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OBRAZLOŽITEV

Občinski svet s tem odlokom ureja vrsto priznanj, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj
Občine Straža, njihovo obliko ter način vodenja evidence. Občinski priznanja ima večina slovenskih
občin in se podeljujejo praviloma ob občinskem prazniku
Priznanja naj bi Občina Straža podeljevala zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem,
družbam, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na
področju gospodarstva, šolstva, kulture, športa, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih
človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov
in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Straža.
Odlok je bil v prvi obravnavi po rednem postopku sprejet na 10. redni seji, dne 24. januarja 2008 v
predlaganem besedilu s pripombami v razpravi. Pripomba je predlagala, da se črta 8. člen, ki govori o
Priznanju župana Občine Straža in da se priznanje Grb Občine Straža spremeni v Znak Občine Straža.
Oba predloga sta bila upoštevana pri pripravi dopolnjenega predloga odloka s tem, da je bilo
predlagamo namesto Znaka Občine Straža Plaketo Občine Straža.
Druga obravnava Odloka o priznanjih Občine Straža je bila na dnevnem redu 11. seje občinskega
sveta Občine Straža, dne 06.03.2008 pod redno točka 12. Svetniki so dobili gradiva z dopolnjenim
predlogom odloka, ki pa ni dobil podpore na posameznih odborih občinskega sveta, zato sem jo na
začetku 11. seje tudi umaknil iz dnevnega reda. Na odborih je bila v razpravi podana želja, naj se
odlikovanja občine poimenujejo po ljudeh, ki so zaslužni za razvoj, prepoznavnost in ugled naše
občine. Na podlagi tega je v drugi obravnavi ponovno predlagan sprejem dopolnjen predlog Odloka o
priznanjih Občine Straža, ki predlaga naslednja priznanja:
− Priznanje za naziv Častni občan Občine Straža,
− Dularjevo priznanje (za dosežke na področju kulture)

−
−
−
−

Knezovo priznanje (za dosežke na področju gospodarstva, podjetništva in obrti)
Červanovo priznanje (za dosežke na področju športa)
Pirčevo priznanje (za dosežke na področju društvenega, humanitarnega in družbeno
političnega dela)
Priznanje župana Občine Straža

V nadaljevanju so navedene obrazložitve predlaganih priznanj.
Naziv Častni občan Občine Straža
Naziv Častni občan Občine Straža, je priznanje, ki ga podeljuje občinski svet občanom Občine Straža,
drugim državljanom RS, državljanom tujih držav za izjemno pomembno delo in zasluge, ki pomenijo
izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Straža.
Predloge za imenovanje v naziv Častni občan Občine Straža
Naziv častni občan se podeljuje s posebno listino ob imenovanju v naziv, ki vsebuje besedilo sklepa o
podelitvi naziva »ČASTNI OBČAN OBČINE STRAŽA«. V posameznem letu lahko občinski svet
podeli največ eno priznanje Častni občan Občine Straža, ki se vroča prejemniku na svečan način in
sicer na svečani seji občinskega sveta ob občinskem prazniku.
Enaka ali podobna priznanja imajo skoraj vse občine v Sloveniji.
Dularjevo priznanje

(za dosežke na področju kulture)

Dularjeva priznanje se podeljuje posamezniku ali skupini občanov za življenjsko delo, za večletne
uspehe ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena na kulturnem,
kulturno-prosvetnem, literarnem in znanstvenem področju, s katerim je pomembno vplival na razvoj
in ugled Občine Straža na kulturnem področju.
Ime priznanja je izbrano med več predlogi, ki so jih podali posamezniki in člani odborov občinskega
sveta. Izbiralo se je med naslednjimi predlogi: Jože Dular, Severin Šali, Boris Plantan, Ivan Zoran,
Janez Dular, Franček Saje in še nekaj posamezniki.
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme za dosežke na področju kulture Dularjevo priznanje, ki se
imenuje po pisatelju in muzealcu Jožetu Dularju, našem rojaku, rojenem dne 24. februarja 1915 v
Vavti vasi in umrlem 31. januarja 2000 v Metliki.
Kratek življenjepis:
Jože Dular je bil rojen 24.02.1915 v Vavti vasi. Maturiral je na novomeški gimnaziji. Med njegovim
šolanjem na gimnaziji se je družina preselila v Ljubljano. Po maturi je na ljubljanski univerzi študiral
slavistiko, romanistiko in primerjalno književnost. Diplomiral je leta 1941. Med vojno je bil profesor
v Ljubljani, po drugi svetovni vojni pa v Domžalah in Metliki. Takratnemu političnemu vrhu ni bil
všeč, zato so se ga hoteli znebiti tako, da so ga leta 1951 postavili za ravnatelja Belokranjskega
muzeja v Metliki. A Jože Dular je znal to obrniti v splošno dobro. Zavzel se je za Belo Krajino,
Dolenjsko in njeno zgodovino, katero je dobro poznal, saj jo je s kolesom in svinčnikom ogromno
prepotoval. Iz tega je črpal snov za svoja prozna dela. Napisal je veliko kratkih pripovedi in nekaj
romanov, ki pripovedujejo o življenju na Dolenjskem in Beli krajini, posebno o dolenjski lepotici, reki
Krki, ob kateri se je rodil.
Krki, svoji rojstni vasi in pokrajini, ljudem ob njej je posvetil najlepša dela. Ta so: Krka umira. Ljudje
ob Krki, Na drugi strani Krke, Krka pa teče naprej. Napisal je še več drugih del. Umrl je 31. januarja
leta 2000.
Za imenovanje priznanja po njem smo pridobili soglasje njegovih dveh sinov.

Knezovo priznanje

(za dosežke na področju gospodarstva, podjetništva in obrti)

Knezovo priznanje je priznanje Občine Straža, ki ga podeli občinski svet posamezniku za življenjsko
delo, za večletne uspehe ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena na
področju gospodarstva, podjetništva in obrti, s katerim je pomembno vplival na razvoj in ugled
Občine Straža na gospodarskem področju ali skupini občanov ali pravnim osebam za večletne uspehe
ali dosežke na gospodarskem področju življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in
ugled Občine Straža.
Knezovo priznanje naj se imenuje po gospodarstveniku, dolgoletnemu direktorju tovarne pohištva
Novoles, Jožetu Knezu, rojenem dne 8. februarja 1925 v Črni na Koroškem in umrlega leta 1995. Jože
Knez je leta 1972 dobil nagrado Gospodarske zbornice Slovenije.
Ime priznanja je izbrano med več predlogi, ki so jih podali posamezniki in člani odborov občinskega
sveta. Izbiralo se je med naslednjimi predlogi: Šiška (nekdanji lastnik predhodnice Novolesa in
tekmovalec z motorjem), Šuštar in Erno Šali (nekdanja vodilna delavca Novolesa) in še nekaj
posamezniki.
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme za dosežke na področju gospodarstva, podjetništva in obrti
Knezovo priznanje, ki se imenuje po gospodarstveniku Jožetu Knezu, ki je s svojim delom vtisnil naši
občini neizbrisen pečat, rojenem dne 8. februarja 1925 v Črni na Koroškem in umrlega leta 1995 v
Novem mestu.
Za imenovanje priznanja po njem smo pridobili soglasje njegove vdove.

Červanovo priznanje (za dosežke na področju športa)
Červanovo priznanje je priznanje Občine Straža, ki ga podeli občinski svet posamezniku za
življenjsko delo, za večletne uspehe ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega
pomena na področju tekmovalnega športa, vodenju in organizaciji športnih dogodkov ter treniranju in
dejavnosti popularizacije športa in športnih dogodkov in dosežkov, s katerim je pomembno vplival na
razvoj in ugled Občine Straža na športnem področju ali skupini občanov ali pravnim osebam za
večletne uspehe ali dosežke na športnem področju življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali
na razvoj in ugled Občine Straža.
Červanovo priznanje se imenuje po športniku Francetu Červanu, rojenem dne 14. oktobra 1936 v
Podgori in umrlega 07. november 1991 v Celju. Franc Červan je bil uspešen atlet, tekmovalec v teku
na 10.000 m in 5.000 m, udeleženec olimpijskih iger in mnogih ostalih atletskih prvenstev.
Ime priznanja je izbrano med več predlogi, ki so jih podali posamezniki in člani odborov občinskega
sveta. Izbiralo se je med naslednjimi predlogi: Šiška (motorist in gospodarstvenik), Franc Červan in še
nekaj posameznikov.
Kratek življenjepis:

Franc Červan, slovenski atlet, se je rodil 14. oktober 1936 v kmečki družini na kmetiji v
Podgori pri Straži kot edinec v kmečki družini in umrl 07. november 1991. Franca Červana je
zanesla pot na atletsko stezo v Mariboru, kjer se je šolal. Njegova disciplina je bila tek na
10.000 m, v katerem je zelo hitro napredoval. Že po treh letih treninga je tekel pod 30.
minutami. Kot atlet je prepotoval domala ves svet. Dvakrat se je udeležil evropskih
prvenstev, vrhunec pa je vsekakor njegov nastop na olimpijskih igrah v Tokiu leta 1964, kjer
je kot drugi Evropejec osvojil 10. mesto na 10.000 m. Bil je državni in slovenski rekorder na
10.000 m, državni rekorder v teku na 1. uro, petkrat državni in slovenski prvak v tekih na
10.000 in 5.000 m in v krosu. V letih 1963, 1964 in 1966 je bil v teku na 10.000 m balkanski
prvak.

Največji njegovi tekmovalni dosežki:
Olimpijske igre.
Tokio 1964
Franc Červan je za Jugoslavijo nastopil na Poletnih olimpijskih igrah 1964 v Tokiu, kjer je nastopil v
teku na 5 in 10 kilometrov.
Na 5 km je osvojil sedmo mesto v tretji kvalifikacijski skupini prvega predtekmovanja in se ni uvrstil
v nadaljevanje. V teku na 10 kilometrov je osvojil 10. mesto, s katerim je bil 2. najuspešnejši
Evropejec.
Evropska prvenstva:
7. Beograd 1962 Franc Červan 7. mesto na 10.000 m z državnim rekordom 29:07.06 (takšen čas
sedaj ni zmožen doseči nihče v Sloveniji).
8. Budimpešta 1966 Franc Červan 11. mesto na 10.000 m z državnim rekordom 29:00.07 (državni
rekord).
Sredozemske igre.
4. Neapelj 1963 Franc Červan 2. mesto na 10.000 m z rezultatom 29:44.8
Balkanske igre:
Franc Červan 2 . mesto na 10.000 m Ankara 1962
Franc Červan 1 . mesto na 10.000 m Sofija 1963
Balkanske kros:
Franc Červan 1 . mesto na 10.000 m Atene 1962
Franc Červan 1 . mesto na 5.000 m Atene 1962
Bil je tudi večkratni jugoslovanski državni prvak.
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme za dosežke na področju športa Červanovo priznanje, ki se
imenuje po športniku Francu Červanu, ki je s svojimi dosežki vtisnil naši občini neizbrisen športni
pečat.
Za imenovanje priznanja po njem smo pridobili soglasje njegovih dveh sinov.
Pirčevo priznanje

(za dosežke na področju društvenega, humanitarnega in družbeno
političnega dela)

Pirčevo priznanje je priznanje Občine Straža, ki ga podeli občinski svet posamezniku za življenjsko
delo, za večletne uspehe ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena na
področju društvenega, humanitarnega in družbeno političnega dela, dogodkov in dosežkov, s katerim
je pomembno vplival na razvoj in ugled Občine Straža na teh področjih ali skupini občanov ali
pravnim osebam za večletne uspehe ali dosežke na društvenem, humanitarnem in družbeno političnem
področju življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled Občine Straža.
Ime priznanja je izbrano med več predlogi, ki so jih podali posamezniki in člani odborov občinskega
sveta. Izbiralo se je med naslednjimi predlogi: Alojzij Pirc, Ivan Zoran, Boris Plantan, Janez Saje,
Janez Dular, med nekaterim Dularji in Vintarji ter še nekaj posamezniki.
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme za dosežke na področju društvenega, humanitarnega in
družbeno političnega dela Pirčevo priznanje.
Pirčeva priznanje se imenuje po slovenskem publicistu, uredniku in politiku Alojziju Pircu, rojenem
dne 04. julija 1887 na Drganjih selih in umrlega 29. junija 1939 v Clevelandu, Ohio, ZDA.
Kratek življenjepis:
Pirc Alojzij (Louis), slovenski publicist, urednik, politik in časnikar se je rodil 04. jul. 1887 v Drganjih
selih pri Vavti vasi, Občina Šmihel-Stopiče (sedaj Občina Straža) in je umrl 29. jun. 1939 v
Clevelandu (Ohio, ZDA).

Po dovršenem 6. razredu gimnazije se je podal v New York, kjer je bil nekaj časa uslužbenec pri
Sakserjevem Glasu naroda. Časnikarske izkušnje je pridobival tudi pri humorističnem glasilu Komar.
Leta 1906 je prevzel v Clevelandu uredništvo Nove domovine, od 1911 pa tudi Clevelandske
Amerike, ki je izhajala kot glasilo 32 slovenskih društev in je med svetovno vojno 1914–1918 ostro
napadala Avstrijo in se vnemala za Jugoslavijo. Ko je ta list prenehal izhajati, se je Alojzij Pirc vrnil k
Sakserju v New York in nato leta 1919 postal urednik Ameriške domovine v Clevelandu, ki je
izhajala sprva 3 krat na teden, a je postala pod njegovim solastništvom 1928 dnevnik. Pirc je bil tudi
ustanovitelj in dolgo let tajnik Slovenske narodne čitalnice in Slovenske dobrodelne zveze ter
ravnatelj Slovenskega narodnega doma v Clevelandu. Tam je ustanovil državljansko šolo, na kateri je
poučeval 28 let in s tem rojakom pomagal do pridobitve državljanskih pravic. Bil je cenjen Slovenec
v takrat največjem slovenskem mestu (Cleveland, Ohio, ZDA).
Za imenovanje priznanja po njem nismo pridobili soglasje njegovih sorodnikov, saj niso poznani
Priznanje župana Občine Straža
»Priznanje župana Občine Straža« je najvišje priznanje Občine Straža, ki ga lahko podeli župan
posamezniku ali skupini občanov za življenjsko delo, za enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne
dosežke trajnega pomena na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem,
humanitarnem, kulturnem, prosvetnem, literarnem in znanstvenem področju, s katerimi je pomembno
vplival na ugled Občine Straža.
Priznanje župana Občine Straža se vroča prejemniku na svečan način ob posebnih slovesnostih
oziroma na svečanem sprejemu ob dogodkih in praznikih pomembnih za občino ali prejemnika
priznanja. Lahko se podelijo tudi na svečani seji občinskega sveta.
Izbira prejemnikov priznanj
Komisija podrobneje opredeli kriterije za dodeljevanje priznanj iz tretjega člena odloka v posebnem
pravilniku, s katerim seznani občinski svet in enkrat letno objavi v sredstvih javnega obveščanja javni
razpis, s katerim pozove predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priznanj. Javni razpis se objavi
najmanj 3 mesece pred občinskim praznikom. Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj
občine so lahko občani, politične stranke, društva, podjetja in druge pravne osebe.
Priznanja se vročajo prejemnikom na svečan način, in sicer na svečani seji občinskega sveta ali ob
posebnih slovesnostih oziroma na svečanem sprejemu ob dogodkih in praznikih pomembnih za
občino ali prejemnike priznanj. Priznanja vroča župan ali od njega pooblaščena oseba.

Uveljavitev odloka:

S tem odlokom Občina Straža zaokrožuje sprejem odlokov, ki naj bi občino
predstavljali in ji dajali pečat urejenosti in organiziranosti.
Realizacija odloka bo pomenila obremenitev proračuna. Sredstva se
predvidijo v proračunu Občine Straža.
Odlok o priznanjih Občine Straža se po drugi obravnavi in sprejemu objavi v
Uradnem listu RS in spletni strani Občine Straža.
Sprejema se z večino glasov navzočih svetnikov.

Finančne posledice:

Sprejem Odloka o priznanjih Občine Straža, bo povzročila izdatke v
proračunu z objavo v Uradnem listu RS. Za njegovo izvajanje bodo potrebna
sredstva v proračunu na samostojni proračunski postavki.

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža je obravnaval in sprejel Odlok o priznanjih Občine
Straža.

Župan
Alojz Knafelj l.r.

Priloge:
- Besedilo dopolnjenega predloga Odloka o priznanjih Občine Straža

