Na podlagi 49. člena Statuta Policijskega veteranskega društva Sever Maribor, je
predsedstvo Policijskega veteranskega društva Sever Maribor, dne 16.2.2017 sprejelo
naslednji
PRAVILNIK
O PRIZNANJIH DRUŠTVA

1. člen
Društvo podeljuje priznanja svojim članom, posameznikom, gospodarskim družbam,
državnim organom, lokalnim skupnostim, društvom in drugim, ki so s svojimi dejanji pomagali
pri njegovem delovanju.
2. člen
Društvo podeljuje naslednja priznanja:
- pisna zahvala,
- bronasti znak,
- srebrni znak,
- zlati znak in
- plaketa.
3. člen
Pisna zahvala se podeljuje članom društva in drugim za vestno izpolnjene naloge, ki so jim
bile zaupane na podlagi sklepov organov društva ali za dejanja, ki so pomagala pri
uresničevanji konkretnih nalog društva.
Pisna zahvala je listina z napisom »PISNA ZAHVALA« vtisnjenim barvnim znakom društva,
napisom prejemnika, datumom, žigom in podpisom predsednika društva.
4. člen
Bronasti znak se podeljuje članom društva in drugim za delo in ravnanje, ki je prispevalo k
pomembnim uspehom delovanja društva.
Bronasti znak je v celoti bronaste barve. Je v obliki ščita, ki je obrobljen z stiliziranimi lipovimi
listi. Na ščitu je napis »POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER MARIBOR«. V
sredini znaka je vrisana osem kraka zvezda. Osnovni štirje kraki imajo premera 22 mm,
manjši štirje kraki pa 17 mm. V zgornjem delu znaka so vodoravno vrisana tri polja, ki
ponazarjajo trobarvnost slovenske nacionalne zastave. Skupna širina znaka je 79 mm, višina
pa 73 mm, pri čemer je sam ščit širok 40 mm ter visok 47 mm.
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Bronasti znak je pritrjen na podlago pripadajoče šatulje.
Pod bronastim znakom je ploščica bronaste barve širine 70 mm in višine 30 mm, na kateri je
prostor za graviranje imena in priimka dobitnika priznanja. Na zadnji strani pa še letnica
podelitve priznanja in zaporedna številka podeljenega priznanja.
Namesto znaka se lahko nosi nadomestni trak v obliki pravokotnika, ki je iz modre moarirane
svile, s stranicami 33 mm x 11 mm.
Nadomestni trak je modre barve, na sredini pa je osem kraka zgoraj opisana zvezda
bronaste barve premera 10 mm.
Bronasti znak se podeljuje z znakom, nadomestnim trakom in ploščico.
5. člen
Srebrni znak se podeljuje članom društva in drugim za delo in ravnanje, ki je v daljšem
časovnem obdobju prispevalo k pomembnim uspehom delovanja društva.
Srebrni znak je v celoti srebrne barve. Je v obliki ščita, ki je obrobljen z stiliziranimi lipovimi
listi. Na ščitu je napis »POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER MARIBOR«. V
sredini znaka je vrisana osem kraka zvezda. Osnovni štirje kraki imajo premera 22 mm,
manjši štirje kraki pa 17 mm. V zgornjem delu znaka so vodoravno vrisana tri polja, ki
ponazarjajo trobarvnost slovenske nacionalne zastave. Skupna širina znaka je 79 mm, višina
pa 73 mm, pri čemer je sam ščit širok 40 mm ter visok 47 mm.
Srebrni znak je pritrjen na podlago pripadajoče šatulje.
Pod srebrnim znakom je ploščica srebrne barve širine 70 mm in višine 30 mm, na kateri je
prostor za graviranje imena in priimka dobitnika priznanja. Na zadnji strani pa še letnica
podelitve priznanja in zaporedna številka podeljenega priznanja.
Namesto znaka se lahko nosi nadomestni trak v obliki pravokotnika, ki je iz modre moarirane
svile, s stranicami 33 mm x 11 mm.
Nadomestni trak je modre barve, na sredini pa je osem kraka zgoraj opisana zvezda srebrne
barve premera 10 mm.
Srebrni znak se podeljuje z znakom, nadomestnim trakom in ploščico.
6. člen
Zlati znak se podeljuje članom društva in drugim, ki so s svojim prizadevnim in požrtvovalnim
delom dalj časa prispevali k izrednim uspehom delovanja društva.
Zlati znak je v celoti zlate barve. Je v obliki ščita, ki je obrobljen z stiliziranimi lipovimi listi. Na
ščitu je napis »POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER MARIBOR«. V sredini
znaka je vrisana osem kraka zvezda. Osnovni štirje kraki imajo premera 22 mm, manjši štirje
kraki pa 17 mm. V zgornjem delu znaka so vodoravno vrisana tri polja, ki ponazarjajo
trobarvnost slovenske nacionalne zastave. Skupna širina znaka je 79 mm, višina pa 73 mm,
pri čemer je sam ščit širok 40 mm ter visok 47 mm.
Zlati znak je pritrjen na podlago pripadajoče šatulje.
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Pod zlatim znakom je ploščica zlate barve širine 70 mm in višine 30 mm, na kateri je prostor
za graviranje imena in priimka dobitnika priznanja. Na zadnji strani pa še letnica podelitve
priznanja in zaporedna številka podeljenega priznanja.
Namesto znaka se lahko nosi nadomestni trak v obliki pravokotnika, ki je iz modre moarirane
svile, s stranicami 33 mm x 11 mm.
Nadomestni trak je modre barve, na sredini pa je osem kraka zgoraj opisana zvezda zlate
barve premera 10 mm.
Zlati znak se podeljuje z znakom, nadomestnim trakom in ploščico.
7. člen
Plaketa je najvišje priznanje društva in se podeljuje članom društva, gospodarskim družbam,
zavodom in drugim organizacijam, državnim organom, lokalnim skupnostim, društvom ali
posameznikom, ki so s svojimi dejanji dalj časa pomembno pripomogli pri izboljšanju
organizacije in dela društva.
Plaketa je v celoti barve staranega zlata. Je v obliki ščita, ki je obrobljen z stiliziranimi lipovimi
listi. Na ščitu je napis »POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER MARIBOR«. V
sredini znaka je vrisana osem kraka zvezda. Osnovni štirje kraki imajo premera 22 mm,
manjši štirje kraki pa 17 mm. V zgornjem delu znaka so vodoravno vrisana tri polja, ki
ponazarjajo trobarvnost slovenske nacionalne zastave. Skupna širina znaka je 79 mm, višina
pa 73 mm, pri čemer je sam ščit širok 40 mm ter visok 47 mm.
Plaketa je pritrjena na podlago pripadajoče šatulje.
Pod plaketo je ploščica staranega zlata barve širine 70 mm in višine 30 mm, na kateri je
prostor za graviranje imena in priimka oz. naziva dobitnika priznanja. Na zadnji strani pa še
letnica podelitve plakete in zaporedna številka podeljene plakete.
Če je plaketa podeljena posamezniku, se podeli tudi nadomestni trak v obliki pravokotnika,
velikosti 33 x 11 mm.
Nadomestni trak je iz moarirane svile barve staranega zlata, na sredini pa je pritrjen
pomanjšan, zgoraj opisani znak v barvah društva, premera 10 mm.
Plaketa se podeljuje z znakom in ploščico, posamezniku pa tudi z nadomestnim trakom.
8. člen
Članu društva se lahko podeli priznanje iz 2. člena tega pravilnika tudi za enkraten izreden
uspeh, ki ga je dosegel za kvalitetnejše delo društva in je ta uspeh imel večji odmev v
javnosti ter s tem večjo promocijo društva.
Posamezno priznanje se lahko članu podeli samo enkrat. Ob tem se upošteva hierarhija
podeljenega znaka, razen v izjemnih primerih.
Prejemnik lahko prejme priznanje praviloma po izteku treh let, ko mu je bilo po tem pravilniku
podeljeno zadnje priznanje.
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9. člen
Predlog za podelitev priznanj društva lahko posredujejo člani društva, odbori in organi
društva, tajniku društva. Predlog mora vsebovati kratko utemeljitev na obrazcu predloga.
Komisija za priznanja preveri vse okoliščine delovanja predlaganega kandidata in oblikuje
svoje mnenje. Predlog s svojim mnenjem odstopi v dokončno odločitev predsedstvu društva.
Obrazec predloga iz prvega odstavka je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z
njim (Priloga št. 1).
10. člen
Komisijo za priznanja imenuje predsedstvo društva. Sestavljajo jo predsednik in dva člana.
Mandat članov komisije je enak mandatu predsedstva in se lahko večkrat ponovi.
11. člen
Priznanja praviloma podeljuje predsednik društva na svečan način.
12. člen
Nadomestni znak priznanja društva lahko nosi samo tisti, ki mu je bil podeljen.
Nadomestni znak priznanja se nosi na levi strani prsi nad zgornjim žepom uniforme ali
civilne obleke, ob praznikih in drugih slovesnostih.
13. člen
Komisija za priznanja društva najkasneje do 15. januarja tekočega leta objavi razpis za
podajo predlogov za priznanja. Razpis traja 30 dni.
14. člen
Tajnik društva vodi evidenco o podeljenih priznanjih po tem pravilniku, o priznanjih Združenja
Sever, ki so jih prejeli člani društva, o predlogih za različna priznanja in odlikovanja, ki jih
poda društvo za svoje člane ali druge osebe ter evidenco o prejemnikih priznanj na osnovi
teh predlogov.

Končne določbe:
15. člen
Sestavni del tega pravilnika je Priloga št. 1, Predlog za podelitev priznanja društva Sever.
16. člen
Nadomestne trake, že v preteklosti podeljenih priznanj, prejmejo tudi vsi živeči prejemniki
priznanj.
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17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o priznanjih Združenja SEVER
z dne 7. 5. 2011 in 15. 10. 2013.
18. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme predsedstvo društva.

Darko Šorli
Predsednik
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