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OBČINA CERKNO 
OBČINSKI SVET 
Komisija za celostno podobo Občine Cerkno 
 
 

JAVNI NATEČAJ 
ZA ATRIBUT BODOČEGA GRBA OBČINE CERKNO 

 
 
Komisija za celostno podobo Občine Cerkno (v nadaljevanju "komisija") razpisuje javni natečaj za 
zasnovo in oblikovanje istovetnostnega (identitetnega) simbola v obliki grba Občine Cerkno. 
 
Komisija se ni odločila za nek določen motiv ali heraldični atribut (grboslovni razpoznavni znak), 
ki naj bi v bodočem grbu predstavljal bistvo Občine Cerkno. To zasnovo prepuščamo vam s tem, da 
vam komisija navaja samo okvirne smernice in področja iz katerih lahko zajemate motive za 
predstavitev Občine Cerkno v grbu. Ta področja so: 
 
A  -  zgodovinske danosti  (osebe in dogodki iz zgodovine kraja oz. občine), 
     -  tradicija vezana na kraj (kaj vse je v preteklih časih občinstvo počelo), 
B  -  naravna dediščina (favna, flora) v prostoru občine Cerkno, 
C  -  kultura našega kraja (ljudje, slovstvo, običaji...), oziroma občine. 
 
Natečajna naloga naj bo izvedena na listih F = A4: 
 
a  -  na prvem listu osnutek predloga v izrisu (v črtah), 
b  -  na drugem listu isti motiv v barvah (heraldična zajetost v eni izmed kovin: zlato ali srebro  -  
rumena oz. bela barva) ter v izboru heraldičnih barv (rdeče, zelene, modre in črne). 
c  -  na tretjem listu naj bo pisni del in sicer utemeljitev grbovnega motiva in izbora barv brez 
razlage simboličnosti motiva ali njegovih barv. 
 
Predlogi naj ustrezajo tako heraldičnim pravilom kot likovnim zahtevam natečaja. Sprejeti predlogi 
bodo oddani v dodatno strokovno obdelavo. 
 
Predloge označite s šifro in jih pošljite v zaprti ovojnici najkasneje do 27.8.2008 na naslov: 
OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, Cerkno, s pripisom na ovojnici: NE ODPIRAJ  -  
NATEČAJ ZA ATRIBUT GRBA OBČINE CERKNO! 
 
V prvi ovojnici naj bo še druga manjša zaprta ovojnica z vašo šifro zunaj in vašim naslovom v 
notranjosti. Natečajni predlogi bodo pregledani najkasneje v 30 dneh po prejemu, na kar bodo 
natečajniki o izidu natečaja pisno obveščeni. 
 
Za najboljše rešitve so predvidene nagrade: 
l.  nagrada  500.00  € 
2. nagrada  300.00  € 
3. nagrada  200.00  € 
 
Nagrade bodo izplačljive takoj, ko bodo z izbranimi natečajniki urejene pravne formalnosti in ko bo 
le to potrdil Občinski svet Občine Cerkno. 
 
Nepopolne natečajne naloge ne bodo uvrščene v sam natečaj in bodo vrnjene avtorjem. 
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Dodatne informacije lahko dobite pri direktorju občinske uprave mag. Martinu Raspetu na tel. 05 37 
34 642, za strokovne informacije pa se lahko obrnete na g. Valta Jurečiča iz podjetja HERALDIKA 
d.o.o., na tel. 01 256 09 70 oz. 041 760 412.  
 
Želimo vam ustvarjalno in uspešno delo! 
 
                                                                         Komisija za celostno podobo Občine Cerkno 
 


