MESTNA OBČINA KOPER – Občinski svet
OBČINA IZOLA – Občinski svet
OBČINA PIRAN – Občinski svet
OBČINA ANKARAN – Občinski svet
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1 in 30/18) so
Občinski svet Mestne občine Koper na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) na
svoji seji dne 26. septembra 2019
Občinski svet Občine Izole na podlagi 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine
Izola, št. 5/18 - uradno prečiščeno besedilo) na svoji seji dne ………… ,
Občinski svet Občine Piran na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran Uradni list RS, št. 36/11,
43/14 in 68/18) na svoji seji dne……………ter
Občinski svet Občine Ankaran na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list št.
17/15) na svoji seji dne………………sprejeli
ODLOK
O PODELJEVANJU PRIZNANJA Z NAGRADO ALOJZA KOCJANČIČA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo namen, oblika, način, financiranje in postopek za podelitev priznanja
z nagrado Alojza Kocjančiča (v nadaljnjem besedilu: priznanje).
2. člen
Priznanje se podeljuje za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne
identitete Istre in njeni prepoznavnosti v širšem prostoru.
3. člen
Priznanje vsebuje:
- pisno listino in
- denarno nagrado.
Višina denarne nagrade znaša 4.000,00 EUR.
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4. člen
O podelitvi priznanja samostojno odloča komisija iz 8. člena tega odloka.
Priznanje se podeljuje praviloma bienalno.
5. člen
Občine pripravijo in objavijo javni razpis izmenično, tako da vsakokratna občina organizatorka
izvede vse potrebno za izvedbo razpisa ter pripravi in izvede prireditev s podelitvijo nagrade.
6. člen
Sredstva za priznanje in druge stroške v zvezi s tem priznanjem zagotavljajo občine v svojih
proračunih, in sicer v enakih deležih.

II. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJA
7. člen
Priznanje se podeljuje posameznikom, skupinam, društvom, zavodom in drugim na podlagi
javnega razpisa, objavljenega v sredstvih javnega obveščanja.
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska komisija, ki je sestavljena na naslednji način:
- po enega člana komisije imenuje župan posamezne občine,
- enega člana komisije pa imenuje Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti.
Člani komisije, ki jih predlagajo župani, izhajajo iz vrst kulturnih ustvarjalcev in uglednih
strokovnjakov s področja kulture in humanistike. Župan izbere kandidata po izvedenem javnem
pozivu zainteresirane javnosti za predlaganje kandidatov za člane komisije. Kandidat za člana
komisije ne more biti nosilec javne funkcije v občini.
Komisija je imenovana za obdobje 5 let.
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa
namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije med seboj.
Komisija odloča z večino glasov vseh članov.
Delo komisije je neodvisno in avtonomno.
9. člen
O delu komisije se vodi zapisnik. Administrativno in tehnično pomoč komisiji nudijo strokovne
službe občine, ki v tistem letu objavi razpis.

2

10. člen
Javni razpis mora biti skladen z veljavno zakonodajo in obsegati zlasti:
- navedbo predlagateljev iz 11. člena tega odloka,
- merila za podelitev priznanja,
- navodila, kako se predstavi kandidata in njegovo delo,
- navedbo morebitne dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti,
- rok, do katerega se morajo dostaviti predlogi, način, kako se dostavijo in naslov, na katerega
se predlogi pošljejo.
11. člen
Predlagatelji kandidatov so lahko zavodi, društva, posamezniki in drugi.
Predlog za priznanje mora vsebovati:
- podatke o kandidatu,
- pisno soglasje kandidata za kandidaturo (soglasje za uporabo osebnih podatkov),
- podatke o predlagatelju,
- utemeljitev predloga.
K utemeljitvi so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo predlog.
12. člen
Kandidat mora biti državljan Republike Slovenije.
Pri izboru kandidata se upoštevajo predvsem naslednja merila:
- uspešnost kandidatovega dela pri oblikovanju, izvajanju ali ohranjanju kulturne identitete
Istre ter njeni prepoznavnosti v širšem prostoru;
- prispevek k ohranjanju multikulturnih, multietničnih identitet našega prostora in kulturnega
sožitja;
- uveljavljenost kandidata v Istri in širšem prostoru.
13. člen
Pred odločitvijo lahko komisija zbere še dodatne podatke o kandidatih in njihovem delu, lahko
pa si priskrbi tudi mnenje priznanih strokovnjakov.
Med predlaganimi kandidati komisija sprejme odločitev, ki mora biti obrazložena.
Odločitev komisije je dokončna.
14. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o podeljevanju priznanja z nagrado
Alojza Kocjančiča (Uradni list RS, št. 41/09).

3

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 081-3/2019
Koper, 26.9.2019

Mestna občina Koper
Župan
Aleš Bržan

Številka:
Izola,

Občina Izola
Župan
Danilo Markočič

Številka:
Piran,

Občina Piran
Župan
Đenio Zadković

Številka:
Ankaran,

Občina Ankaran
Župan
Gregor Strmčnik
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OBRAZLOŽITEV
PREDLOGA ODLOKA O PODELITVI PRIZNANJA Z NAGRADO
ALOJZA KOCJANČIČA – druga obravnava

Občinski sveti Mestne občine Koper in Občin Izola, Piran ter Ankaran, so na svojih sejah
obravnavali predlog odloka o podelitvi priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča (v nadaljevanju:
odlok) in sprejeli brez pripomb v prvi obravnavi. Pripombe na predlagano besedilo je imela le
Statutarno-pravna komisija Občinskega sveta Mestne občine Koper, in sicer:
- v 8. členu predloga odloka naj se določi, da po enega člana komisije imenuje na predlog
župana posamezen občinski sveti;
- v 13. členu predloga odloka naj se določi, da odločitev o prejemniku priznanja sprejmejo
občinski sveti občin na predlog komisije.
Po proučitvi predlaganih pripomb predlagatelji predlagajo, da besedilo predloga odloka ostane
enako kot v prvi obravnavi.
Župan Mestne občine Koper ter Župani občin Izola, Piran in Ankaran kot predlagatelji predlagajo
Občinskim svetom, da Predlog odloka o podelitvi priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča
obravnavajo in v drugi obravnavi sprejmejo v predloženem besedilu.

Koper, 13.9.2019
Mestna občina Koper
Župan
Aleš Bržan, l.r.

Občina Izola
Župan
Danilo Markočič, l.r.

Občina Piran
Župan
Đenio Zadković, l.r.

Občina Ankaran
Župan
Gregor Strmčnik, l.r.
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