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PRAVILNIK O PODELJEVANJU PREŠERNOVIH PLAKET IN PRIZNANJ 

ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV KRŠKO 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

Zveza kulturnih društev Krško (v nadaljevanju: ZKD Krško) ureja s tem pravilnikom podeljevanje 

priznanj in plaket, ki jih podeljuje ljubiteljskim kulturnim društvom, drugim društvom in organizacijam 

ter ustanovam, posameznicam in posameznikom za njihove izjemne dosežke in zasluge pri 

ustvarjanju, umetniškem vodenju, organiziranju in spodbujanju, kakor tudi pri podpiranju 

ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja v občini Krško in širše. 

2. člen 

ZKD Krško vsako leto na osrednji občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku podeli 

naslednja priznanja: Priznanje za dosežek leta, Priznanje z zahvalo za omogočanje pogojev za 

kulturno dejavnost, bronasto Prešernovo plaketo, srebrno Prešernovo plaketo ter zlato Prešernovo 

plaketo. 

3. člen 

Prešernove plakete in priznanja se podelijo za vsa področja ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja, kot 

tudi za omogočanje izvajanje le-tega. 

4. člen 

Posamezno Prešernovo plaketo lahko posameznik, skupina, društvo prejme samo enkrat. 

Pri podeljevanju posamezne plakete se sledi postopnosti. Med posamezno vrsto plakete mora preteči 

vsaj 5 let. 

5. člen 

O prejemnikih plaket in priznanj odloča Izvršni odbor Zveze kulturnih društev Krško.  

6. člen 

Način in roki zbiranja predlogov so določeni z vsakoletnim razpisom. 

Predloge za podelitev Prešernovih plaket lahko podajo posamezniki, skupine ali društva v pisni obliki 

z obrazložitvijo na ZKD Krško. 

http://www.zkd-krsko.si/
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Predlagatelj je lahko tudi IO ZKD Krško. 

7. člen 

Pred podelitvijo priznanj ali plaket mora predlagatelj predložiti soglasje prejemnika s predlaganim 

priznanjem. 

8. člen 

Priznanja in plakete podeljuje predsednik ZKD Krško ali od njega pooblaščena oseba. 

Poleg Prešernovih plaket so tudi pisna priznanja, ki jih podpisuje predsednik ZKD Krško. 

9. člen 

ZKD Krško vodi evidenco prejemnikov vseh priznanj in plaket. 

10. člen 

Delo IO ZKD Krško v zvezi s podeljevanjem priznanj je javno. Vpogled v gradivo, ki je predmet javnega 

razpisa za podelitev Prešernovih plaket in priznanj, lahko posamezni upravičenci opravijo pri tajniku 

ZKD Krško. O pogojih posameznega upravičenca odloča predsednik ZKD Krško na prvi stopnji in IO 

ZKD Krško na drugi stopnji. Odločitev pravice vpogleda posameznega upravičenca je po izdanem 

sklepu IO ZKD Krško dokončna. 

 

II. PRIZNANJA ZKD 

11. člen 

1. Priznanje za dosežek leta  

Priznanje se podeli za izredne dosežke na področju ljubiteljske kulture, ki imajo enkraten pomen 

v posameznem letu na posameznem področju – poezija, proza, glasbena, pevska, foto in likovna 

umetnost, plesna in folklorna dejavnost, gledališka dejavnost, ohranjanje kulturne dediščine.  

12. člen 

2. Priznanje z  zahvalo za omogočanje pogojev za kulturno dejavnost  

Priznanje z zahvalo se podeli neprofesionalnim organizacijam, ustanovam, zavodom ter podjetju 

ali posamezniku, ki je v preteklem obdobju s svojim prispevkom ali delom bistveno pripomogel k 

izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Krško. 

 

III. PREŠERNOVE PLAKETE 

13. člen 

Plakete so namenjene tistim, ki so s svojim delom pokazali izjemne dosežke in zasluge na področju 

ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja. Za neprekinjeno delovanje oziroma leta članstva v posameznem 

društvu so namenjene jubilejne področne značke JSKD: Gallusova, Linhartova, Maroltova značka, 

http://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/podrocne_znacke_gallusove.html
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Značka Mete Vidmar in splošna Značka sklada. Plakete so namenjene posameznikom, ki so bistveno 

pripomogli k uspešnemu delu društva. 

14. člen 

Zlata Prešernova plaketa 

Zlata Prešernova plaketa je najvišje priznanje, ki se podeljuje na področju ljubiteljske kulture v občini 

Krško. 

- Je priznanje za posebne dosežke, ki so rezultat stalne, celovite in načrtne dejavnosti vpletene v 

kulturni program občine in pomenijo posebno pomemben prispevek k razvoju ljubiteljske 

kulturne dejavnosti v občini. 

- Prejmejo ga lahko posamezniki, skupine ali društva za dolgoletno ustvarjanje ali poustvarjanje 

ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Krško ali širše. 

- Posameznik lahko priznanje prejme za večletno/življenjsko delo in večkratne izjemne rezultate na 

posameznem področju kulturnega ustvarjanja. 

- V posameznem letu se podelita največ dve (2) zlati Prešernovi plaketi. 

 

15. člen 

Srebrna Prešernova plaketa 

Srebrno Prešernovo plaketo lahko  prejmejo posamezniki, skupine, društva ali ustanove za večletno 

delovanje na kulturnem področju v občini Krško ali širše in za uspehe, ki pomenijo bistven dosežek na 

občinskem nivoju ali širše. 

Uspešno delo se kaže v: 

- uspešni in kvalitetni organizaciji kulturno-vzgojnega dela; 
- razvijanju novih oblik in vsebin dela na ljubiteljskem kulturnem področju; 
- v strokovno-vodstvenem, svetovalnem in mentorskem delu, ki daje dobre rezultate; 
- v razvijanju kulturnega sodelovanja med društvi, skupinami in posamezniki, spodbujanju in 

razvijanju medsebojnega strokovnega sodelovanja, svetovanja in pomoči; 
- v predanem organizacijskem in strokovnem delu na področju ljubiteljske kulture v občini. 
 

- V posameznem letu se podeli največ devet (9) srebrnih Prešernovih plaket. 

 

16. člen 

Bronasta Prešernova plaketa 

Bronasto Prešernovo plaketo lahko prejme posameznik za najmanj desetletno prizadevno in uspešno 

delo v okviru društvene dejavnosti na vseh področjih kulturne ustvarjalnosti v občini Krško ter večkrat 

ponovljene izredne dosežke na posameznem področju ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja. 

Uspešno delo se kaže v: 

- uspešni in kvalitetni organizaciji kulturno-vzgojnega dela; 

http://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/podrocne_znacke_meta_vidmar.htm
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- razvijanju novih oblik in vsebin dela na ljubiteljskem kulturnem področju; 
- v strokovno-vodstvenem, svetovalnem in mentorskem delu, ki daje dobre rezultate; 
- v razvijanju kulturnega sodelovanja med društvi, skupinami in posamezniki, spodbujanju in 

razvijanju medsebojnega strokovnega sodelovanja, svetovanja in pomoči; 
- v predanem organizacijskem in strokovnem delo na področju ljubiteljske kulture v občini. 

 
- V posameznem letu se podeli največ dvanajst (12) bronastih Prešernovih plaket. 

- Izjemoma lahko bronasto Prešernovo plaketo podeljujejo kulturna društva na proslavah ali 

prireditvah ob osrednjem slovenskem kulturnem prazniku v lokalnem merilu.  

 

17. člen 

Število predlogov, ki jih lahko pošlje posamezno društvo 

 

- Društvo z do 20 člani lahko predlaga po enega kandidata za posamezno vrsto priznanj. 

 

- Društvo z 20 do 40 člani lahko predlaga po dva kandidata za posamezno vrsto priznanj. 

 

- Društvo z več kot 40 člani lahko predlaga po tri kandidate za posamezno vrsto priznanj, razen za 

prejem Zlate Prešernove plakete, kjer je skupno število prejemnikov omejeno na dva. 

 

18. člen 

KONČNE DOLOČBE 

Pravilnik je bil sprejet na Zboru članov ZKD Krško, 14. 3. 2019. 

S sprejemom tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o podeljevanju Prešernovih plaket z dne, 21. 11. 

2013. 

 

Krško, 14. 3. 2019 

ZKD Krško 

Uroš Brezovšek, predsednik 


