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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 

imenovanja in priznanja za podelitev priznanj Občine Cirkulane v letu 2021 
   
    
Na podlagi 23. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17), 7. člena 
Odloka o priznanjih Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2007, 11/2010, 
17/2011, 58/2015) in Javnega razpisa za podelitev priznanj Občine Cirkulane v letu 2021, št. 030-
1/2021, z dne 29. 4. 2021 predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog o predlogu 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja za podelitev priznanj Občine 
Cirkulane v letu 2021: 
 

1. za Veliko bronasto priznanje Občine Cirkulane:  
Društvo za oživitev gradu Borl, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane, MŠ: 2122740000 

2. za Priznanje Občine Cirkulane: 
 

3. za Plaketo Občine Cirkulane: 
Janez Jurgec, Gradišča 28, 2282 Cirkulane 
Anton Bratušek, Cirkulane 44 b, 2282 Cirkulane 

 
 

Ivan Hemetek, 
predsednik KMVVIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa; 
 
  



    Predlog 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je 
Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 18. redni seji, dne ……….. sprejel 

 
S  K  L  E  P  

o predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja za 
podelitev priznanj Občine Cirkulane v letu 2021 

 
1. Občinski svet Občine Cirkulane potrdi predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 

imenovanja in priznanja z dne 19. 5. 2021 za podelitev priznanj Občine Cirkulane v letu 
2021. 

2. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa. 
 
 
Številka: 007- 31/2021 
Datum: 

 

O b r a z l o ž i t e v : 
 

Občina Cirkulane podeljuje priznanja zaslužnim članom, drugim posameznikom, podjetjem, 
zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju 
gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih 
področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu 
življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled Občine Cirkulane. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je na svoji 5. seji, 19. 5. 2021 
izdelala predlog za priznanja ter ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in v odločanje. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Ivan Hemetek, 
predsednik KMVVIP 


