Na podlagi Statuta krajevne skupnosti Lokavec je Svet krajevne skupnosti na seji dne 26. 6. 2013
sprejel:

PRAVILNIK
O PRIZNANJIH KRAJEVNE SKUPNOSTI LOKAVEC
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vrsto, pogoje, postopek, način podeljevanja in druge postopke v zvezi s
priznanji, ki jih podeljuje Krajevna skupnost Lokavec (v nadaljevanju KS).
2. člen
Priznanja KS (v nadaljnjem besedilu: priznanja) se podeljujejo krajanom KS, ki imajo v krajevni
skupnosti stalno bivališče (v nadaljnjem besedilu: krajanom).
Priznanja se lahko podeljujejo tudi drugim fizičnim in pravnim osebam civilnega in javnega
prava (v nadaljevanju drugim osebam).
3. člen
Priznanja se lahko podeljujejo krajanom in drugim osebam, ki so:
 s svojimi aktivnostmi, dejanji in storitvami pomagali krajanom in KS;
 dosegli enkratne dosežke, ki so plod izvirnih strokovnih uspehov in so pomembni za vas
Lokavec;
 pomembno prispevali k popularizaciji vasi Lokavec ter varstvu naravne in kulturne
dediščine v vasi;
 dosegli posebne dosežke na športnem, kulturnem, znanstvenem ali drugih področjih
človekovega ustvarjanja in s tem pripomogli k prepoznavnosti vasi Lokavec.
Prejemnik priznanja lahko prejme vsako priznanje po tem pravilniku le enkrat, priznanje pa se
lahko podeli tudi posmrtno.

II. VRSTE PRIZNANJ
4. člen
Priznanja, ki jih podeljuje KS, so:





diploma Edmunda Čibeja,
priznanje Edmunda Čibeja,
priznanje Edmunda Čibeja za življenjsko delo,
častno priznanje Edmunda Čibeja.

5. člen
DIPLOMA EDMUNDA ČIBEJA
Diploma se podeljuje za enkratne pomembne dosežke na športnem, kulturnem,
človekoljubnem, družbenem ali drugem področju človekovega ustvarjanja ali za prostovoljno
delo, ki je bilo opravljeno v korist krajevne skupnosti v preteklem obdobju. Ti dosežki in delo
posameznika ali skupine pa so imeli pozitiven odmev v javnosti.
PRIZNANJE EDMUNDA ČIBEJA
Priznanje Edmunda Čibeja se podeljuje za večkratne izjemne dosežke na športnem, kulturnem,
človekoljubnem, družbenem ali drugem področju v daljšem časovnem obdobju. Priznanje se
praviloma podeljuje ob osebnih jubilejih in obletnicah neprekinjenega delovanja posameznikov
ali pravnih oseb.
PRIZNANJE EDMUNDA ČIBEJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO
Priznanje Edmunda Čibeja se podeljuje za vrhunske dosežke na športnem, kulturnem,
človekoljubnem, družbenem ali drugem področju v daljšem časovnem obdobju. Priznanje za
življenjsko delo se praviloma podeljuje nagrajencem ob visokih življenjskih jubilejih ali ob
zaključku pomembnega ustvarjanja posameznikov, če je njihovo ustvarjanje pustilo trajen pečat
v družbi nasploh in tudi v krajevni skupnosti.
ČASTNO PRIZNANJE EDMUNDA ČIBEJA
Častno priznanje Edmunda Čibeja se lahko podeli posameznikom in pravnim osebam, ki so z
dolgoletnim delom pomembno prispevali k promociji vasi Lokavec, pomagali krajevni skupnosti
pri uresničevanju njenih načrtov, ta pomoč in njihovo angažiranje pa ima trajne in pozitivne
posledice za krajevno skupnost.
6. člen
Priznanja se praviloma podeljujejo od najnižjega (diploma Edmunda Čibeja) do najvišjega
(priznanje Edmunda Čibeja za življenjsko delo oziroma častno priznanje Edmunda Čibeja).
Izjemoma lahko komisija za podelitev priznanj predlaga tudi drugačen vrstni red.

III. OBLIKA PRIZNANJ
7. člen
Posamezno priznanja po tem pravilniku sestavlja posebej za vsako priznanje izdelana listina, ki
je vložena v posebno mapo.
Poleg listine prejemniki prejmejo tudi plaketo s podobo Edmunda Čibeja, vgravirano v kovinsko
ploščo in vloženo v posebno škatlo.

IV. POSTOPEK RAZPISA IN PODELJEVANJA PRIZNANJ
8. člen
Razpis za podelitev priznanj objavi Svet krajevne skupnosti vsako leto. Razpis se objavi v
lokalnih sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani KS in oglasnih deskah v KS Lokavec .
9. člen
Komisijo za podelitev priznanj KS sestavlja svet KS, ki tudi dokončno odloča o podelitvi priznanj
KS. Komisijo vodi članica ali član sveta KS.
10. člen
Kandidate za priznanje lahko predlagajo posamezniki, organizacije, društva in ustanove, ki
stalno stanujejo ali imajo sedež na območju KS.
Predloge pošljejo v predpisanem roku na naslov KS.
Predlog za podelitev priznanj mora poleg podatkov o predlagatelju vsebovati tudi podatke o
predlaganem prejemniku priznanja s potrebno utemeljitvijo predloga. Predlog ima lahko tudi
priloge, ki še dodatno utemeljujejo razloge za podelitev priznanja.

11. člen
Svet KS preuči do roka, določenega v razpisu, pripele predloge in pripravi obrazložene predloge
za podelitev posameznih priznanj.
Svet KS o podelitvi priznanj odloča na seji z večino glasov prisotnih članov sveta KS.

12. člen
Sklep o podelitvi priznanj svet KS utemelji s kratko obrazložitvijo, ki je predstavljena ob podelitvi
priznanj.
Razlogov, zakaj svet KS podanega predloga ali predlogov ni sprejel, predlagatelju ni potrebno
posebej obrazložiti.
KS vodi seznam vseh predlogov za priznanja in seznam podeljenih priznanj. Arhiv teh
dokumentov je trajen in ga hrani KS.

IV. KONČNE DOLOČBE
13. člen

Grafična podoba priznanj in listin, ki se podeljujejo, je sestavni del tega pravilnika in je
objavljena skupaj z njim kot priloga
14. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejetju na svetu KS Lokavec.

Lokavec; 26. 6. 2013
Stojan Stopar
predsednik sveta KS Lokavec

PRILOGE: GRAFIČNA PODOBA PRIZNANJ KS LOKAVEC
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