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JAVNI POZIV
K PREDLOŽITVI PREDLOGOV
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KAMNIK
ZA LETO 2021
Kandidate za občinska priznanja lahko predlagajo posamezniki, podjetja, zavodi,
politične in druge organizacije, društva in drugi subjekti s sedežem na območju
občine Kamnik.
Priznanja Občine Kamnik so:
- bronasto priznanje Občine Kamnik,
- srebrno priznanje Občine Kamnik,
- zlato priznanje Občine Kamnik,
- naziv častni občan Občine Kamnik.
Bronasto priznanje Občine Kamnik se podeljuje posameznikom, podjetjem,
zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za enkratne uspehe v zadnjem
obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Srebrno priznanje Občine Kamnik se podeljuje posameznikom, podjetjem,
zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za zelo pomembne dosežke v
zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Zlato priznanje Občine Kamnik se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom,
organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali vrhunske
uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Kamnik.
Naziv častni občan Občine Kamnik se podeljuje posameznikom za njihov izjemni
prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in
humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in
promocijo Občine Kamnik. Naziv lahko dobi tudi tuj državljan.
Pisne predloge z ustrezno utemeljitvijo je potrebno v zaprti kuverti nasloviti na naslov:
Občinski svet Občine Kamnik – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in

imenovanja, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom: »predlog za podelitev
občinskega priznanja za leto 2021«.
Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo prispeli oziroma bodo oddani priporočeno
na pošto do vključno 18. januarja 2021.
Predlogi morajo vsebovati naslednje sestavine:
- osnovne podatke o predlagatelju (ime in priimek oz. naziv
podjetja/zavoda/organizacije …, naslov, telefonska številka, elektronski naslov);
- osebne podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, datum rojstva,
naslov stalnega prebivališča) ali naziv in sedež podjetja/zavoda/organizacije …;
- navedbo, za katero vrsto občinskega priznanja se podaja predlog;
- pisno soglasje predlaganega kandidata oz. zakonitega zastopnika
podjetja/zavoda/organizacije … k predlogu kandidature za priznanje;
- pisno utemeljitev predloga (pisava Arial, velikost pisave 12, navaden razmik
med znaki in enojen razmik med vrsticami);
- povzetek pisne utemeljitve predloga, ki bo v primeru izbire predstavljen na
slavnostni seji Občinskega sveta Občine Kamnik, zato ne sme presegati ene
polovice računalniško tipkane strani A4 formata (pisava Arial, velikost pisave 12,
navaden razmik med znaki in enojen razmik med vrsticami).
Kot pomoč je k javnemu pozivu priložen tudi vzorec za pripravo predloga za podelitev
občinskega priznanja.
Ivanka Učakar
PREDSEDNICA KOMISIJE

Pridobljeni podatki se bodo uporabljali izključno za namen izvedbe postopka o podelitvi priznanj in
vodenja evidence prejemnikov občinskih priznanj skladno s 84. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19) in 15. členom Odloka o priznanjih Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 75/96, 13/99 in 91/01).
Občina Kamnik bo hranila osebne podatke skladno s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje in
upravljanje dokumentarnega gradiva, ter varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do
morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina Kamnik ne uporablja
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Posameznik ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico seznanitve, dopolnitve,
popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri
Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
Podrobnejše informacije o tem, kako Občina Kamnik ravna z osebnimi podatki, so na voljo pri
pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov: Kristina Zabavnik, e-pošta: obcina@kamnik.si ali
telefonska številka: 01 8318 100.

VZOREC PREDLOGA

PREDLAGATELJ: ____________________________________________________
___________________________________________________________________
(navesti ime in priimek oz. naziv podjetja/zavoda/organizacije …, naslov, telefonsko številko,
elektronski naslov)

podajam v zvezi z javnim pozivom k predložitvi predlogov za podelitev priznanj
Občine Kamnik za leto 2021 predlog za podelitev naslednjega priznanja:
__________________________________________________________________,
(navesti vrsto priznanja: bronasto, srebrno, zlato, častni občan)

ki se naj podeli:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(navesti ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča oz. naziv in sedež
podjetja/zavoda/organizacije …)

V ________________, dne __________

______________________________
(ime in priimek predlagatelja oz.
zakonitega zastopnika
podjetja/zavoda/organizacije …)

__________________
(podpis predlagatelja oz.
njegovega zakonitega zastopnika)

SOGLASJE H KANDIDATURI

Podpisani-a: _________________________________________________________
___________________________________________________________________
(navesti ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča oz. ime in priimek zakonitega
zastopnika, naziv in sedež podjetja/zavoda/organizacije …)

nepreklicno soglašam

s kandidaturo za podelitev priznanja Občine Kamnik za leto 2021 na predlog:
___________________________________________________________________.
(navesti ime in priimek oz. naziv podjetja/zavoda/organizacije …, ki podaja predlog za priznanje)

V ________________, dne __________

__________________
(podpis kandidata oz.
zakonitega zastopnika
podjetja/zavoda/organizacije …)

PRILOGA: PISNA UTEMELJITEV PREDLOGA

