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Na podlagi sklepa Sveta KS Boštanj na 28. redni seji, dne 26.11.2009 in sprememb 
pravilnika na 30. redni seji, dne 19.01.2010 sprejema KS Boštanj naslednji 
PRAVILNIK o razpisu in podeljevanju priznanj KS, ki obsega: 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik določa vrsto priznanj KS Boštanj, njihovo obliko, način in postopek 
podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence podeljenih priznanjih. 

2. člen 

Priznanja se podeljujejo krajanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, 
društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno 
prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju krajanov, razvoju in 
ugledu KS Boštanj na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, politike, 
vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih 
človekove ustvarjalnosti. 

3. člen 

Priznanje KS Boštanj je Plaketa KS Boštanj. 

4. člen 

Plaketa KS Boštanj se praviloma podeljuje na krajevni slavnostni prireditvi ob 
slovenskem kulturnem prazniku. 

5. člen 

Vsako leto se lahko podelita največ dve Plaketi KS Boštanj.  

II. PLAKETA KS BOŠTANJ 

6. člen 

Plaketa KS Boštanj je kovinski relief okrogle oblike v premeru 62 mm, odkovek iz 
bakra ali druge mehkejše kovine in galvansko obdelan, v slavnostni škatlici 130 x 150 
mm iz krem rumene barve. Lice Plakete ponazarja reliefno konfigurirana podoba 
cvetoče Azeleje Pontice s silhueto boštanjske cerkve v ozadju z obrobnim napisom 
Krajevna skupnost Boštanj (original je tonamenski in zadnji izdelek rojaka Vladimirja 
Stovička). Hrbet plakete je gladko obdelan z odtisom zaporedne številke plakete. V 
spodnjem delu škatlice je pritrjena kovinska ploščica 70x23 mm za vpis imena in 
priimka dobitnika ter kraja in datuma podelitve. 

Spremna tiskovina za podelitev Plakete KS BOŠTANJ vsebuje: naziv KS, naziv priznanja, 
ime in priimek oziroma naziv dobitnika, namen podelitve, datum sklepa o podelitvi, 
ime in priimek predsednika KS in tajnika KS ter njun lastnoročni podpis. Izdelana je iz 
boljšega papirja z odtisom plakete KS Boštanj.  
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III. POSTOPEK PODELITVE PRIZNANJA 

7. člen 

Predlog za podelitev priznanja predlagajo krajani, podjetja, zavodi, društva, 
združenja, druge organizacije in skupine, organi krajevne skupnosti ali občine.  

O podelitvi Plakete KS Boštanj odloči s sklepom Svet KS.  

8. člen 

Tajnik KS Boštanj objavi razpis za podelitev priznanj enkrat letno, najkasneje 45 dni 
pred kulturnim praznikom. Z razpisom se objavi, katere podatke mora vsebovati 
predlog dobitnika priznanja ter rok, do katerega je razpis odprt. Razpis je odprt 30 
dni od dneva objave.  

Razpis se pošlje predsednikom vaških skupnosti, članom sveta KS in društvom v KS, 
lahko pa tudi medijem. Objavi se na spletni strani KS in na oglasni deski KS.  

9. člen 

Predlog dobitnika priznanja mora vsebovati: ime in priimek oziroma naziv 
predlagatelja, ime in priimek oziroma naziv predlaganega dobitnika priznanja z 
njegovimi osebnimi podatki ter utemeljenim predlogom.  

Tajnik KS, ki opravlja strokovna in administrativna dela za KS, lahko opozori 
predlagatelja, da predlog dopolni v kolikor ni zadovoljiv. 

10. člen 

Predloge za podelitev priznanja obravnava svet KS po zaključku razpisa in dokončno 
odloča o dobitnikih priznanj.  

Svet KS lahko predlog zavrne, če ni dovolj ali ustrezno utemeljen, oziroma zavrže, če 
ni prispel v razpisnem roku.  

Vsi predlagatelji morajo dobiti kratko sporočilo o izidu obravnave predlogov. 

11. člen 

Priznanje KS je za dobitnike enkratno in se z drugimi ne izključuje. 

IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ 

12. člen 

Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj ter zbirko 
podatkov o dobitnikih priznanj vodi tajnik KS.  
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Evidenca o dobitnikih priznanj se vodi kronološko in vsebuje ime in priimek oziroma 
naziv dobitnika priznanja, rojstne podatke dobitnika priznanja, če je to oseba, vrsto 
podeljenega priznanja, zaporedno številko in datum sklepa o podelitvi priznanja ter 
kraj in datum vročitve priznanja. V zbirki priznanj je tudi predlagana utemeljitev za 
vsakega dobitnika.  

Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled v tajništvu KS Boštanj. 

Listine o podelitvi priznanj hrani tajništvo KS Boštanj ločeno, skupaj z evidenco o 
dobitnikih. 

13. člen 

Tajništvo KS Boštanj uredi evidenco tudi za dobitnike priznanj KS, ki so jih dobili 
pretekla leta. Ta pravilnik velja od sprejetja na seji Sveta KS, dne 26.11.2009.  

V Boštanju, dne 19.01.2010 

       Predsednik sveta KS Boštanj: 

UDOVČ Jože 


