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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 
 
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 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. 
 
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 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 
 
Naziv častni meščan se podeli brez javnega razpisa.  
 
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: izjemni 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. 
 
Vsako leto se lahko podeli največ sedem plaket glavnega mesta Ljubljana, od tega največ 
dve za donatorstvo. 
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Plakete za donatorstvo se glede na namen 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 
 
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. 
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Nagrada Marjana Rožanca se praviloma izroča na rojstni dan Marjana Rožanca 21. 
novembra. 
 
VII. PRIZNANJA 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 
 
 
1. Pravni temelj za sprejem akta 
 
Pravni temelj za sprejem osnutka Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana so 27., 31., 
93. in 94. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo; v nadaljevanju: statut). 27. člen statuta med drugim določa, da je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana pristojen za sprejemanjem odlokov Mestne občine Ljubljana (v 
nadaljevanju MOL). 31. člen statuta opredeljuje stalne komisije mestnega sveta, med drugim 
tudi komisijo za priznanja, 93. in 94. člen statuta pa opredeljujeta področje priznanj MOL. V 
93. členu je določeno, komu se podeljujejo priznanja MOL, medtem ko prvi odstavek 94. člen 
določa, da mestni svet določi vrste priznanj MOL, pogoje in postopek njihovega podeljevanja 
ter ureja druga vprašanja, ki se nanašajo na priznanja, z odlokom. Drugi odstavek 94. člena 
določa, da je najvišje priznanje MOL častni meščan oziroma častna meščanka glavnega 
mesta Ljubljana, ki se podeljuje vsako leto. 
 
 
2. Ocena stanja, razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 
 
Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana je bil sprejet leta 2001 in na njegovi podlagi sta 
na predlog komisij za posamezna priznanja o podelitvi odločala mestni svet in županji v 
prejšnjih dveh mandatih. V tem času so se pokazale potrebe po nekaterih dopolnitvah in 
spremembah odloka, predvsem zaradi jasnejše opredelitve kriterijev in pogojev za 
podeljevanje posameznih priznanj ob upoštevanju varstva osebnih podatkov kandidatov v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ki je bil sprejet leta 2004. Po novem je 
opredeljena možnost odvzema priznanja, ki je veljavni odlok ne predvideva. Opravljeni so 
posamezni redakcijski popravki besedila odloka in poenoten je način opredeljevanja 
posameznih priznanj, tako da je najprej določeno, kdo prejme priznanje, kateri so kriteriji, 
število podeljenih priznanj, kaj predstavlja priznanje in kdaj se praviloma podeli. 
 
 
3. Poglavitne rešitve (spremembe) 
 
Bistvene rešitve oziroma spremembe so: 
- postopek izbire kandidatov pred komisijo za priznanja poteka do objave gradiva za 
obravnavo na seji mestnega sveta brez navzočnosti javnosti; 
- člani komisije pri predlaganju kandidatov niso vezani izključno na pobude, temveč lahko v 
skladu z razpisom tudi sami predlagajo druge kandidate po svoji presoji; 
- predlagatelji izjemoma lahko predlagajo podelitev posmrtnega priznanja na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
- posamezno priznanje se dobitnikom podeli samo enkrat; 
- dobitnik priznanja MOL v tekočem letu prejme največ eno priznanje MOL; 
- pobuda za priznanje mora vsebovati tudi pisno soglasje kandidata za kandidaturo ter v 
primeru fizične osebe tudi za uporabo osebnih podatkov; 
- kriteriji za podelitev naziva častni meščan glavnega mesta; 
- omejitev števila podeljenih nazivov častni meščan v posameznem letu; 
- dobitnik naziva častni meščan prejme namensko umetniško delo; 
- nagrado glavnega mesta Ljubljana praviloma prejmejo posamezniki; 
- plaketo glavnega mesta Ljubljana prejmejo tudi donatorji; 
- omejitev števila podeljenih plaket; 
- Župančičevo nagrado se podeljuje za stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene vsaj v 
obdobju preteklih dveh let; 
- nagrada Marjana Rožanca se praviloma izroča na rojstni dan Marjana Rožanca 21. 
novembra; 



 10

- črtajo se določbe za podeljevanje nagrad za dosežke na področju družbenih dejavnosti; 
- opredeli se možnost odvzema in vrnitve odvzetega priznanja; 
- vzpostavi se enotna evidenca podeljenih priznanj MOL, ki je javna. 
 
 
V nadaljevanju so podane obrazložitve k posameznim členom, ki se spreminjajo glede na 
ureditev v veljavnem Odloku o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/01), 
ki je priložen: 
 
K 2. členu 
Besedilo 2. in 3. člena obstoječega odloka je združeno v predlaganem 2. členu, ki hkrati 
določa pristojnosti odločanja o priznanjih MOL ter navede posamezna priznanja. 
 
K 3. členu 
Ker Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07) v 4. členu 
določa, da sta delo in dokumentacija sveta in njegovih delovnih teles javna (skladno z 22. 
členom statuta), razen če svet ali njegovo delovno telo obravnava zadevo zaupne narave, je 
potrebno zaradi zavarovanja obravnave osebnih podatkov kandidatov ter zaradi zagotovitve 
nepristranske obravnave pobud za podelitev priznanj izključiti možnost vplivanja javnosti na 
postopek izbire. Zato je v prvem odstavku vključena določba, da postopek izbire kandidatov 
pred komisijo za priznanja poteka do objave gradiva za obravnavo na seji mestnega sveta 
brez navzočnosti javnosti.  
V tretjem odstavku je dodana določba, da člani komisij pri predlaganju kandidatov niso 
vezani izključno na pobude za podelitev priznanja, temveč lahko v skladu z razpisom tudi 
sami predlagajo druge kandidate po svoji presoji. 
V četrtem odstavku je dodano besedilo, po katerem lahko predlagatelji izjemoma predlagajo 
podelitev posmrtnega priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
V petem odstavku je dodana določba, da se posamezno priznanje dobitnikom lahko podeli 
samo enkrat. 
V izogib kopičenju različnih vrst priznanj na podlagi iste utemeljitve je v šestem odstavku 
dodana omejitev, da dobitnik priznanja MOL v tekočem letu prejme največ eno priznanje 
MOL. 
 
K 4. členu 
V prvem odstavku sta redakcijsko dodani besedi "oziroma sedež". 
V drugem odstavku so zaradi varstva osebnih podatkov dodane določbe, da pobudnik k 
pobudi priloži tudi kandidatovo pisno soglasje za kandidaturo in v primeru fizične osebe tudi 
soglasje za uporabo osebnih podatkov. V kolikor pobudnik soglasja kandidata ne more 
pridobiti, komisija pozove kandidata. V primeru, da kandidat ne poda soglasja, je pobuda 
izločena iz nadaljnje obravnave.  
 
K 6. členu 
V prvi alineji se redakcijsko popravi navedba 4. člena. 
V drugi alineji se redakcijsko doda beseda "posameznega". 
 
K 8. členu 
V prvem odstavku je dodana beseda "najvišje", da se (skladno s statutom) poudari, da je 
naziv častni meščan najpomembnejše priznanje Mestne občine Ljubljana. Beseda "osebe" je 
zamenjana z ustreznejšim izrazom "posamezniki". 
Dodan je drugi odstavek, ki opredeljuje kriterije za podelitev naziva častni meščan, ti pa so: 
vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovalnost ali skrb za blaginjo v MOL ali prizadevanja za 
promocijo MOL. S tem se želi poudariti, da dobitniki tega najvišjega priznanja MOL na 
svojem področju predstavljajo presežek. 
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Z namenom, da se prepreči "inflacija" priznanj in da se ta vidik tudi normativno uredi, kot je v 
veljavnem odloku to urejeno pri ostalih priznanjih, je dodan tretji odstavek, ki omejuje 
največje možno število podeljenih nazivov častni meščan v tekočem letu, in sicer dva.  
Črta se zadnji odstavek, ker je to določilo že vsebovano v petem odstavku 3. člena, ki se 
nanaša na vsa priznanja MOL. 
 
K 9. členu 
V drugem odstavku se beseda "izroča" redakcijsko zamenja z besedo "podeli", beseda 
"praviloma" pa se postavi pred besedo "podeli". Zaradi usklajenosti z ostalimi priznanji, o 
katerih odloča mestni svet, se črtajo besede "in spominsko oznako" ter se doda stavek, da 
dobitnik prejme namensko umetniško delo. 
Doda se nov tretji odstavek, ki določa, da se častni meščani vpisujejo v knjigo častnih 
meščanov. 
 
K 10. členu 
Besedilo člena se spremeni tako, da prvi odstavek določa, da so dobitniki nagrade glavnega 
mesta Ljubljana posamezniki ter izjemoma lahko tudi skupine in pravne osebe, ki ne 
opravljajo pridobitne dejavnosti. S to določbo se poudari smisel denarne nagrade, ki ima za 
posameznika bistveno večji pomen. 
V drugem odstavku so določeni kriteriji za podelitev nagrade, kjer je v primerjavi z veljavnim 
odlokom kot kriterij dodan prispevek k dobrobiti in prepoznavnosti mesta doma in v tujini. 
 
K 12. členu 
Zaradi jasnejše opredelitve se črta druga alineja prvega odstavka, prva alineja prvega 
odstavka pa se smiselno spremeni tako, da določa, da poleg posameznikov plaketo glavnega 
mesta Ljubljana prejmejo tudi 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. V prvem odstavku se doda tretja 
alineja, ki določa, da plaketo prejmejo tudi donatorji za humanitarno, znanstveno-
raziskovalno in kulturno-umetniško področje ter za trajnostni razvoj MOL. Z navedeno 
določbo želi predlagatelj v skladu s smernicami sodobnega časa poudariti pomen 
donatorstva na  nacionalnem in mednarodnem področju. 
Doda se drugi odstavek, v katerem so opredeljeni kriteriji za podelitev plakete.  
Doda se tretji odstavek, ki določa, da se vsako leto lahko podeli največ sedem plaket, od 
tega največ dve za donatorstvo. Namen določbe je, da se prepreči "inflacija" priznanj in da se 
ta vidik tudi normativno uredi, kot je v veljavnem odloku to urejeno pri ostalih priznanjih. 
Doda se četrti odstavek, ki določa, da se plakete za donatorstvo glede na namen in višino 
donatorstva delijo na zlato, srebrno in bronasto plaketo. 
 
K 14. členu 
V drugem odstavku se spremeni obdobje, v katerem so predstavljene stvaritve s področja 
kulture, in sicer iz minulega enoletnega obdobja v obdobje preteklih dveh let, ker je po 
mnenju predlagatelja eno leto prekratko obdobje za umetniško ustvarjanje. 
 
K 17. členu 
V drugem odstavku se spremeni termin podelitve nagrade Marjana Rožanca, prva polovica 
meseca marca se nadomesti z rojstnim datumom Marjana Rožanca, 21. novembrom. 
 
K VII. poglavju veljavnega odloka 
Črta se besedilo VII. poglavja veljavnega odloka "Nagrade za dosežke na področju družbenih 
dejavnosti", ker se je v preteklih letih izkazalo, da ni več interesa občanov za pošiljanje 
pobud za podeljevanje nagrad z navedenih področij, prav tako pa so ta področja vsebovana 
v drugih opredeljenih priznanjih MOL. 
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K 19. in 20. členu 
Gre za redakcijski popravek: v prvem odstavku 19. člena se beseda "zahvalna listina" 
zamenja z besedo "plaketa" in beseda "organizacijam" se nadomesti z ustreznejšo besedo 
"pravnim osebam". Doda se drugi odstavek, da se plaketa podeli skupaj z listino, ki vsebuje 
besedilo sklepa o podelitvi plakete.  
V 20. členu se beseda "plaketa" zamenja z besedo "zahvalna listina" in beseda 
"organizacijam" se nadomesti z ustreznejšo besedo "pravnim osebam". Drugi odstavek se 
črta. 
 
K novemu IX. poglavju "Odvzem priznanja" 
Doda se novo poglavje, ki določa da se priznanje lahko odvzame ter odvzeto priznanje tudi 
vrne če se po podelitvi oziroma odvzemu priznanja zve za nova dejstva, ki so v izrazitem 
nasprotju z razlogom podelitve oziroma odvzema priznanja. Predpisan je postopek po 
katerem o odvzemu ali vrnitvi odvzetega priznanja odloča mestni svet na predlog župan, po 
predhodnem mnenju pristojne komisije. S tem je predlagatelj želel čimbolj zavarovati položaj 
dobitnikov priznanj.  
.  
 
K 34. členu 
Doda se drugi odstavek, da je evidenca podeljenih priznanj javna. Mestna uprava MOL bo do 
uveljavitve odloka na spletni strani MOL na enem mestu zagotovila pregled vseh priznanj 
MOL in evidenco njihovih dobitnikov. 
 
K 36. členu 
Določba se spremeni tako, da z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/01). 
 
K 37. členu 
Določi se začetek veljavnosti odloka s 1. 1. 2009. 
 
 
Ostale določbe glede na sedaj veljavno ureditev niso vsebinsko spremenjene. 
 
 
4. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem akta 
 
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 I 
Služba za organiziranje dela mestnega sveta 
 
Aljoša Ivanović 
Višji svetovalec III 
Služba za pravne zadeve 

 
 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA 
Predsednica 

Izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ
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10. Uradni list RS, št. 10/2001 z dne 15.02.2001  

Natisni  

619. Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana, Stran 1090. 

 
Na podlagi 26., 97. in 98. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98, 24/00 in 6/01) je Mestni svet mestne 

občine Ljubljana na 23. seji dne 5. 2. 2001 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 

Priznanja MOL 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,  
– Župančičeva nagrada,  
– nagrada Marjana Rožanca,  
– nagrade za dosežke na področju družbenih dejavnosti,  
– priznanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,  
– spominska priznanja. 

3. člen 

O podelitvi priznanj odločata Mestni svet MOL (v nadaljevanju: mestni svet) in župan.  
O podelitvi naziva častni meščan, nagrade glavnega mesta Ljubljana in plakete glavnega mesta Ljubljana odloča mestni svet. O podelitvi drugih 
priznanj iz prejšnjega člena tega odloka odloča župan. 

4. člen 

Mestni svet odloča o podelitvi priznanj iz svoje pristojnosti na predlog komisije za priznanja, ki jo imenuje mestni svet.  
Predloge za podelitev priznanj, o katerih odloča župan, pripravijo komisije, ki jih za podelitev posameznega priznanja imenuje župan.  
Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtnega priznanja. 

5. člen 

Pobude za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče v MOL.  
Pobuda za priznanje mora poleg osnovnih podatkov o kandidatu vsebovati tudi vrsto priznanja ter utemeljitev pobude.  
K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi mnenja organov in organizacij, ki podpirajo pobudo. 

6. 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. 

7. člen 

Javni razpis za podelitev priznanj mora vsebovati:  
– navedbo pobudnikov iz prvega odstavka 5. člena tega odloka,  
– kriterije za podelitev priznanj,  
– vrsto in število priznanj,  
– navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k pobudi,  
– rok, do katerega je treba poslati pobude,  
– naslov, na katerega je treba poslati pobude. 

8. 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 

9. člen 

Naziv častni meščan je priznanje, ki ga prejmejo osebe, ki so izjemno zaslužne za ugled in razvoj MOL ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in 
mednarodnih odnosov.  
To priznanje se lahko podeli osebam iz prvega odstavka tega člena samo enkrat. 
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10. člen 

Naziv častni meščan se podeli brez javnega razpisa.  
Naziv častni meščan se izroča na slavnostni seji mestnega sveta praviloma ob prazniku MOL s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi 
naziva častni meščan, in spominsko oznako. 

III. NAGRADA GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA  
11. člen 

Nagrada glavnega mesta Ljubljana je priznanje MOL za izjemne uspehe ali za rezultate življenjskega dela na vseh področjih družbenega življenja 
in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu MOL, življenja v njem, njegovi podobi in ugledu doma in v tujini. 

12. člen 

Nagrado glavnega mesta Ljubljana lahko prejmejo posamezniki, delovne skupine, podjetja, zavodi in druge pravne osebe. 

13. člen 

Vsako leto se lahko podeli največ pet nagrad glavnega mesta Ljubljana.  
Nagrada glavnega mesta Ljubljane se izroča na slavnostni seji mestnega sveta praviloma ob prazniku MOL. 

14. 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. 

IV. PLAKETA GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA 

15. člen 

Plaketa glavnega mesta Ljubljana je priznanje, ki ga prejmejo:  
– posamezniki, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali k razvoju MOL ali za izkazano 
posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum;  
– pravne osebe v MOL za posebne zasluge k razvoju MOL in za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med MOL in drugimi občinami;  
– prijateljska, pobratena in druga mesta in občine, ustanove in druge pravne osebe ter posamezniki iz Republike Slovenije in tujine, ki so posebno 
zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja z MOL. 

16. člen 

Plaketa glavnega mesta Ljubljana, umetniško delo akademskega kiparja Petra Černeta, je reliefni odtis grba MOL z napisom Ljubljana in se 
podeljuje 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 

17. člen 

Župančičeva nagrada je priznanje MOL 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 se s svojim delom izjemno uveljavili v tujini. 

18. člen 

Župančičevo nagrado prejmejo ustvarjalci z območja MOL za stvaritve iz prejšnjega člena tega odloka, ki so bile javnosti predstavljene v minulem 
enoletnem obdobju (od konca marca prejšnjega do vključno marca tekočega leta) ali za delo iz daljšega obdobja, ki trajno obogati kulturno zakladnico 
MOL in je lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu.  
Kadar gre za tako celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega kulturnega prispevka, lahko dobi Župančičevo nagrado 
skupina ustvarjalcev. 

19. člen 

Vsako leto se lahko podeli največ štiri Župančičeve nagrade. 

20. člen 

Župančičeva nagrada se izroča v prvi polovici meseca junija. 

21. 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. 

VI. NAGRADA MARJANA ROŽANCA 

22. člen 

Nagrado Marjana Rožanca lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni vzgojitelji, profesionalni delavci v športu in športni novinarji 
za izjemne dosežke v preteklem letu ali za delo iz daljšega obdobja. 

23. člen 

Vsako leto se lahko podeli največ štiri nagrade Marjana Rožanca. 
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24. člen 

Nagrada Marjana Rožanca se praviloma izroča v prvi polovici meseca marca. 

25. 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. 

VII. NAGRADA ZA DOSEŽKE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

26. člen 

Nagrade za dosežke na področju družbenih dejavnosti lahko prejmejo posamezniki, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju MOL na 
področjih:  
– predšolske vzgoje,  
– izobraževanja,  
– socialnega varstva,  
– zdravstvenega varstva in  
– znanstveno-raziskovalnega področja. 

27. člen 

Nagrade iz prejšnjega člena tega odloka se podeljuje za dosežke v preteklem letu ali za delo iz daljšega obdobja.  
Nagrade se izroča v mesecu oktobru. 

28. člen 

Vsako leto se lahko podeli največ deset nagrad za področje družbenih dejavnosti, praviloma po najmanj eno nagrado za posamezno področje iz 26. 
člena tega odloka. 

29. člen 

Nagrada je denarna in znaša tri povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto in namensko umetniško delo ter se izroči z listino, ki 
vsebuje besedilo sklepa o podelitvi nagrade. 

VIII. PRIZNANJE NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  
30. člen 

Priznanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se podeljuje pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, 
gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam ter društvom z območja MOL za zasluge in prispevke pri razvijanju in krepitvi 
pripravljenosti, izvajanju zaščite reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. 

31. člen 

Priznanji iz prejšnjega člena tega odloka sta zahvalna listina in plaketa in se podeljujeta brez javnega razpisa. 

32. člen 

Zahvalna listina se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam iz 30. člena tega odloka za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

33. člen 

Plaketa se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam iz 30. člena tega odloka za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
Plaketo se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi plakete. 

34. člen 

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

IX. SPOMINSKA PRIZNANJA  
35. člen 

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

36. člen 

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

37. 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. 

38. člen 

Repliko grba MOL podeljuje župan posameznikom, ki so pomembno vplivali na razvoj MOL ali na sodelovanje Ljubljane s tujino. 

39. člen 
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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 MOL. 

X. FINANCIRANJE IN EVIDENCA PODELJENIH PRIZNANJ 

40. člen 

Sredstva za priznanja se zagotovijo v proračunu MOL. 

41. člen 

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

42. člen 

Evidenco podeljenih priznanj MOL vodi Mestna uprava MOL. 

XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 

43. člen 

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

44. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o priznanjih mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 17/91), pravilnik o podeljevanju nagrade 
Marjana Rožanca (Uradni list RS, št. 6/93 in 63/93), pravilnik o Župančičevi nagradi št. 1308-1/DR-95 z dne 23. 3. 1995, odlok o priznanjih Občine 
Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 19/92), odlok o priznanjih Občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list RS, št. 15/91) in odlok o nagradah in 
priznanjih občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 14/87, 22/89 in Uradni list RS, št. 28/91). 

45. člen 

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

Št. 901-1/01 

Ljubljana, dne 5. februarja 2001. 

Županja  
Mestne občine Ljubljana  
Viktorija Potočnik l. r. 

 
 
 
 
 


