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Občina ČRNA NA KOROŠKEM 

Center 101 

2393 ČRNA NA KOROŠKEM 

Telefon: 02 870 48 10 

Fax:       02 870 48 21 

e-mail:   obcina@crna.si 

Datum: 5.5.2020 
  

V skladu z Odlokom o prazniku občine, priznanjih in nagradi Občine Črna na Koroškem, 
občina objavlja: 
 
 

R A Z P I S  
ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE 

 OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2020 
 
 
 

I.  
Občina Črna na Koroškem podeljuje priznanja zaslužnim občanom, podjetjem in drugim 
organizacijam ter društvom za njihove dosežke na področju gospodarstva, kulture, znanosti, 
ekologije, športa, vzgoje in izobraževanja, na humanitarnem področju ter na drugih družbeno 
pomembnih področjih. 
 

II.  
 Priznanja in nagrada občine so:  
- naziv častnega občana, 
- nagrada občine, 
- priznanje občine, 
- spominska plaketa. 
 

III. 
Naziv častnega občana se podeljuje za izjemno delo in stvaritve na področju gospodarstva, 
znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih in drugih dejavnosti, ki so prispevali k 
trajnemu pomenu za razvoj,  ugled in promocijo občine. 
 

IV. 
Nagrada občine je najvišje priznanje Občine Črna na Koroškem. Podeljuje se za izjemne 
uspehe na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu občine. 
Nagrajenec prejme denarno nagrado in pisno utemeljitev nagrade.  
 

V. 
Priznanja Občine Črna na Koroškem so:  

- zlati grb Občine Črna na Koroškem, 
- srebrni grb Občine Črna na Koroškem, 
- bronasti grb Občine Črna na Koroškem, 

Podelijo se: 
- zlati grb, 
- dva srebrna grba, 
- dva bronasta grba. 

Kot kriterij za podelitev priznanj se upoštevajo leta delovanja predlaganega v klubu, društvu 
ali drugi neprofesionalni organizaciji. 
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Leta delovanja kot član: 

- od 10 do 15 let – bronasti grb, 
- od 15 do 20 let – srebrni grb, 
- več kot 20 let – zlati grb. 

Leta delovanja kot predsednik kluba, društva ali na drugi zelo izpostavljeni funkciji: 
- od 5 do 10 let – bronasti grb, 
- od 10 do 15 let – srebrni grb, 
- več kot 15 let – zlati grb. 

 

VI.  
Spominska plaketa občine se lahko podeli  zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom 
ter organizacijam in društvom, ki so dosegli pomembne uspehe na področjih na katerih 
delujejo in so s tem bistveno prispevali k razvoju in ugledu občine ali ob njihovih jubilejih, ob 
10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80,90,100 ….. letnici delovanja.     
 

VII.  
Pobude in predloge za podelitev priznanja občine lahko podajo fizične osebe, podjetja,  
zavodi,  ustanove, društva, politične stranke…. 
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati podatke o kandidatih in podatke o 
predlagatelju.  Utemeljitev mora biti v skladu z razpravo v sredini iz katere izhaja.  
 

VIII. 
Pisni predlog  se posreduje na predpisanem obrazcu, ki se lahko dvigne na občinski upravi 
dosegljiv pa je tudi na spletni strani Občine Črna na Koroškem: www.crna.si. 
Predlogov, ki ne bodo na predpisanem obrazcu komisija ne bo upoštevala. 
 
Rok za oddajo predlogov je:  29. maj 2020, do 13.00 ure.  
 
Svoj predlog pošljite v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj - predlog za nagrado in 
priznanje 2020« na naslov:  
 
Občina Črna na Koroškem 
Komisija za nagrade in priznanja  
Center 101 
2393 Črna na Koroškem 
 
 
 
Vse dodatne informacije dobite pri tajnici občinske uprave Ireni Nagernik, na tel.: 870 48 16 
ali e-mailu: irena.nagernik@crna.si. 
 
 
 
 
  
 
                                                                                                          Predsednica komisije:  
 
                                                                                                            Marina Leskovec, l.r. 
 

http://www.crna.si/

