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Na podlagi 32. in 54. lena Statuta Policijskega veteranskega društva Sever – Specialna enota je

Upravni odbor društva na seji dne 02. 03. 2015 sprejel

PRAVILNIK O PRIZNANJIH DRUŠTVA

I. SPLOŠNE DOLO BE

1. len

Ta pravilnik dolo a vrste priznanj, pogoje in postopek za podeljevanje in nošenje priznanj, ki jih
podeljuje Policijsko veteransko društvo Sever – specialna enota (dalje: društvo).

2. len

Priznanja društva se podeljujejo lanom društva.

Priznanja se lahko podeljujejo tudi drugim fizi nim in pravnim osebam civilnega in javnega prava,
ki so s svojimi dejanji in storitvami pomagali pri delovanju društva.

Posamezna priznanja s katerimi se obeležuje spomin na nek dogodek povezan s poslanstvom
društva, se lahko podeljujejo tudi drugim fizi nim in pravnim osebam civilnega in javnega prava, ki
so bili s svojimi dejanji in storitvami neposredno ali posredno udeleženi v dogodku.

II. VRSTE PRIZNANJ

3. len

Po pomembnosti so priznanja društva razvrš ena po naslednjem vrstnem redu:

- plaketa,
- zlati znak,
- srebrni znak,
- bronasti znak,
- spominski znak,
- spominske ploš e in
- spominski artikli.

4. len

Plaketa, znaki in spominske ploš e iz 2. lena tega pravilnika imajo obliko š ita.

Priznanja iz prejšnjega odstavka, razen spominskih ploš , imajo nadomestni znak.

5. len

Oblika priznanj, listin o podelitvi priznanj, nadomestnih znakov in druge zna ilnosti posameznega
priznanja iz 3. lena so dolo eni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z
njim.

Oblika spominskih zna k in morebitnih listin o njihovi podelitvi ter spominskih artiklov ni
predpisana.

Priznanja iz prejšnjega odstavka tega lena, na podlagi prejetih predlogov in ponudb izdelovalca
dolo i upravni odbor.



III. POGOJI IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE POSAMEZNIH VRST PRIZNANJ

6. len

Plaketa se podeljuje lanu društva, gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji, državnemu
organu, lokalni skupnosti, društvu in posamezniku, ki so s svojimi dejanji in storitvami pomembno
pomagali pri organizaciji in delu društva.

7. len

Zlati znak se podeli lanu društva, ki je s svojim dolgoletnim prizadevnim in požrtvovalnim delom
prispeval h krepitvi in razvoju društva ter izrednim uspehom delovanja.

8. len

Srebrni znak se podeli lanu društva, ki je s svojim prizadevnim delom dalj asa prispeval k
pomembnim uspehom delovanja društva.

9. len

Bronasti znak se podeli lanu društva, ki je s svojim delom prispeval k uspešnemu delovanju
društva.

Znak se lahko podeli tudi za enkratni izredni uspeh, ki ga je lan dosegel za kvalitetnejše delo
društva in je ta uspeh imel ve ji odmev v javnosti in s tem ve jo promocijo društva.

10. len

S spominskimi znaki se obeležuje obletnice pomembnih dogodkov v asu od 1.12.1989 do
26.10.1991.

Spominski znaki se lahko obeležuje tudi druge pomembnejše dogodke in aktivnosti povezane z
delovanjem društva.

Spominski znak se praviloma podeli vsem, ki so bili udeleženi v dogodku za katerega je bil
spominski znak izdan.

Spominski znaki se ne razvrš ajo po vrstnem redu.

11. len

Društvo ima slede e spominske ploš e:

- spominska ploš a TAJNO SKLADIŠ E OROŽJA SPECIALNE ENOTE POLICIJE,
- spomiska ploš a TAJNA LOKACIJA SPECIALNE ENOTE POLICIJE in
- spominska ploš a TAJNA LOKACIJA LETALSKE ENOTE POLICIJE.

Spominske ploš e se ne razvrš ajo po vrstnem redu.



12. len

Spominske ploš e se v dogovoru z lastniki objektov pritrdijo na objekte, kjer je bilo v obdobju od 1.
6. 1990 do 26. 10. 1991 tajno skladiš e orožja Specialne enote Policije, tajna lokacija Specialne
enote Policije in tajna lokacija Letalske enote Policije.

13. len

Pod spominskimi artikli je razumeti zna ke, embleme, nalepke, znamke in druge artikle s katerimi
se obeležuje pomembnejše dogodke in aktivnosti povezane z delovanjem društva.

Spominske artikle se praviloma podeli vsem, ki so bili udeleženi v dogodku za katerega je bil artikel
narejen.

Spominski artikli se ne razvrš ajo po vrstnem redu.

IV. PODELJEVANJE PRIZNANJ

13. len

Odlo itev o izvedbi razpisa za podajo predlogov v teko em letu sprejme upravni odbor in jo objavi
na na in, ki je obi ajen v društvu.

V razpisu se lahko poleg splošnih kriterijev za podelitev priznanj iz prve, druge, tretje in etrte
alinee 3. lena tega pravilnika lahko dolo ijo drugi kriteriji, ki bodo upoštevani pri ugotavljanju
utemeljenosti predlogov za podelitev priznanj.

Razpis traja najve  60 dni.

14. len

Predloge za podelitev priznanj lahko podajo lani društva, upravni odbor in odbori društva
neposredno komisiji za priznanja društva, na obrazcu, ki je v prilogi tega pravilnika.

15. len

Za oceno podanih predlogov za podelitev priznanj imenuje upravni odbor Komisijo za priznanja
(dalje: komisija).

Komisijo sestavljajo predsednik komisije in trije lani.

Z aktom o imenovanju komisije se dolo i sestavo, mandat, naloge, roke in druge pogoje za njeno
delo.

16. len

Komisija pri obravnavi utemeljenosti predlogov za podelitev priznanj iz prve, druge, tretje in etrte
alinee 3. lena tega pravilnika, preverja tudi izpolnjevanje pogojev za podelitev priznanj po
naslednjih kriterijih:

- lanstvo v društvu (praviloma nad tri leta),
- hierarhijo priznanj (od najnižjega priznanja k najvišjemu) in
- as od zadnjega podeljenega priznanja (praviloma pet let).



Komisija lahko predlog za podelitev priznanja zavrne, e ni dovolj utemeljen ali ni v skladu s
pravilnikom, predlagatelja pa pozove, da v dolo enem roku predlog dopolni.

Po obravnavi popolnosti in utemeljenosti komisija pripravi predlog za podelitev priznanj in ga
posreduje upravnemu odboru.

17. len

O podelitvi priznanj odlo a, na predlog upravnega odbora, predsednik društva s sklepom.

18. len

Podeljeno priznanja društva iz prve, druge, tretje in etrte alinee 3. lena tega pravilnika, ki
prejemniku ni bilo vro eno v asu življenja, se vro i njegovim družinskim lanom.

V. NOŠENJE PRIZNANJ

19. len

Znak priznanja društva lahko nosi samo tisti, ki mu je bil podeljen. Na veteranskem obla ilu se
namesto znakov priznanj nosijo nadomestni znaki.

Priznanja društva ali nadomestni znak se nosi na levi strani prsi nad zgornjim žepom veteranskega
obla ila ali civilne obleke ali na njem, za državnimi odlikovanji Republike Slovenije, za priznanji
državnih organov in Združenja Sever.

Znaki priznanj ali nadomestni znaki se pripenjajo od najnižjega do najvišjega od sredine prsi
navzven.

Nadomestni znaki se pripnejo drug poleg drugega, tako da med njimi ni praznega prostora. V eni
vrsti so lahko najve  trije nadomestni znaki.

V primeru, da je bilo lanu ve krat podeljeno priznanje iste stopnje, ni dovoljeno nositi ve  istih
nadomestnih znakov.

Nošenje priznanj in primeren na in nošenja sta ast in moralna obveza prejemnikov priznanja

20. len

Državna odlikovanja in priznanja, ki so bila podeljena na podlagi prejšnjih predpisov Republiškega
sekretariata za notranje zadeve in zakonov bivše federacije SFRJ pred letom 1991, ohranjajo
pravico nošenja na na in, ki je bil opredeljen v pravilih posameznega odlikovanja.

Odlikovanja, izdana na podlagi Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije, se nosijo na na in, ki je
opredeljen v aktu o podelitvi posameznega odlikovanja.

21. len

Prejemnik priznanja, ki je s pravnomo no sodbo sodiš a obsojen na nepogojno kazen zapora, med
prestajanjem kazni ne sme nositi priznanja.



VI. EVIDENCA PREJEMNIKOV PRIZNANJ

22. len

Društvo vodi evidenco o podeljenih priznanjih z naslednjimi podatki: ime in priimek prejemnika;
naslov; lanstvo v društvu; vrsta in številka podeljenega priznanja; organ, ki je sprejel sklep; ter
številka in datum sklepa o podelitvi.

Evidenco iz prejšnjega odstavka vodi v elektronski obliki sekretar društva.

VII. KON NE DOLO BE

23. len

Z dnem, ko za ne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o priznanjih društva, ki ga je sprejel

upravni odbor 6. 12. 2010

24. len

Ta pravilnik pri ne veljati z dnem podpisa.
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