
Občina Cerkno 

Bevkova ulica 9 

5282 Cerkno 

Komisija za Bevkove nagrade in priznanja 

 

Datum: 6. 9. 2022 

 

Z A P I S N I K seje Komisije za Bevkova priznanja in nagrade, ki je bila v torek, 6.  septembra 2022, 

ob 19.00 v sejni sobi Občine Cerkno 

 

Prisotni člani komisije: predsednik  Andraž Drešček, podpredsednica Mojca Mavri, člani: Silvo Jeram, , 

Marija Lapanja 

Opravičeno odsotni člani komisije: Katarina Tušar 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  

2. Razprava in sklepanje o predlogu za podelitev nagrad Občine Cerkno za leto 2022 

3. Vprašanja in predlogi 

K 1) 

1. Komisija je bila sklepčna. 

S K L E P 

 Sprejme se predlagani dnevni red.  

DNEVNI RED  

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  

2. Razprava in sklepanje o predlogu za podelitev nagrad Občine Cerkno za leto 2022 

3. Vprašanja in predlogi 

K 2) 

Razprava in sklepanje o predlogu za podelitev nagrad Občine Cerkno za leto 2022 

Predsednik komisije Andraž Drešček je iz gradiva povzel, da je na javni razpis za podelitev nagrad 

Občine Cerkno v letu 2022 prispel en (1) predlog, le ta pravočasno. Komisija je nato pregledala prispel 

predlog in ugotovila, da je bil vložen naslednji predlog: 



 

1.PREDLOGI ZA BEVKOVE NAGRADE: 

 

ŠT. PREDLAGANI PREDLAGATELJ RAZLOG OPOMBA 

1. Društvo Ljudskih 
godcev Stari meh 
Lazec 

KS Otalež, Otalež 
1, 
Cerkno 

združevanje in 
povezovanje ljudi 
iz lokalnega 
okolja v 20 
letnem 
delovanju 

soglašajo s 
podelitvijo 
nagrade * 

 

Sklep: Komisija je z štirimi glasovi (ZA) sprejela prejeti predlog in občinskem svetu predlaga v 

potrditev naslednji sklep: Občinski svet Občine Cerkno podeljuje Bevkovo nagrado za leto 2022, 

Društvu Ljudskih godcev Stari meh Lazec. 

K 3) 

Komisija je še predlagala, da predlogi za Bevkove nagrade in priznanja z obrazložitvami, ki jih 

posredujejo posamezniki, društva, organizacije ipd., ne smejo biti daljša od 3500 znakov (ena tipkana 

stran), fond črk 12, v pisavi Times New Roman. 

Ker ni bilo drugih vprašanj in predlogov, je bila seja komisije zaključena ob 19:45. 

 

 

Zapisal: Andraž Drešček                                                           Predsednik komisije: Andraž Drešček 

 

 

 


