
Na podlagi 4. člena Statuta Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem je Svet Krajevne 

skupnosti Leskovec pri Krškem na svoji 6. redni seji, dne 21.3.2011 sprejel 

 

PRAVILNIK 

o podeljevanju priznanj Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

S tem pravilnikom se ureja podeljevanje priznanj Krajevne skupnosti Leskovec pri 

Krškem, ki jih podeljuje Svet Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem vsako leto ob 

krajevnem prazniku 1. junija.  

 

2. člen 

 

Priznanja se podeljujejo podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim, društvom 

in klubom, skupinam ljudi, posameznikom in drugim. Podelijo se za večletno, izjemno 

uspešno delo in dejanja, ki imajo velik pomen pri uresničevanju skupnega napredka 

in družbenega razvoja v Krajevni skupnosti Leskovec pri Krškem in izven nje. 

 

II. PRIZNANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI LESKOVEC PRI KRŠKEM  

 

3. člen 
 

1. Zlato priznanje s plaketo KS Leskovec pri Krškem se podeli častnemu krajanu 

ali krajanki Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem. 

 

2. Srebrno priznanje s plaketo KS Leskovec pri Krškem se podeli za 10-letno 

uspešno delo in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek na področju 

gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, vzgoje, izobraževanja, 

humanitarne dejavnosti ter na drugih področjih. 

 

3. Bronasto priznanje s plaketo KS Leskovec pri Krškem se podeli za 5-letno 

uspešno delo in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek na področju 

gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, vzgoje, izobraževanja, 

humanitarne dejavnosti ter na drugih področjih. 

 



III. POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ 

 

4. člen  
 

Naziv častni krajan je najvišje priznanje Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem in se 

lahko podeli krajanom Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, občanom občine 

Krško in drugim državljanom Republike Slovenije, katerih delo in aktivnosti 

predstavljajo pomembne zasluge, na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti, 

ki so posebno zaslužne za razvoj in trajni prispevek v Krajevni skupnosti Leskovec pri 

Krškem.  

V posameznem letu Svet Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem podeli največ 1 

naziv častnega krajana ali krajanke.  

 

5. člen 

 

Srebrno priznanje s plaketo Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem se podeljuje za 

več kot 10-letno trajno in izjemno uspešno delo ter dejanja na področjih 

gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, izobraževanja, humanitarne 

dejavnosti in na drugih področjih ter ob pomembnejših jubilejih.  

 

V posameznem letu Svet Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem podeli največ 1 

srebrno priznanje s plaketo.  

 

6. člen 

 

Bronasto priznanje s plaketo Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem se podeljuje za 

več kot 5-letno uspešno delo in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek na 

področjih kot so navedena v tretjem odstavku 5. člena ter ob pomembnejših jubilejih.  

 

V posameznem letu Svet Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem podeli največ 1 

bronasto priznanje s plaketo.  

 

7. člen 

 

Odstopanja od omejitev števila priznanj sprejme Svet Krajevne skupnosti Leskovec 

pri Krškem. Svet KS Leskovec pri Krškem lahko priznanja podeli izjemoma, ne glede 

na 4., 5. in 6. člen tega pravilnika, vendar le na osnovi posebne utemeljitve z 

obrazložitvijo.  

 

 

 



IV. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ 

 

8. člen 

 

Svet KS Leskovec pri Krškem enkrat letno v sredstvih javnega obveščanja objavi 

razpis, s katerim pozove predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priznanj.  

Javni razpis se objavi najmanj 1 mesec pred podelitvijo. 

 

9. člen 

 

Izjemoma Svet KS Leskovec pri Krškem na poziv predlagateljem iz 8. člena, priznanja 

podeli tudi brez razpisa.  
 

10. člen 

 

Predlog za krajevno priznanje mora vsebovati naslednje podatke: 

- podatke o predlagatelju, 

- vrsto predlaganega priznanja, 

- podatke o predlaganem prejemniku priznanja, 

- obrazložitev k predlogu. 

 

11. člen 

 

Predlagatelji so lahko politične stranke, podjetja, Svet Krajevne skupnosti Leskovec 

pri Krškem, skupine ljudi, zavodi, društva in klubi, posamezniki ter druge organizacije 

in skupnosti.  

 

12. člen 

 

Priznanja KS Leskovec pri Krškem podeli Svet KS Leskovec pri Krškem s sklepom, 

sprejetim na seji Sveta.  

 

13. člen 

 

Priznanja Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem se podelijo na svečan način. Vroča 

jih predsednik Sveta Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem. V njegovi odsotnosti 

jih vroča podpredsednik ali podpredsednica Sveta.  

 

 

 

 



V. KONČNE DOLOČBE 

 

14. člen 

 

Sredstva za priznanja se zagotovijo v letnem finančnem načrtu Krajevne skupnosti 

Leskovec pri Krškem. 

 

15. člen 

 

O dobitnikih priznanj z obrazložitvijo se vodi evidenca. 

 

16. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati z dnem sprejetja na seji Sveta Krajevne 

skupnosti Leskovec pri Krškem.  
 

 

 

 

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti 

                                                                               Leskovec pri Krškem  

        Bojan Mežič, l.r. 


