
 
Na podlagi 21.člena Pravil Zbornice komunalnega gospodarstva v GZS je Upravni odbor 
ZKG na svoji 7. redni seji dne 15. 9.2016 sprejel dopolnjena   
 
 

Pravila o nagradah in priznanjih 
Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije  

 

1. 

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije (v nadaljevanju ZKG) podeljuje vsako leto 
nagrado in priznanja za podjetniške in osebne dosežke na področju komunalnih dejavnosti v 
Republiki Sloveniji. 
 
Nagrado in priznanja se podeljujejo za preteklo koledarsko leto, ob jubilejih pa se priznanja 
lahko podeli za tekoče koledarsko leto. 
 
Nagrada se podeli, če so ti dosežki vplivali na trajne rezultate poslovanja in splošen ugled 
gospodarske družbe v širšem družbenem okolju. 
 
Priznanje se podeli podjetju, za uspešno delo, posameznikom pa za njihov prispevek in 
dolgoletno delo na področju komunalnih dejavnosti. 

2. 

PREJEMNIK NAGRADE 

Nagrada je namenjena komunalnim podjetjem, kot najvišje priznanje za izjemne podjetniške, 
poslovodne, tehnične, marketinške ter organizacijske dosežke in trajni razvoj družbe, na 
področju komunalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. 
 

3. 

PREJEMNIKI PRIZNANJ 

Priznanje je namenjeno komunalnim podjetjem ob jubilejih za uspešno delovanje na področju 
komunalnih dejavnosti. Priznanja se praviloma podelijo ob 30 in 50 letnici delovanja ter nato 
vsakih naslednjih deset let, delovanja na področju komunalne dejavnosti v Republiki 
Sloveniji. Priznanje se lahko izjemoma podeli tudi ob drugih dogodkih pomembnih za 
delovanje komunalnega podjetja. 
 
Priznanje je namenjeno tudi posameznikom za izjemne podjetniške, poslovodne, tehnične, 
marketinške ter organizacijske dosežke ter dolgoletno uspešno delo na področju komunalnih 
dejavnosti. 
 
Priznanja se lahko podelijo tudi drugim podjetjem ali posameznikom iz Slovenije in tujine za 
njihov prispevek na področju komunalnih dejavnosti. 
 
 
 
 
 



4. 

KATEGORIJE NAGRAD IN PRIZNANJ 

Nagrada in priznanja se podelijo vsako leto, praviloma konec leta na kongresu, konferenci ali 
drugem skupnem dogodku predstavnikov komunalnih dejavnosti ob sodelovanju ZKG. V 
posameznem letu se podelijo 

 največ ena nagrada, za posebne podjetniške dosežke na področju komunalne 
dejavnosti in 

 največ sedem priznanj, za komunalna podjetja ali posameznike.  

5. 

KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA 

Dosežke kandidatov za nagrado in priznanja ocenjuje Komisija za nagrade in priznanja ZKG, 
(v nadaljevanju Komisija). Na podlagi ocenjevanja komisija oblikuje predlog za podelitev 
nagrad in priznanj. 
 
Komisija lahko sama prekvalificira predlog za podelitev nagrade in na tej podlagi predlaga 
podelitev priznanja ZKG. 
 
Komisija deluje v skladu s temi pravili in je pri svojem delu neodvisna. 

Komisija o svojem delu in predlogu za podelitev nagrade in priznanj poroča Upravnemu 
odboru ZKG. 

6. 

RAZPIS 

Komisija z razpisom, ki se ga objavi na spletnih straneh ZKG, povabi zainteresirane k 
podajanju predlogov za nagrado in priznanja ZKG. V razpisu se navede namen podelitve 
nagrade in priznanj, pogoje in merila za nagrado in priznanja ter opredeli, kdo lahko poda 
predloge, dokumentacijo, ki jo je treba predložiti in rok do katerega ZKG sprejema 
dokumentirane predloge. 

Predlogi za nagrade in priznanja ZKG morajo biti posredovani na ZKG v pisni obliki. 
 

7. 

PREDLAGATELJI 

Predloge za podelitev nagrade ali priznanja lahko podajo: 

 člani upravnega odbora ZKG, 

 komunalna podjetja,   

 lokalne skupnosti in interesna združenja lokalnih skupnosti in 

 druge organizacije ali posamezniki, ki delujejo na področju komunalnih dejavnosti. 



Člani Komisije za nagrade in priznanja ne morejo podajati predlogov za podelitev nagrade ali 
priznanja. 

 

8. 

MERILA ZA NAGRADO 

Komisija pri oceni predlogov in izbiri nagrajencev upošteva zlasti : 

 splošne razvojne rezultate,  
 rezultate poslovanja, 
 družbeno in okoljsko odgovornost podjetja in  
 internacionalizacijo podjetja.  

Pri tem komisija posebej zasleduje : 

 splošne razvojne rezultate,  

 trajnost in stabilnost dosežkov in uspehov v najmanj triletnem obdobju, 

 razvojne vizije in strategijo komunalnega podjetja ter njeno uresničevanje, 

 poslovno uspešnost in odličnost, še zlasti v primerjavi z rezultati drugih družb enake 
dejavnosti, 

 uvajanje in donosnost novih programov, poslovnih modelov, izdelkov in storitev, 
posebej,  kateri so plod lastnega znanja ter sodelovanja z univerzami in inštituti, 

 uvajanje inovacij, rezultate razvojno raziskovalnega dela, rabo sodobnih tehnologij,     

 učinkovito investiranje, 

 rabo sodobne informacijske - komunikacijske tehnologije, učinkovito, transparentno     
uveljavljanje prek svetovnega spleta, 

 ravnanje z okoljem in energetsko učinkovitost, 

 upravljanje s človeškimi viri, 

 sodobno organiziranost poslovanja, uspehe v organizacijski kulturi in pristopih, 

 družbeno odgovornost podjetij ter njihovo povezanost z lokalnim in širšim okoljem ter         
 spoštovanje etike in poslovnih kodeksov in 

 zadovoljstvo in sozvočje vseh deležnikov.  

9. 

MERILA ZA PRIZNANJA 

Komisija pri oceni predlogov in izbiri prejemnikov priznanj upošteva pri podjetjih zlasti : 

 jubileji in obletnice komunalnih podjetij, 
 ravnanje z okoljem in energetska učinkovitost, 
 prispevek in delovanje na področju komunalnih dejavnosti,  
 uvajanje inovacij in raziskovalnega dela in 
 družbena odgovornost podjetja in organizacijska kultura. 

Komisija pri oceni predlogov in izbiri prejemnikov priznanj upošteva pri posameznikih zlasti : 

 dolgoletno uspešno delo na področju komunalnih dejavnosti,  
 prispevek in delovanje na področju komunalnih dejavnosti in  
 upravljanje s človeškimi viri. 



 

 

10. 

POSTOPKI OCENJEVANJA 

Odločitve komisije temeljijo na merilih za nagrade in priznanja, predloženi dokumentaciji, 
lahko pa tudi na mnenjih institucij ter strokovnjakov ki delujejo na področju komunalnih 
dejavnosti, ki jih k podaji mnenja po potrebi povabi komisija. 

Ocenjevanje posameznih predlogov je zaupno. Komisija do podelitve nagrad ne daje obvestil 
o svojem delu, razen tedaj, ko zaradi nepopolne dokumentacije ali prepozno prispelih 
predlogov preneha obravnavati posamezni predlog, o čemer pisno obvesti predlagatelja. 

O oblikovanem predlogu nagrajencev in prejemnikov priznanj, komisija obvesti Upravni 
odbor ZKG. 

Upravni odbor ZKG s sklepom odloči o prejemnikih nagrad in priznanj ZKG, pri čemer ni 
zavezan slediti predlogu komisije. 

ZKG o odločitvi pisno seznani nagrajence in prejemnike priznanj. ZKG nagrajence in 
prejemnike priznanj pravočasno obvesti o podrobnostih svečane podelitve nagrad in 
priznanj.  

ZKG pisno obvesti tudi predlagatelje, ki so poslali predloge, ki niso bili izbrani za podelitev 
nagrade ali priznanja.  

 

Danilo Burnač, l.r. 
Predsednik 

Komisije za nagrade in priznanja ZKG 

 
 

 


