OBČINA CERKVENJAK
KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA

_______________________________________________________________________________________
Na podlagi 14. člena Odloka o priznanjih Občine Cerkvenjak (Ur.l. RS, št. 29/00, 42/06 in 13/08) in sklepa
komisije, sprejetega na 2. dopisni seji, dne 16. 4. 2021, Komisija za nagrade in priznanja Občine Cerkvenjak
objavlja

RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Cerkvenjak v letu 2021
Komisija za nagrade in priznanja razpisuje dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Cerkvenjak v letu
2021, in sicer za naslednja priznanja:
•
•
•
•
•

Zlati grb občine Cerkvenjak
Srebrni grb občine Cerkvenjak
Bronasti grb občine Cerkvenjak
Plaketa občine Cerkvenjak
Zahvala občine Cerkvenjak

Priznanja občine Cerkvenjak se lahko podelijo posameznikom, skupinam ljudi, podjetjem, zavodom,
organizacijam in skupnostim ter društvom, v skladu s kriteriji, ki so navedeni v nadaljevanju.
A. Kriteriji za podelitev priznanj so za:
ZLATI GRB OBČINE CERKVENJAK
Izredno življenjsko delo ali vrhunski uspehi in dosežki, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine
Cerkvenjak.
Pri tem se upoštevajo zlasti dolgoletno izjemno uspešno poslovanje večjega podjetja ali zavoda oz. njegovo
vodenje, vrhunski dosežki ali dolgoletni izredni uspehi v drobnem gospodarstvu, kmetijstvu, turizmu ali na
drugih področjih gospodarstva, v šolstvu, kulturi, zdravstvu, sociali in na drugih družbenih področjih,
izredni uspehi v javnem delovanju ali v delu krajevnih skupnosti, kar vse se odraža v razvoju ter ugledu
občine na širšem območju.
SREBNI GRB OBČINE CERKVENJAK
Zelo pomembni dosežki v zadnjem obdobju.
Pri tem se upošteva zlasti hiter in zelo uspešen razvoj podjetij, zavodov, obratov ali posameznih
gospodarskih dejavnosti v obdobju zadnjih dveh ali več let ali zelo pomembni dosežki v tem obdobju na
področju šolstva, kulture, zdravstva oz. drugih družbenih dejavnosti, kakor tudi pri razvoju kraja, naselij
ali društvenega dela.
BRONASTI GRB OBČINE CERKVENJAK
Enkratni uspehi v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Pri tem se upošteva zlasti izvedba zelo pomembne gospodarske ali družbene naložbe v obdobju lanskega
ali (in) letošnjega leta, širše odmevno avtorsko delo, kulturna prireditev, razstava ali javni nastop ter drugi
izstopajoči uspehi na področju gospodarstva, družbenih dejavnosti ali javnih služb v zadnjem obdobju.

PLAKETA OBČINE CERKVENJAK
Se podeljuje za kakovost, tržno zanimivost in izvirnost izdelkov, razstavljenih na sejmih in razstavah v
občini Cerkvenjak, pri čemer se upoštevajo tudi razstave in priložnostne prireditve v okviru specializiranih
društev ali drugih asociacij, prav tako pa tudi udeležba na razstavah in sejmih zunaj občine, če je šlo za
izvirno predstavitev izdelkov iz občine Cerkvenjak ali dosežke na področju gospodarstva.
ZAHVALA OBČINE CERKVENJAK
Zahvala občine Cerkvenjak se podeljuje posameznikom, društvom, združenjem ali organizacijam za
večletno prostovoljno delo ali dosežke na področju društvenih dejavnosti.
B. Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda za podelitev priznanj
Pobudniki morajo za podajo pobud za priznanja navesti naslednje podatke:
•
•
•
•
•

Naziv oz. priimek in ime ter naslov pobudnika.
Komu naj se priznanje podeli (organizacija ali posameznik, z navedbo osnovnih podatkov o njem).
Za kakšno priznanje se daje pobuda; lahko se daje tudi alternativna pobuda za eno ali drugo priznanje.
Za katero področje in čas dela se daje pobuda za priznanje.
Utemeljitev pobude glede na kriterije; podati v zgoščeni opisni obliki, po možnosti z navedbo podatkov
za celotno obdobje, za katero je podana pobuda.

Pobude se vlagajo na posebnem obrazcu, ki ga je mogoče dvigniti na občinski upravi Občine
Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, ali na spletni strani občine: www.cerkvenjak.si aktualni razpisi, do izteka roka za oddajo pobud.

C. Vlagatelji pobud
Pobude lahko da vsaka organizacija in skupnost: podjetje, zavod, društvo, državni organ, politična stranka ter
vsak posamezni občan ali skupina občanov, vendar ne zase v svojem imenu.
Č. Kriteriji in postopek za izbor kandidatov
Kriteriji in postopek za izbor kandidatov so opredeljeni v Poslovniku o delu komisije za priznanja
Občinskega sveta Občine Cerkvenjak. Kriteriji in postopek izbire kandidatov so priloga obrazcu za dajanje
pobud. V skladu z odlokom je mogoče podeliti praviloma največ en zlati, dva srebrna in tri bronaste grbe ter
največ tri plakete in največ tri zahvale, v kolikor predlagani kandidati izpolnjujejo zahtevane kriterije.
Priznanje istega ali višjega ranga se lahko subjektu, ki je priznanje Občine Cerkvenjak že prejel, ponovno
podeli po preteku najmanj treh let od zadnjega prejema priznanja.

D. Rok do katerega je potrebno podati pobude
Komisija bo upoštevala vse pobude, ki bodo oddane V ZAPRTI KUVERTI osebno ali prispele po pošti na
OBČINO CERKVENJAK, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak s pripisom: »ZA KOMISIJO ZA NAGRADE
IN PRIZNANJA OBČINE CERKVENJAK – JAVNI RAZPIS 2021«, vključno do petka, 21. 5. 2021.
Upoštevane bodo tudi pobude, ki bodo oddane na pošto s priporočeno pošiljko do roka za oddajo
pobud.
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Predsednik Komisije za nagrade in priznanja
Franc Zorko

