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OSNUTEK

Z AP I S NI K
5. seje Komisije za podelitev priznanj
ki je bila v sredo, 1. marca 2017, ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje
Prisotni člani:

Branko Veselič, Miran Candellari, Alojzij Fortuna, Mirko Gliha, Silva
Kastelic, Marija Zupančič

Odstotni člani:

Darko Špelič

Ostali prisotni:

Andreja Perc, Občinska uprava

Sejo je vodil predsednik Komisije g. Branko Veselič in ob 17.05 uri ugotovil sklepčnost, saj je bilo na
seji prisotnih 6 članov Komisije.
Predsednik je pozval člane Komisije k dopolnitvi, umiku oz. spremembi predlaganega dnevnega
reda, ki je bil posredovan z vabilom.
Predlogov za dopolnitev ali za umik točk dnevnega reda ni podal nihče, zato je predsednik na
glasovanje podal naslednji:
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 4. seje Komisije za podelitev priznanj z dne 20. 4. 2016
2. Javni poziv za vložitev predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2017 predlog
3. Razno
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: nihče
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. TOČKI
Pregled zapisnika 4. seje Komisije za podelitev priznanj z dne 20. 4. 2016
Predsednik Komisije, g. Veselič je člane pozval k podaji pripomb oz. dopolnitev k zapisniku 4. seje
Komisije, z dne 20. 4. 2016.
Na zapisnik ni bilo podanih pripomb s strani članov Komisije.

Zapisnik 5. seje Komisije za podelitev priznanj

G. Veselič, predsednik Komisije je na glasovanje podal naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 4. seje Komisije za podelitev priznanj, z dne 20. 4. 2016.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI
Javni poziv za vložitev predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2017 – predlog
G. Veselič, predsednik Komisije je predal besedo ga. Perc, ki je povedala, da je predlog javnega
poziva za vložitev predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2017 pripravljen skladno z
Odlokom o priznanjih Občine Trebnje in so ga člani Komisije prejeli v obravnavo.
Obrazložila je katere vrste priznanj se podeljuje, kdo lahko predlaga posamezne predloge in koliko
plaket oz. priznanj se podeljuje.
Povedala je še, da je vsebina javnega poziva dopolnjena s predlogom, da v kolikor na javni poziv ne
bo prispelo zadostno število predlogov, lahko člani Komisije na sami seji Komisije predlagajo
kandidate za manjkajoča priznanja. Ta navedba je bila že v lanski vsebini poziva.
Predlagani rok za oddajo predlogov je v predlogu javnega poziva določen petek, 14. 4. 2017, do 12.
ure.
Povedala je še, da se vsebina javnega poziva v skladu z veljavnim Odlokom o priznanjih objavi v
Glasilu občanov, ki bo izšel 16. marca 2017, objavi se ga na spletni strani Občine Trebnje ter pošlje
vsem krajevnim skupnostim in na sedeže političnih strank v občini Trebnje.
Z predlagano vsebino javnega poziva so se člani Komisije strinjali.
Člani Komisije so se dogovorili, da bo naslednja seja Komisije sklicana za v sredo, 19. 4. 2017, ob
17. uri (prej se preveri sklepčnost), kjer bo komisija odprla prispele predloge in pripravila predlog za
obravnavo na Občinskem svetu.
Po končani razpravi je predsednik Komisije, g. Veselič, podal na glasovanje naslednje
SKLEP-e:
Javni poziv za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2017 se objavi v Glasilu občanov, ki
bo izšel v sredini meseca marca 2017.
Rok za oddajo predlogov je petek, 14. 4. 2017, do 12. ure.
Javni poziv se objavi se na spletni strani Občine Trebnje, pošlje vsem krajevnim skupnostim,
ter na sedeže političnih strank v občini Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: nihče
Sklepi so bili sprejeti.
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K 3. TOČKI
Razno
Pod točko razno je g. Gliha povprašal kako je s podeljevanji priznanj župana. Povedal je, da je slišal,
da je letos društvo PGD Sela Šumberk prejelo priznanje župana in kako, da Komisija za podelitev
priznanj ni bila obveščena, da je g. Rudi Bregar prejel Bloudkovo priznanje.
Ga. Perc je povedala, da priznanja Občine Trebnje podeljuje župan na prireditvi ob praznovanju
občinskega praznika Občine Trebnje, 25. juniju.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet občine Trebnje s sklepom, na predlog Komisije za podelitev
priznanj, v katerem navede razloge in obrazložitev. Komisija enkrat letno objavi Javni poziv za
vložitev predlogov za podelitev priznanj po tem odloku in tudi pripravi predlog za odločanje na seji
občinskega sveta.
Glede na to, da g. Gliha ni znal točno povedati kakšno priznanje in katero društvo ga je prejelo, je
dejala, da predvideva, da ima g. Gliha v mislih dobitnike zahval.
Župan je namreč v lanskem letu, na prireditvi iz Trebanjskega koša podelil zahvale občine Trebnje
desetim društvom, ki so v letu 2016 praznovali okrogel jubilej. Katera so bila ta društva, bo poročala
na naslednji seji Komisije.
Glede podelitve Bloudkovega priznanja g. Bregarju pa je povedala, da je v letu 2016 potekalo 30.
jubilejno leto Pohoda od Litije do Čateža, zato smo Občine Litija, Šmartno pri Litiji in Trebnje podale
vlogo oz. predlog za podelitev Bloudkove plakete za življenjsko delo v športu, ki jo je prejel za 30letno delo na projektih Levstikove poti.

Dnevni red seje je bil izčrpan, zato je predsednik Komisije sejo zaključil ob 17. 25 uri.

Zapisala:
Andreja Perc l.r.
Referent I

Branko Veselič l.r.
Predsednik
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