
Mestna občina Velenje, Komisija za priznanja, na podlagi Odloka o priznanjih MOV (UV 1997, št. 2) in Odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o priznanjih MOV (UV 2003, št. 12) objavlja 
 

 

 
OBVESTILO 

o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2020 
 

I. 
Pobude za podelitev priznanj lahko vlagajo: 
- občani Mestne občine Velenje, 
- združenja občanov, ki delujejo v Mestni občini Velenje, 
- pravne osebe s sedežem v Mestni občini Velenje. 
 

 
II. 

Podeljujejo se priznanja: 
1. Častni občan Mestne občine Velenje 
2. Grb Mestne občine Velenje 
3. Plaketa Mestne občine Velenje 
4. Priznanje župana Mestne občine Velenje 
 
Pogoji za podelitev so zlasti: 
 
 
Častni občan 
Za častnega občana Mestne občine Velenje je lahko proglašen posameznik, ki je izjemno zaslužen za razvoj 
občine in njeno uveljavitev v državnem ali mednarodnem merilu. 
 
Priznanje se podeljuje le izjemoma, največ enkrat na štiriletno mandatno obdobje občinskega sveta. Nazadnje je 
bil častni občan MOV imenovan v letu 2015. 
 
 
Grb Mestne občine Velenje 
Grb Mestne občine Velenje se lahko podeli posameznikom za življenjsko delo in izjemne rezultate na kateremkoli 
področju. Podeli se lahko tudi združenjem občanov ali pravnim osebam, ki so bistveno prispevali k razvoju, ugledu 
in prepoznavnosti Mestne občine Velenje. 
 
Vsako leto se lahko podelijo največ tri priznanja.  
 
 
Plaketa Mestne občine Velenje 
Plaketa Mestne občine Velenje se lahko podeli posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam, ki so 
dosegli vidne dosežke na področju organizacije, delovanja, obstoja ali razvoja posamezne ali več dejavnosti, ki 
združujejo občane, ali so kakorkoli zaslužni za razvoj in krepitev ugleda Mestne občine Velenje. 
 
Vsako leto se lahko podelijo največ tri priznanja. 

 
III. 

Priznanje župana Mestne občine Velenje 
Priznanje župana Mestne občine Velenje se lahko podeli posameznikom, združenjem občanov ali pravnim 
osebam za enkratne dosežke na kateremkoli področju, ki ima pomen za razvoj ali prepoznavnost občine. 
 
Priznanje župana podeljuje župan in ni vezano na to javno obvestilo, ker je pobudo možno vložiti pri županu vse 
leto. 
 
 



IV. 
Pobuda za podelitev priznanj mora vsebovati naslov predlagatelja pobude in naslov kandidata za podelitev 
priznanja, naziv pričakovanega priznanja, utemeljitev in soglasje za obdelavo osebnih podatkov kandidata za 
podelitev priznanja (priloga 1). Komisija za priznanja lahko v soglasju s predlagateljem pripravi predlog za 
podelitev drugega priznanja, kakor je bilo prvotno predlagano v pobudi. 
  

V. 
Pobude je potrebno poslati na naslov Svet Mestne občine Velenje, Komisija za priznanja, Titov trg 1, 3320 Velenje 

do vključno torka, 19. maja 2020, do 12. ure. Pobude morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako „NE 
ODPIRAJ – POBUDA“. Vsak pobudnik lahko poda samo en predlog za podelitev priznanj. 
 
Komisija za priznanja si pridržuje pravico, da po tem roku prispelih ali nepopolnih pobud ne bo obravnavala. 
Izjema so priznanja župana Mestne občine Velenje, o katerih ne odloča Komisija za priznanja. 
 
 
Številka: 032-10-0001/2020 
Datum: 26. 3. 2020 
 

 

 
 Predsednica Komisije za priznanja  

Mestne občine Velenje 

Aleksandra Vasiljević, l.r. 
 


