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Občina Muta na podlagi 16. člena Odloka o priznanjih Občine Muta (MUV, štev. 4/08, 4/14) 

objavlja   

 

 

JAVNI RAZPIS  

za podelitev OBČINSKIH PRIZNANJ Občine Muta v letu 2014 

 

 

I. 

 

Občina Muta v mesecu juniju 2014 praznuje svoj 20. občinski praznik, v okviru katerega 

vsako leto podeljuje priznanja zasluženim občanom, posameznikom, ustanovam, zavodom, 

podjetjem, društvom, skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na 

področju gospodarstva, šolstva, kulture, športa, ekologije, trajnostnega razvoja, zaščite in 

reševanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu življenju 

občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine.  

 

Priznanje je lahko podeljeno tudi posthumno. 

 

Prejemnik priznanja je lahko oseba, ki  je v svojem življenju oziroma delovanju moralno in 

etično nesporna. 

 

 

II. 

 

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev občinskih priznanj lahko predlagajo kandidate 

za naslednja priznanja oz. naziv: 

 

1. Naziv častni občan  

 

Podeli se lahko največ en naziv častni občan Občine Muta in sicer, lahko priznanje  načeloma 

prejme zgolj občan za: 

 

- mednarodno pomemben dosežek na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, športnem, 

humanitarnem ali drugem področju, 

- življenjsko delo, pomembno za razvoj in prepoznavnost občine, 

- izredno požrtvovalno ali humanitarno dejanje. 

 

Izjemoma lahko prejme priznanje katerikoli državljan, če je njegov prispevek za 

prepoznavnost občine izjemno velik. 
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2. Zlati grb občine  

 

Podeli se lahko največ eno priznanje zlati grb Občine Muta, ki ga lahko občan prejme za: 

- pomemben dosežek na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, športnem, humanitarnem in 

drugem področju na nivoju države Slovenije ali širše, 

- življenjsko delo, pomembno za razvoj in prepoznavnost občine, 

- večletno uspešno delo na območju občine (vsaj 30 let), 

- izredno požrtvovalno ali humanitarno dejanje. 

 

Priznanje lahko prejmejo ustanove, zavodi, podjetja, društva, skupine, združenja in druge 

pravne osebe za vsaj 30 - letno prizadevno in družbeno priznano delovanje na območju 

občine. 

Priznanje lahko prejme tudi katerikoli državljan, če je njegov prispevek za prepoznavnost 

občine pomemben. 

 

 

3. Srebrni grb občine Muta 

 

Podeli se lahko največ eno priznanje srebrni grb Občine Muta, ki ga lahko občan prejme za: 

- pomemben dosežek na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, športnem, humanitarnem ali 

katerem drugem področju, 

- večletno uspešno delo na območju občine (vsaj 20 let), 

- požrtvovalno ali humanitarno dejanje na območju občine. 

 

Priznanje lahko prejmejo ustanove, zavodi, podjetja, društva, skupine, združenja in druge 

pravne osebe za vsaj 20 - letno prizadevno in družbeno priznano delovanje na območju 

občine. 

Priznanje lahko prejme tudi katerikoli državljan, če je njegov prispevek za prepoznavnost 

občine pomemben. 

 

 

4. Bronasti grb občine Muta 

 

Podeli se lahko največ eno priznanje bronasti grb občine Muta, ki ga lahko občan prejme za: 

- pomemben dosežek na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, športnem, humanitarnem ali 

katerem  drugem področju, 

- večletno uspešno delo na območju občine (vsaj 10 let), 

- večletno uspešno delo v korist občank in občanov, 

- požrtvovalno, humanitarno, dobrodelno ali kakšno drugo družbeno koristno dejanje, 

- pomemben življenjski dosežek. 

 

Priznanje lahko prejmejo ustanove, zavodi, podjetja, društva, skupine, združenja in druge 

pravne osebe za vsaj 10 - letno prizadevno in družbeno priznano delovanje na območju 

občine. 

Priznanje lahko prejme tudi katerikoli državljan, če je njegov prispevek za prepoznavnost 

občine pomemben. 

 

 

 

 

 

 



5. Pisno priznanje ali zahvala občine  

Občinski svet lahko podeli največ eno pisno priznanje ali zahvalo občanom, ustanovam, 

zavodom, podjetjem, društvom, združenjem, skupinam in drugim pravnim osebam za: 

       - enkratne dosežke, življenjsko delo ali življenjski jubilej. 

 

 

III. 

 

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične ali pravne osebe. Vsak 

predlagatelj lahko predlaga zgolj enega kandidata za posamezno vrsto priznanja na 

predpisanem obrazcu, ki je priloga tega razpisa. 

 

IV. 

 

Predlogi za podelitev priznanj se sprejemajo do  25. 4. 2014  na sedežu Občine Muta, Glavni 

trg 17, Muta. 

 

 

Številka:  03001-3/2014-1 

Datum: 7. 4. 2014                                                                                        

   Občina Muta 

                                                                           Boris Kralj  

          župan  


