
 
OBČINA  CERKLJE na Gorenjskem 
Trg Davorina Jenka 13 
4207 Cerklje na Gorenjskem 
tel.: 04/28 15 800   faks: 04/28 15 820 
e-pošta: obcinacerklje@siol.net  
 
Na podlagi 5., 6., 7., 8., in 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2016) Komisija za nagrade 
in priznanja objavlja 
 

R A Z P I S 
ZBIRANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM V LETU 2020 

 
Občina Cerklje na Gorenjskem po določilih Odloka o podeljevanju priznanj Občine Cerklje na 
Gorenjskem podeljuje priznanja občanom pa tudi drugim osebam in organizacijam ter 
pomembnim gostom občine, ki so s svojim delom v občini ali izven nje pomembno prispevali 
k razvoju in ugledu Občine Cerklje na Gorenjskem.  
 
Priznanja Občine Cerklje na Gorenjskem se podeljujejo praviloma na osrednji slovesnosti ob 
občinskem prazniku Občine Cerklje na Gorenjskem, 23. septembra. 
 
Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.  
 
 
Naziv častni občan Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli: 
Posameznikom za izredno pomembne trajne dosežke na gospodarskem, znanstvenem, 
kulturno-umetniškem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in humanitarnem ali 
drugem področju in ki so s svojim delovanjem izjemno prispevali k razvoju, ugledu in 
uveljavljanju Občine Cerklje na Gorenjskem doma in v svetu. Naziv častni občan prejmejo tudi 
posamezniki, državljani Republike Slovenije, ki so izjemno zaslužni za razvoj medobčinskih in 
mednarodnih odnosov.   
 
 
Nagrada Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli: 
 
Občanom, skupinam občanov, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim, ki v občini 
zaslužijo splošno priznanje in odlike za izredne uspehe pri delu, za zgledna dejanja ter 
dosežke, ki imajo poseben pomen za razvoj občine kot aktualen odziv na dosežke in uspehe 
na posameznih področjih dela in ustvarjanja.  
 
Sredstva za izplačilo dodeljene nagrade so zagotovljena v proračunu Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2020). 
 
 
Velika plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli: 
 
Posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za dolgoletno 
uspešno in ustvarjalno delo, izredno življenjsko delo, za vrhunske uspehe ter vidne dosežke 
trajnejšega pomena, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Cerklje na Gorenjskem ter so 
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s posebnimi delovnimi prizadevanji v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h 
kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju Občine Cerklje.  
 
 
Mala plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli: 
 
Posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za 
prizadevanje in požrtvovalnost pri razvijanju in utrjevanju ugleda in razvoja občine Cerklje na 
Gorenjskem ter za  pomembne dosežke in uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za 
nadaljnje ustvarjalno delo. 
 
Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli: 
 
Občanom, skupinam občanov, zavodom, društvom in drugim pravnim osebam za dosežene 
uspehe v korist družbene skupnosti na posameznih področjih dela in ustvarjanja, za ravnanja 
in dejanja, ki so z gospodarskega, družbenega, kulturnega in socialno humanitarnega vidika 
ocenjeni kot pozitivni dosežki.  
Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem je lahko podeljeno tudi posmrtno. Posmrtno priznanje 
se vroči družinskemu članu po vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in njihovi 
potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje in sestre. 
 
 
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev občinskih priznanj Občine Cerklje na Gorenjskem 
so lahko občani, politične stranke, podjetja, zavodi, društva ter druge organizacije in skupnosti 
z območja občine Cerklje na Gorenjskem. 
 
Predlog oz. pobudo je treba oddati pisno do vključno 15. JUNIJA 2020 na Obrazcu 1 
»Predlog za podelitev priznanj« in mora vsebovati: 
- ime in priimek oz. naziv ter naslov pobudnika oziroma predlagatelja 
- ime in priimek oz. naziv ter naslov predlaganega prejemnika priznanja  
- obrazložitev predloga oz. pobude  
- dokazila, ki potrjujejo dejstva v dani obrazložitvi  
- privolitev predlagatelja za obdelavo osebnih podatkov (priloga 1) 
- privolitev predlaganega kandidata za obdelavo osebnih podatkov (priloga 1) 
 
Predlagatelji oziroma pobudniki morajo svoje pobude pisno posredovati na naslov:   
 
Občina Cerklje na Gorenjskem 
Komisija za nagrade in priznanja 
Trg Davorina Jenka 13 
4207 Cerklje na Gorenjskem 
 

s pripisom: »za razpis – Priznanja 2020« 
 
 
Predloge oz. pobude lahko posredujete tudi na e-naslov: obcinacerklje@siol.net,  
s pripisom »Priznanja 2020«. 
 
Številka:  032-13/2018-27 
Datum:    5. 5. 2020 

Predsednik komisije 
JOŽE IPAVEC, l. r. 

 
Prilogi: 

1. Predlog za podelitev priznanja – Obrazec 1 
2. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov (kandidat in predlagatelj)  
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