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JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV 
PRIZNANJ OBČINE MISLINJA  

ZA LETO 2019
OBČINA MISLINJA PODELJUJE NASLEDNJA PRIZNANJA:

1. naziv ČASTNI OBČAN OBČINE MISLINJA
2. priznanje ZLATI GRB OBČINE MISLINJA
3. priznanje SREBRNI GRB OBČINE MISLINJA
4. priznanje BRONASTI GRB OBČINE MISLINJA
5. PRIZNANJE OBČINE MISLINJA
6. ZAHVALA OBČINE MISLINJA
7. PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MISLINJA
8. ZAHVALA ŽUPANA OBČINE MISLINJA

Naziv ČASTNI OBČAN podeljuje Občinski svet Občine Mi-
slinja posameznikom za posebne zasluge in izjemne dosež-
ke, ki so pomembno prispevali k razvoju, uveljavljanju in 
ugledu občine.

Priznanje ZLATI GRB je najvišje priznanje občine, ki ga 
Občinski svet podeli posamezniku za življenjsko delo, več-
letne uspehe in dosežke na gospodarskem, družbenem ali 
drugem področju življenja in dela, s katerimi je pomembno 
vplival na razvoj in ugled občine.

Priznanje SREBRNI GRB podeljuje Občinski svet posame-
zniku, skupini občanov, društvu ali drugi pravni osebi ob 
izjemnih enkratnih dosežkih, ob izrednem humanem ali 
požrtvovalnem dejanju, ob življenjskih ali delovnih jubile-
jih in drugih posebnih priložnostih.

Priznanje BRONASTI GRB podeljuje Občinski svet posa-
mezniku, skupini občanov, društvom in drugim pravnim 
osebam za pomembne uspehe in dosežke na področju ži-
vljenja in dela, ki so pomembni za občino, in dejanja, ki se 
odražajo v humanem odnosu do ljudi.

PRIZNANJE in ZAHVALO Občinskega sveta podeljuje Ob-
činski svet posamezniku, skupinam občanov in pravnim 
osebam za njihove uspehe in prizadevanja na posameznih 
področjih življenja in dela občine.

PRIZNANJE in ZAHVALO župana podeljuje župan obča-
nom, skupinam občanov in pravnim osebam, ki so s svojim 
delom in prizadevanji prispevali k boljšemu vidnemu na-
predku občine na posameznih področjih življenja in dela.

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev razpisanih ob-
činskih priznanj in naziva častnega občana so lahko obča-
ni, politične stranke, sveti vaških skupnosti, podjetja, zavo-
di, društva in druge pravne osebe.

Pobude in predlogi za podelitev naziva častnega občana in 
priznanj Občine Mislinja morajo biti pisni in morajo, po-
leg osnovnih podatkov o kandidatu, vsebovati izčrpno obra-
zložitev in utemeljene pobude (po možnosti tudi ustrezno 
dokumentacijo).

Pobude in predloge je treba poslati v zaprti ovojnici najka-
sneje do vključno 3. 5. 2019 na naslov:

Občina Mislinja
Žirija za nagrade in priznanja 
Šolska cesta 34
2382 Mislinja

Na ovojnici mora biti obvezno napisano »Predlog za prizna-
nje – 2019 – NE ODPIRAJ«!

Številka: 094-1/2019
Datum: marec 2019

Žirija za nagrade in priznanja Občine Mislinja


