
 

 
 
 

 
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o priznanjih KGZS z dne 23. septembra 2003, in Sprememb in 
dopolnitev pravilnika o priznanjih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 29. januarja 
2008, objavljamo 

 
RAZPIS 

za priznanja KGZS za leto 2020 
 
 

I.  
 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije razpisuje naslednja priznanja: 
 
1.  Za uspešno delo, ki ga podeljuje svojim članom, funkcionarjem, zaposlenim, 
organizacijskim enotam, delovnim skupinam in drugim posameznikom ter organizacijam in 
društvom za učinkovito, vestno in uspešno delo v zborničnem sistemu ter za prispevek pri 
uveljavljanju in promociji zbornice ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva;  
 
2. Za sodelovanje z zbornico, ki ga podeljuje posameznikom ali organizacijam, ki pri 
svojem delu uspešno sodelujejo z zbornico in s tem prispevajo k javni predstavitvi in uspešnem 
razvoju zborničnega sistema;  
 
3. Za življenjsko delo, ki ga podeljuje zaposlenim v zborničnem sistemu, funkcionarjem 
ali članom zbornice, ki so z dolgotrajnim delom v zborničnem sistemu oziroma v kmetijstvu, 
gozdarstvu ali ribištvu pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju zborničnega sistema.  
 

II. 
 
Kandidate za priznanja lahko predlagajo organi zbornice, organi pravnih oseb, katerih 
ustanoviteljica je zbornica, in člani zbornice prek organizacijskih enot zbornice (območne enote 
in odbori izpostav). 
 
Glede na število članov v posamezni območni enoti lahko območne enote predlagajo 
naslednje število predlogov za priznanja za uspešno delo: Ljubljana 3, Celje 2, Ptuj 2, 
Murska Sobota 2, Novo mesto 2, Nova Gorica 2, Kranj 1, Brežice 1 Slovenj Gradec 1, Koper 
1, Postojna 1, Maribor 1 in Kočevje 1. 
 
Kmetijsko gozdarski zavodi lahko izmed zaposlenih predlagajo  enega kandidata za 
priznanje za uspešno delo za zaposlene.  
 

III. 
 
Predlog za priznanje mora vsebovati: 

 podatke o kandidatu za priznanje, 

 predlog za vrsto priznanja, 

 kratko obrazložitev (za zaposlene: opis dela, strokovno področje, dosežki kandidata; za 
člane: kratek opis kmetije ali obrata, aktivnosti, dosežki…) 

 
Komisija za priznanja bo upoštevala predloge za priznanja, ki bodo prispeli do 27. marca 
2020 na naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Komisija za priznanja, 



 

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana. O prejemnikih priznanj odloči Upravni odbor 
KGZS.  
 
Priznanja se bodo podelila ob praznovanju 20. obletnice ustanovitve KGZS v maju 2020.  
 

 
Komisija za priznanja 

 
 


