RAZPIS ZA PRIZNANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI
LOKAVEC ZA LETO 2019
Na podlagi Pravilnika o priznanjih KS Lokavec Svet KS podeljuje naslednja priznanja:

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 in družbenem 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 in družbenem 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
Lokavcu.

ČASTNO PRIZNANJE EDMUNDA ČIBEJA
Častno priznanje Edmunda Čibeja se lahko podeljuje posameznikom in pravnim osebam, ki so z
dolgoletnim delom pomembno prispevali k promociji vasi Lokavec, pomagali krajevni skupnosti pri
uresničevanju njenih načrtov in ima to njihovo delo trajne in pozitivne posledice za krajevno
skupnost.
Kandidate za priznanje lahko predlagajo posamezniki, organizacije, društva in ustanove, ki
stalno stanujejo ali imajo sedež na območju KS Lokavec. 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.
Predloge lahko pošljite najkasneje do 24. februarja 2019, in sicer po navadni pošti na naslov:
Krajevna skupnost Lokavec, Lokavec 135 d, 5270 Ajdovščina, ali po e-pošti:
lokavec@ajdovscina.si.
Svet krajevne skupnosti o predlogih, ki bodo prispeli po razpisnem roku, in o predlogih, ki ne
bodo skladni s tem razpisom, ne bo odločal.

Celoten pravilnik o priznanjih si lahko ogledate tudi na spletni strani KS Lokavec.

