Na podlagi 20. člena Odloka o priznanjih Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 33/2005) in 8. člena Poslovnika o delu komisije za
priznanja občine Cerknica objavljamo

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE CERKNICA
1. PODELJUJEJO SE NASLEDNJE VRSTE PRIZNANJ OBČINE CERKNICA:
• priznanja naziv častni občan/občanka
• priznanja 12. junij Občine Cerknica
• priznanja zlati taborski znak
• priznanja srebrni taborski znak
• priznanja bronasti taborski znak

kom/posameznicam, skupinam posameznikov/po
sameznic, društvom in družbenim organizacijam,
javnim zavodom in gospodarskim družbam za dol
goletno uspešno delo in pomemben prispevek k ra
zvoju občine Cerknica.
SREBRNO TABORSKO PRIZNANJE
Srebrno taborsko priznanje se podeljuje za izjemne
uspehe in dosežke, pomembne za razvoj občine,
dosežene v zadnjem oziroma krajšem obdobju pred
podelitvijo priznanja, posameznikom/posamezni
cam, društvom in družbenim organizacijam, skupi
nam posameznikov/posameznic, javnim zavodom
in gospodarskim družbam.

2. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
NAZIV ČASTNI OBČAN/OBČANKA
Naziv častni občan/občanka se podeli občanom/
občankam in drugim državljanom/državljankam
Republike Slovenije, kakor tudi državljanom/drža
vljankam tujih držav, ki imajo posebne zasluge za na
predek in razvoj občine Cerknica ter so dosegli druge
BRONASTO TABORSKO PRIZNANJE
izjemne dosežke, pomembne za občino Cerknica.
Bronasto taborsko priznanje se podeljuje posame
znikom/posameznicam, društvom in družbenim or
PRIZNANJE 12. JUNIJ OBČINE CERKNICA
Priznanje občine Cerknica se podeli posameznikom/ ganizacijam, skupinam posameznikov/posameznic,
posameznicam, skupinam posameznikov/posame javnim zavodom in gospodarskim družbam za uspe
znic, društvom ter družbenim organizacijam, javnim he in dosežke, pomembne za občino Cerknica, dose
zavodom in gospodarskim družbam za življenjsko žene v zadnjem oziroma krajšem obdobju pred po
delo oziroma za izjemne uspehe in dolgoletno delo delitvijo priznanja ali za izjemne enkratne dosežke.
Komisija za priznanja Občine Cerknica lahko le
in aktivnostih na posameznih področjih življenja in
tno podeli največ:
delovanja, pomembnih za razvoj občine Cerknica.
• eno priznanje naziv častni občan/občanka,
• eno priznanje 12. junij Občine Cerknica,
ZLATO TABORSKO PRIZNANJE
Zlato taborsko priznanje se podeljuje posamezni • eno priznanje zlati taborski znak,
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• dve priznanji srebrni taborski znak in
• tri priznanja bronasti taborski znak.
Izjemoma lahko podeli več priznanj v primeru
jubilejnih obletnic posameznih pravnih oseb ali v
primeru dosežkov, ki so vezani neposredno na pro
jekte, ki jih je vodila občina sama. Poleg kandidatov,
predlaganih na podlagi javnega razpisa, lahko do
datne predloge na seji komisije poda župan.

ustrezno obrazložitev ter navedbo, za katero prizna
nje predlaga kandidata. (Pobuda je lahko podana na
obrazcu Predlog za priznanje Občine Cerknica.)
Vabimo vas, da predloge oblikujete in jih predlo
žite najpozneje do ponedeljka, 23. maja 2016 ali do
tega dne oddate na pošti kot priporočene pošiljke. Za
pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka
prispele na sedež naročnika: Občina Cerknica, Komi
sija za priznanja Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica. Vloge morajo biti dostavljene v zapr
ti kuverti, s pripisom »NE ODPIRAJ - Javni razpis za
podelitev priznanj občine Cerknica 2016«. Na hrbtni
strani ovitka morata biti navedena naziv in naslov
prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene naslovnikom.

3. PREDLAGATELJI PRIZNANJ
Pobudo za podelitev priznanj lahko podajo Občina,
podjetja in gospodarske družbe, društva in družbe
ne organizacije, politične stranke ter druge osebe
javnega in zasebnega prava.
V imenu občine lahko posamezne predloge obli
Datum: 23. 3. 2016
kuje tudi komisija.
Številka: 094 – 0001/2016
4. VSEBINA IN ROK ZA PREDLOŽITEV POBUDE
Komisija za priznanja Občine Cerknica
Pobuda mora biti pisna in mora poleg natančnih
predsednik, Marko KRANJC, l. r.
podatkov o kandidatu/kandidatki vsebovati tudi

OBČINSKI PRAZNIK 12. JUNIJ
VABILO K SODELOVANJU
Občina Cerknica bo ob občinskem prazniku 12.
juniju izdala zgibanko s programom prireditev, ki
bodo potekale v sklopu občinskega praznika v juni
ju 2016.
Ker želimo oblikovati skupen program sprem
ljajočih prireditev ob občinskem prazniku, va
bimo društva in druge organizacije, ki želite pri
tem sodelovati, da do 13. maja 2016 posredujete
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informacije o prireditvah, ki bodo potekale v juni
ju 2016, na naslov Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica, telefonsko številko (01) 709 06
10, faks (01) 709 06 33 ali na elektronski naslov
vida.tekavec@cerknica.si.
Občina Cerknica
župan, Marko Rupar

PREDLOG ZA PRIZNANJE OBČINE CERKNICA
PREDLAGATELJ: ����������������������������������������������������������������������
NASLOV: ����������������������������������������������������������������������������
KONTAKTNA OSEBA: ������������������������������������������������������������������
TELEFON: ________________________________

E-MAIL: ����������������������������������

VRSTA PRIZNANJA, ZA KATEREGA SE PREDLAGA KANDIDATA/KO:���������������������������
PODATKI O KANDIDATU/KI:
IME: ��������������������������������������������������������������������������������
PRIIMEK: ����������������������������������������������������������������������������
ali NAZIV PRAVNE OSEBE: ��������������������������������������������������������������
NASLOV: ����������������������������������������������������������������������������
DATUM ROJSTVA: _________________________

ali USTANOVITVE (pravna oseba):������������

DEJAVNOSTI, KI JIH PREDLAGANI OPRAVLJA: ��������������������������������������������
DO SEDAJ PREJETA PRIZNANJA: ��������������������������������������������������������
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA:������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

V _____________________, dne __________________

Podpis predlagatelja:
april 2016
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Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica objavlja razpis za vpis
v šolsko leto 2016/2017
program
predšolska glasbena vzgoja
glasbena pripravnica
klavir
harmonika
diatonična harmonika
violina
viola
kontrabas
violončelo
kitara
flavta
klarinet, saksofon
rog, trobenta
tuba, pozavna
tolkala
petje

priporočljiva starost
opombe
5
brez predhodnega preizkusa
6
brez predhodnega preizkusa
7–8
sprejemni preizkus
7–9	-//9–11	-//6–8	-//9–13	-//9–18	-//7–9	-//7–9	-//9–11	-//9–11	-//9–11	-//11–18	-//8–11	-//15–24	-//-

Izobraževanje za program glasba traja štiri, šest oziroma osem let.

Sprejemni preizkusi za vpis v glasbeno šolo – šolsko leto 2016/2017
CERKNICA
4. 5. 2016
11. 5. 2016
18. 5. 2016
25. 5. 2016
1. 6. 2016
31. 8. 2016

RAKEK
STARI TRG
3. 5. 2016
9. 5. 2016
10. 5. 2016
16. 5. 2016
za vse oddelke v Cerknici
za vse oddelke v Cerknici
za vse oddelke v Cerknici
naknadni rok za vse oddelke v Cerknici

NOVA VAS
16. 5. 2016

Sprejemni preizkusi (preverjanje glasbene nadarjenosti) bodo za vse razpisane roke potekali od 17. do
18. ure. Za informacije pokličite na tel. (01) 705 07 33.
PREDNOST PRI VPISU v glasbeno šolo bodo imeli učenci, sprejeti na instrumente: trobenta, pozavna, rog,
klarinet, saksofon, kontrabas, violončelo.
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