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Razpis za podelitev nagrad in priznanj Zbornice komunalnega 

gospodarstva za leto 2015 na področju komunalnega gospodarstva 

 
 

Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, v skladu z Pravili o 

nagradah in priznanjih Zbornice komunalnega gospodarstva, objavlja Razpis za 

podelitev nagrad in priznanj za leto 2015 na področju komunalnega gospodarstva 

 

 

Namen razpisa:  
Zbornica komunalnega gospodarstva želi z razpisom in podelitvijo nagrad in priznanj podeliti 

vsako leto nagrado  in priznanja za podjetniške in osebne dosežke na področju komunalne 

dejavnosti: 

 

 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 na komunalnem področju, posameznikom 

pa za njihov prispevek in dolgoletno delo na področju komunalne dejavnosti. 
 

 

Pogoji za sodelovanje: 

- Zbornica komunalnega gospodarstva podeljuje nagrado svojim članom  

- za nagrado lahko kandidirajo podjetja z projekti ki so bili zaključeni v preteklem 

letu do objave razpisa 

- vsak predlagatelj lahko prijavi največ 1 predlog za nagrado in 1 predlog za 

priznanje. 

 

 

Merila za nagrado:  
Komisija bo pri oceni predlogov in izbiri nagrajencev upoštevala zlasti: 

 splošne razvojne rezultate,  

 rezultate poslovanja,  

 internacionalizacijo podjetja. 

Podeli se ena nagrada. 

 

Merila za priznanja: 
Komisija bo pri oceni predlogov in izbiri prejemnikov priznanj upoštevala zlasti : 

 dolgoletno uspešno delo na področju komunalnih dejavnosti.  

 jubileji in obletnice komunalnih podjetij. 
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 prispevek in delovanje na področju komunalnih dejavnosti.  

Podeli se lahko največ 1 nagrada in 7 priznanj, za posameznike in komunalna podjetja. 

 

 

Način prijave:  

Prijave so možne v dveh (kategorijah) – nagrada in priznanja. 

 

Za prijave za nagrado, vloga mora vsebovati izpolnjene obrazce, ki so navedeni na 

spletni strani www.gzs/zkg (nagrade in priznanja) 

- prijavnica z podatki o prijavitelju in projektu 

 

Prijavno dokumentacijo je potrebno poslati v pisni (1) in elektronski obliki, PDF 

format.  

 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.gzs/zkg v rubriki Nagrade 

in priznanja. 

 

Za pisno pošiljanje vlog  v zaprti ovojnici je potrebno napisati naslednje: 

 »Ne odpiraj, vloga na Razpis za podelitev nagrad in priznanj ZKG (za leto 2015)« na 

naslov 

GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva 

Dimičeva 13 

1000 Ljubljana 

 

 

Rok za oddajo prijav:  

Petek, 26. 02. 2015 do 15.00 ure 

 

 

Podelitev nagrade:  

Nagrada in priznanja se bodo podelila na strokovnem posvetu, ki bo v Ljubljani, junija 

2016 ali izjemoma ob drugem pomembnem dogodku  

 

 

Informacije: 

GZS – ZKG – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, tel. 

01 58 98 238, e-mail: komunala@gzs.si 

 

 

 

 

Alenka Gorza Jereb    mag. Danilo Burnač 

Direktorica   Predsednik Komisije za nagrade in priznanja 
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