
 
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 
 
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/državljankam tujih držav, ki imajo posebne zasluge 
za napredek in razvoj občine Cerknica ter so dosegli druge izjemne dosežke pomembne za 
občino Cerknica. 
 
PRIZNANJE 12. JUNIJ OBČINE CERKNICA 
Priznanje občine Cerknica se podeli posameznikom/posameznicam, skupinam 
posameznikov/posameznic, društvom ter družbenim organizacijam, javnim zavodom in 
gospodarskim družbam za življenjsko delo oziroma za izjemne uspehe in dolgoletno delo in 
aktivnostih na posameznih področjih življenja in delovanja pomembnih za razvoj občine Cerknica. 
 
ZLATO TABORSKO PRIZNANJE 
Zlato taborsko priznanje se podeljuje posameznikom/posameznicam, skupinam 
posameznikov/posameznic, društvom in družbenim organizacijam, javnim zavodom in 
gospodarskim družbam za dolgoletno uspešno delo in pomemben prispevek k razvoju 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/posameznicam, društvom in družbenim organizacijam, skupinam 
posameznikov/posameznic, javnim zavodom in gospodarskim družbam. 
 
BRONASTO TABORSKO PRIZNANJE 
Bronasto taborsko priznanje se podeljuje posameznikom/posameznicam, društvom in družbenim 
organizacijam, skupinam posameznikov/posameznic, javnim zavodom in gospodarskim družbam  
za uspehe in dosežke pomembne za občino Cerknica dosežene v zadnjem oziroma krajšem 
obdobju pred podelitvijo priznanja ali za izjemne enkratne dosežke. 
 
Komisija za priznanja Občine Cerknica lahko letno podeli največ: 

- eno priznanje naziv častni občan/občanka 
- eno priznanje 12 junij občine Cerknica 
- eno  priznanje zlati taborski znak 
- 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 projekte, ki jih je vodila občina sama. Poleg 
kandidatov, predlaganih na podlagi javnega razpisa, lahko dodatne predloge na seji komisije 
poda  župan. 
 
3. PREDLAGATELJI  PRIZNANJ  
 
Pobudo za podelitev priznanj lahko podajo Občina, podjetja in gospodarske družbe, društva in 
družbene organizacije, politične stranke ter druge osebe javnega in zasebnega prava. 
V imenu občine lahko posamezne predloge oblikuje tudi komisija. 
 
4. VSEBINA IN ROK ZA PREDLOŽITEV POBUDE  
 
Pobuda mora biti pisna in mora poleg natančnih podatkov o kandidatu/kandidatki vsebovati tudi 
ustrezno obrazložitev ter navedbo za katero priznanje predlaga kandidata. (Pobuda je lahko 
podana na obrazcu Predlog za priznanje Občine Cerknica.) 
 
Vabimo vas, da predloge oblikujete in jih predložite najpozneje do torka, 29. maja 2018 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, Komisija za priznanja Občine 
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. » Vloge morajo biti dostavljene v zaprti kuverti, s 
pripisom  »NE ODPIRAJ - Javni razpis za podelitev priznanj občine Cerknica 2018«. 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. 
 
 
Datum:  27. 3. 2018 
 
 
 Komisija za priznanja Občine Cerknica 

predsednik  
Marko KRANJC l.r. 

 
 
 

 


