
Na podlagi 105. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 
5/03, 57/06, 47/10 in 90/11), je Svet Krajevne skupnosti Podbočje na svoji 16. redni seji, dne, 
29.8.2012 sprejel 

 
 
 

PRAVILNIK O ZNAKU, ZASTAVI, KRAJEVNEMU PRAZNIKU IN  
 

KRAJEVNIH PRIZNANJIH KRAJEVNE SKUPNOSTI PODBOČJE 
 
 

1. člen 
(splošna določba) 

 
S tem pravilnikom se ureja oblika, vsebina in uporaba znaka in zastave krajevne skupnosti, 
določa krajevni praznik krajevne skupnosti in vrsta krajevnih priznanj, ki jih podeljuje krajevna 
skupnost. 
 

2. člen 
(znak krajevne skupnosti) 

 
Krajevna skupnost ima svoj znak.  
 
Znak krajevne skupnosti je motiv iz kovanca, ki je bil najden na Starem Gradu pri 
izkopavanju arheoloških ostankov. V sredini kovanca je simetrični križ, na štirih straneh 
obdan z rožami, v obrobju pa je v krogu napis Santa Cruz. 
 
Znak krajevne skupnosti se uporablja: 
- za predstavitev krajevne skupnosti v splošnem 
- administrativno v tajništvu KS Podbočje kot celostna grafična podoba 
 
 

3. člen 
(zastava krajevne skupnosti) 

 
Krajevna skupnost ima svojo zastavo.  
 
Zastava krajevne skupnosti je v razmerju 2:1, bele barve s sivkastimi lisami. Na njej je v 
zgornji tretjini znak KS Podbočje, pod znakom pa napis Podbočje. 
 
Zastava krajevne skupnosti se uporablja: 
- ob krajevnem prazniku in drugih prireditvah povezanih s krajevnim praznikom, 
- na prireditvah, ki se odvijajo v KS Podbočje in drugje, kjer sodeluje KS ali društva delujoča  
  v KS Podbočje, 
- na prireditvah na katerih se neposredno ali posredno zastopa oziroma predstavlja krajevno   
  skupnost Podbočje, ter na svečanih slovesnostih. 
 

4. člen 
(krajevni praznik) 

 
Krajevna skupnost ima svoj krajevni praznik 26. junija in je posvečen krajevni politični spravi 
in enotnosti delovanja proti okupaciji. 
 
 
 



5. člen 
(krajevna priznanja) 

 
Krajevna skupnost podeljuje priznanja. 
 
Priznanja krajevnih skupnosti so naslednja: Znak KS Podbočje, priznanje KS Podbočje, 
priznanje Častni krajan in priznanje Mladi up. 
 
Postopek za podelitev priznanj in merila določi / vodi svet krajevne skupnosti ali od njega 
imenovana komisija. 
 
Priznanja se podelijo ob prazniku krajevne skupnosti. 
 
Pogoj za pridobitev znaka KS so širše zasluge pri razvoju in delovanju v krajevni skupnosti, 
priznanje KS Podbočje lahko prejmejo prav tako zaslužni občani, ki so pomembno prispevali 
pri delu v KS ali društvih, priznanje Častni krajan lahko pridobijo tisti, ki so kakorkoli pomagali 
pri razvoju KS, priznanje Mladi up pa predlaga OŠ Podbočje na podlagi izrednih dosežkov. 
 

6. člen 
(veljavnost tega akta) 

 
Ta pravilnik začne veljati v osmih dneh po sprejemu na svetu krajevne skupnosti. Krajevna 
skupnost pred uveljavitvijo pravilnik objavi na oglasni deski krajevne skupnosti in na svoji 
spletni strani ter spletni strani občine Krško.  
 
 
 
Številka: 030-9/2012                                                                  Predsednik sveta KS Podbočje 
Datum:  9.11.2012                               Janez Barbič 


