Datum: 21.6. 2019
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE BOROVNICA

ZADEVA: Podelitev občinskih priznanj
PRAVNA PODLAGA:

Statut Občine Borovnica (Ur. l. RS, št. 67/16)
Odlok o občinskih priznanjih Občine Borovnica (Ur.l.
RS, št. 23/07)

NAMEN:

obravnava in sprejem

POROČEVALEC:

Peter Črnilogar, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena stanja
Občinski svet Občine Borovnica je leta 2007 sprejel odlok o občinskih priznanjih. Občina
Borovnica podeljuje naslednja priznanja:
- naziv častni občan občine Borovnica, ima pomen priznanja za življenjsko delo
posameznika,
- zlata plaketa občine Borovnica, ima pomen zahvale in priznanja za dolgoletno uspešno
delo na različnih področjih,
- priznanje občine Borovnica, ima pomen priznanja za izredne dosežke v zadnjem letu dni.
Priznanja se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja v občinskem glasilu in na spletni strani občine. Razpis se
objavi najkasneje dva meseca pred občinskim praznikom. Z razpisom se objavi:
- kriterije za podelitev priznanj,
- podatke, ki jih morajo vsebovati predlogi,
- rok za predložitev predloga.
II. Razlogi in cilji
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je razpis objavila v občinskem
glasilu Naš časopis št. 471 dne 27.5.2018 in 15.5.2018 na spletni strani občine Borovnica.
Komisija je prejela tri predloge za občinsko priznanje. Na podlagi pravilnika lahko občina
podeli naslednja priznanja:
Častni občan: največ enkrat na 4 leta
Zlata plaketa: največ po dve priznanji letno
Priznanje občine: največ dve priznanji letno.

III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
Komisija je o prispelih predlogih razpravljala na 5. seji (zapisnik je v gradivu za sejo
občinskega sveta) in občinskemu svetu posreduje v sprejem naslednji
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Borovnica za leto 2019 podeli naslednja občinska priznanja:
1. Damjan Debevec, Ob Borovniščici 15, Borovnica, prejme Zlato plaketo Občine
Borovnica, za dolgoletno prostovoljno delo na področju vzdrževanja turistične in
planinske infrastrukture, kulturne dediščine in čiščenja jam v borovniški okolici.
2. Nikolaj Bogdan Stražišar, Cesta na Grič 41, Borovnica, prejme Zlato plaketo
Občine Borovnica za dolgoletno aktivno delo na številnih področjih družbenega in
političnega življenja v Občini Borovnica.
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Predsednik KMVI
Peter Črnilogar, l.r.

