mesta 
Ljubljana. 
Pripomba se ne upošteva. Predlagatelj odloka pojasnjuje, da gre pri navedenih priznanjih za 
različno stopnjo pomembnosti: pri častnih meščanih gre za pomembnost v kontekstu 
življenjskega opusa, pri spominskih priznanjih pa gre za prelomne dogodke, izredne 
okoliščine, izjemnost, enkratnost ob primerni priložnosti. 
 
K 27. členu: 
1. Pripombe svetnikov dr. Jožefa KUNIČA in Slavka SLAKA: svetnika sta izrazila pomisleke 
glede razlogov za odvzem priznanja in njegovih posledic; svetnik Slavko SLAK je predlagal, 
da se predlagatelj odloka v delu, ki se nanaša na odvzem priznanja, zgleduje po Zakonu o 
odlikovanjih Republike Slovenije. 
Pripombe se ne upoštevajo. Predlagatelj odloka pojasnjuje, da je kljub morebitnem 
negativnem vplivu glede na različne mogoče situacije področje odvzema priznanja potrebno 
urediti. Pri odločitvi, ali naj se navedeno področje uredi v odloku, se je predlagatelj odloka 
zgledoval po Zakonu o odlikovanjih Republike Slovenije, ki predmetno tematiko ureja. 
Odločitev za dikcijo, da se priznanje odvzame, če se izve za novo dejstvo, ki je v izrazitem 
nasprotju z razlogom podelitve, je sledila tehtnemu premisleku. Navedena dikcija je tudi po 
ponovnem premisleku predlagatelja glede na širok spekter priznanj MOL najprimernejša. 
Navedena dikcija pomeni, da se priznanje odvzame na primer pri priznanjih na športnem 
področju zaradi dopinga, pri priznanjih, danih za kulturne stvaritve, zaradi ugotovitve, da je 
določeno delo plagiat itd. 
Glede pomisleka o povzemanju ureditve po Zakonu o odlikovanjih pa predlagatelj odloka 
pojasnjuje:   
Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije o odvzemu določa:   
»IV. ODVZEM ODLIKOVANJA   
15. člen 
Predsednik republike lahko odvzame odlikovanje, če je odlikovanec s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na 
kazen zapora za kaznivo dejanje zoper človekove pravice in svoboščine, zoper varnost  Republike Slovenije in 
njeno ustavno ureditev ter zoper človečnost in mednarodno pravo. 
 
Sodišče mora o pravnomočni sodbi, s katero je bil odlikovanec obsojen, obvestiti predsednika republike.«. 
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Natančno povzemanje državne ureditve je po mnenju predlagatelja neprimerno zaradi 
raznovrstnosti priznanj, ki jih odlok ureja. Povzemanje državne ureditve je nemogoče tudi iz 
razloga, da sodišča v kazenskem postopku po uradni dolžnosti ne preverjajo, ali je nosilec 
dobitnik priznanja MOL, kot je to za državna odlikovanja obvezno v kazenskem postopku 
(227. člen Zakona o kazenskem postopku), sodišč pa tudi ne moremo obvezovati, da 
preverjajo, ali je posameznik dobitnik priznanja MOL, in obveščajo MOL o morebitnih 
obsodbah.  
Pri ureditvi odvzema priznanja se predlagatelj zavzema za čim večjo varnost in stabilnost 
dobitnikov priznanj, odvzem naj bi bil izjemno sredstvo. Varnost smo zagotovili tako, da o 
odvzemu vseh priznanj odloča mestni svet kot najvišje telo samoupravne lokalne skupnosti, 
tudi o odvzemu tistih priznanj, o podelitvi katerih sicer odloča župan. 
 
2. Pripomba svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA: če prejemnik priznanja priznanje vrne ali 
zavrne prejem priznanja, to ni več odvzem. 
Pripomba se ne upošteva. K ureditvi odvzema v primeru vrnitve priznanja oziroma v primeru 
odpovedi priznanja je predlagatelja navedla tudi dosedanja praksa nekaterih nagrajencev. 
Pravilno je, da MOL v takih primeri reagira in tudi sama sprejme ustrezne akte, s katerimi 
sprejema zavrnitev priznanja in poskrbi za jasne evidence. Dosedanja praksa namreč kaže 
na izjemno nedorečenost in nedoslednost v teh primerih, pojavljajo se različni seznami, iz 
katerih navsezadnje ni jasno, ali je določena oseba dobitnik priznanja ali ne. Predlagatelj 
meni, da je ureditev tega problema nujna, saj lahko samo tako uredimo evidence dobitnikov 
priznanj in zagotovimo transparentnost ter obdržimo pomen priznanj MOL.  
 
K 31. členu: 
Pripomba svetnika Slavka SLAKA: nagrada glavnega mesta Ljubljana je tudi finančne 
narave, zato se ne strinja, da odvzem in vrnitev priznanja nimata finančnih posledic. 
Pripomba se ne upošteva. Določitev o finančnih posledicah temelji na prepričanju, da je 
predmet odvzema oziroma vrnitve priznanja družbeni pomen in častivrednost, ki jo priznanje 
prinaša. Določba je usklajena z določbo prejšnjega člena o časovni neomejenosti odvzema 
oziroma vrnitve priznanja. Kolikor bi na primer določeno priznanje odvzeli po daljšem 
časovnem obdobju, bi regresni zahtevek zaradi neupravičene obogatitve zastaral. Z 
navedeno določbo se tako zagotavlja enotno obravnavanje v primeru morebitnega odvzema 
oziroma vrnitve priznanja, ne glede na čas odvzema oziroma vrnitve.  
 
 
II. BESEDILO TISTIH DOLOČB OSNUTKA ODLOKA, ZA KATERE SE PREDLAGAJO 
SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE V PREDLOGU ODLOKA 
 
Novo besedilo je v predlogu poudarjeno, besedilo, ki se črta, je prečrtano. 
 
"Na podlagi 27., 31., 93. in 94. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ……. seji dne 
…………. sprejel 
 

O D L O K  
o priznanjih Mestne občine Ljubljana 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Ta odlok določa vrste priznanj Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), njihovo obliko, 
pogoje in postopek njihovega podeljevanja ter financiranje in evidenco podeljenih priznanj. 

 
2. člen 
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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,  
-     priznanje priznanji 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 do 
objave gradiva za obravnavo na seji mestnega sveta brez navzočnosti javnosti. 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. 
 
Dobitnik priznanja MOL v tekočem letu prejme največ eno priznanje MOL. 
 

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. 
 



                                                       PREDLOG 

 15

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.  
 
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 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. 
 

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. 
 

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 
 
Naziv častni meščan se podeli brez javnega razpisa. Pobude za podelitev naziva častni 
meščan zbira komisija za priznanja celo leto. 
 
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. 
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III. NAGRADA GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA 
 

10. člen 
 
Nagrada glavnega mesta Ljubljana je priznanje MOL, ki ga prejmejo posamezniki. Izjemoma 
jo lahko prejmejo tudi skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. 
 
Kriteriji za podelitev nagrade so: izjemni 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. 
 

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 k razvoju MOL, za izkazano posebno 
požrtvovalnost, nesebičnost in pogum ter za posebne zasluge za razvijanje in utrjevanje 
sodelovanja med MOL in drugimi občinami;  

– 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; 

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

 
Kriteriji za podelitev plakete so: izjemni dosežki dela na področjih, ki so pomemben prispevek 
k življenju, delu in blaginji ter ugledu MOL. 
 
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. 
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Vsako leto se lahko podeli največ sedem plaket glavnega mesta Ljubljana, od tega največ 
dve za donatorstvo. 
 
Plakete za donatorstvo se glede na namen 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, 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. 
 

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, 
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 
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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. PRIZNANJA  PRIZNANJI NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI 
 

18. člen 
 
Priznanji na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sta zahvalna listina in 
plaketa 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. 
 

21. člen 
 
Priznanji se izročata ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite. 
 
 

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 
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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:  
- 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.  
 

 
X. FINANCIRANJE IN EVIDENCA PODELJENIH PRIZNANJ 

 
32. člen 

 
Sredstva za priznanja se zagotovijo v proračunu MOL. 
 

33. člen 
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Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja Mestna uprava 
MOL. 
 

34. člen 
 
Evidenco podeljenih priznanj MOL vodi Mestna uprava MOL. Evidenca podeljenih priznanj 
MOL je javna.  
 

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." 
 
 
III. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM AKTA 
 
Finančne posledice odloka glede na osnutek odloka so nespremenjene: sprejem odloka ne 
bo imel finančnih posledic za proračun MOL. Po predlaganem odloku bo sicer v primerjavi z 
veljavnim odlokom potrebno zagotoviti dodatna sredstva za nakup namenskega umetniškega 
dela za častnega meščana oziroma častno meščanko, vendar pa sredstva ne bodo presegla 
do sedaj predvidenih sredstev za nagrade za dosežke na področju družbenih dejavnosti, ki 
so kot priznanja črtane v osnutku odloka in za katere je bilo do sedaj predvideno letno do 
deset nagrad, vsaka v višini treh povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji za preteklo leto, 
in nakup namenskih umetniških del. 
 
 
 
 
Pripravila: 
 
Irena Weithauser 
Višja svetovalka  
Služba za organiziranje dela mestnega sveta 
 
Aljoša Ivanović 
Višji svetovalec 
Služba za pravne zadeve 
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