
         
 

 

 

 
Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Kranjska Gora (UVG št. 10/2007) 

objavljamo 

 

 

R A Z P I S 

 

ZA  ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ  

OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2020 ZA 
 

 

 

I.    ČASTNI OBČAN – OBČANKA OBČINE KRANJSKA GORA se podeljuje: 

 

Občanom - občankam Občine Kranjska Gora, drugim državljanom - državljankam Republike 

Slovenije in državljanom - državljankam tujih držav, ki imajo posebne zasluge in izjemne 

dosežke v daljšem časovnem obdobju pomembnem za razvoj, uveljavljanje in ugled občine. 

 

Podeli se največ  eno priznanje Častni občan - občanka Občine Kranjska Gora. 

 

 

II.   ZLATI GRB OBČINE KRANJSKA GORA se podeljuje: 

 

Posameznikom - posameznicam za izjemno življenjsko delo, dolgoletne uspehe ali dosežke 

trajnega pomena. 

 

Podeli se  največ eno priznanje Zlati grb Občine Kranjska Gora. 

 

 

III.    PRIZNANJE OBČINE KRANJSKA GORA se podeljuje: 

 

Občanom - občankam, skupinam občanov - občank in pravnim osebam na področju 

gospodarstva, šolstva, kulture, športa, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih 

človekove ustvarjalnosti za njihove uspehe ter prizadevanja na posameznih področjih 

življenja in dela. 

 

Podeli se  praviloma največ tri Priznanja Občine Kranjska Gora. 

 

O B Č I N A  

KRANJSKA GORA 

OBČINSKI  SVET 

Žirija za priznanja 

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora 

tel.: 04-58 09 800, fax.: 04-58 09 824 

http://obcina.kranjska-gora.si/ 

e-mail:obcina@kranjska-gora.si 



Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Kranjska Gora so lahko občani 

- občanke, podjetja, društva, skupine občanov - občank in druge pravne osebe. 

Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja. 

 

POMEMBNO: 

OBRAZLOŽENE PREDLOGE NA OBRAZCU Z VSEMI POTREBNIMI PODATKI  

(ime in naslov predlagatelja, osnovne podatke predlaganega prejemnika priznanja, 

vrsta predlaganega priznanja, podrobno in tehtno utemeljitev predloga ter dokumente, 

ki potrjujejo navedbe v obrazložitvi) posredujte v zaprtih kuvertah na naslov: Žirija za 

priznanja Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora s pripisom – 

PRIJAVA NA RAZPIS, ne odpiraj! 

Žirija bo obravnavala vse pravilno vložene predloge, ki jih bo prejela do srede 27. maja 

2020 do 12 ure.  

 

Obrazec za prijavo lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora ali na spletni strani 

Občine Kranjska Gora na naslovu https://obcina.kranjska-gora.si/ 
 

 

Št.:032-7/2020-1 

Datum: 05.05.2020 

 

 

 

Žirija za priznanja 

                                                                                                 

 

  

https://obcina.kranjska-gora.si/

