
  

Na podlagi 2. odstavka 46. člena Pravil Pohodniškega društva Novo mesto, sprejetih dne 13. 3. 

2014, je Upravni odbor Pohodniškega društva Novo mesto na svoji 9. seji, ki je bila dne 5. 2. 2015, 

sprejel 

 

 

PRAVILNIK  

o priznanjih Pohodniškega društva Novo mesto 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen  

Pohodniško društvo Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: društvo) s tem pravilnikom določa 

priznanja društva, merila za podeljevanje priznanj, postopek za podeljevanje priznanj in evidenco 

podeljenih priznanj. 

2. člen  

Priznanja društva se podeljujejo posameznikom, drugim društvom, podjetjem, združenjem in 

drugim organizacijam: 

- za dolgoletno uspešno delo v društvu in za društvo, na področju dela z mladimi, vodništva, 

planinskih poti, varovanja in ohranjanja narave, turnega kolesarstva, alpinizma, popotniš-

tva, gospodarjenja in vodenja finančnega poslovanja; 

- za izjemne dosežke pri prostovoljnem delu in prispevek na področju delovanja, krepitve, 

razvoja, ugleda in podpore društvu; 

- za aktivno delo, strokovno in drugo pomoč pri izvajanju različnih projektov in akcij druš-

tva; 

- za pogosto udeležbo na akcijah društva in aktivno pomoč pri njihovem izvajanju; 

- za razvijanje meddruštvenega sodelovanja na področju različnih dejavnosti planinstva; 

- za donatorstvo, sponzorstvo in druge oblike pomoči ter podpore društvu za izvajanje dejav-

nosti društva in 

- iz morebitnih drugih razlogov, ki so v korist delu društva, njegovemu ugledu ali v podporo.  

3. člen  

Priznanja društva so:  

- zahvala Pohodniškega društva Novo mesto; 

- priznanje Pohodniškega društva Novo mesto in 

- plaketa Pohodniškega društva Novo mesto. 

4. člen  

Zahvala društva je tiskana na formatu A4. Priznanja in plaketa društva so tiskani na belem 

umetniškem kartonu, formata 24 x 34  cm. V zgornji tretjini imajo posnetek gorske pokrajine, v 

sredini logotip društva in napis Pohodniško društvo Novo mesto ter v nadaljevanju prostor za vpis 

podatkov prejemnika ter prostor za kraj podelitve, datum, žig in podpis tajnika in predsednika druš-

tva. 

Pri priznanjih gorsko pokrajino od ostalega dela loči 2 cm širok valovit trak v bronasti, srebrni 

ali zlati barvi. 

Pri plaketi je pod izpisom »Plaketa Pohodniškega društva  Novo mesto« še kratka obrazložitev 

(do 140 znakov). 

 

 



  

5. člen  

(zahvala društva) 

Zahvala društva se podeljuje posameznikom, drugim društvom, podjetjem, združenjem in dru-

gim organizacijam za uspešno delo in dosežke na področjih, opisanih v 2. členu tega pravilnika in 

ni omejena s časom trajanja razloga, zaradi katerega je bila podeljena. 

 

6. člen  

 

(priznanja društva) 

Bronasto priznanje društva se podeljuje posameznikom, drugim društvom, podjetjem, združe-

njem in drugim organizacijam za uspešno delo in dosežke na področjih, opisanih v 2. členu tega 

pravilnika. Lahko ga dobi član društva, ki vsaj 5 let aktivno dela v društvu, njegovo prostovoljno 

delo pa izstopa iz povprečja. 

7. člen  

Srebrno priznanje društva se podeljuje posameznikom, drugim društvom, podjetjem, združe-

njem in drugim organizacijam za uspešno delo in dosežke na področjih, opisanih v 2. členu tega 

pravilnika. Lahko ga dobi član društva, ki vsaj 10 let aktivno dela v društvu, njegovo prostovoljno 

delo pa zelo izstopa iz povprečja. 

8. člen  

Zlato priznanje društva se podeljuje posameznikom, drugim društvom, podjetjem, združenjem 

in drugim organizacijam za uspešno delo in dosežke na področjih, opisanih v 2. členu tega pravil-

nika. Lahko ga dobi član društva, ki vsaj 15 let aktivno dela v društvu, njegovo prostovoljno delo 

pa izjemno izstopa iz povprečja. 

9. člen  

Priznanja društva se podeljujejo praviloma stopenjsko: najprej bronasto, sledi srebrno in šele 

nato zlato. 

Le za izjemne enkratne dosežke in ob posebej utemeljenih razlogih se lahko taka postopnost 

oziroma določena doba spregleda. 

Spregleda se lahko tudi v primerih iz 5., 6. in 7. alineje 2. člena, kadar se podeljuje posamezni-

ku, ki ni član društva, drugim društvom, podjetjem, institucijam, združenjem in drugim organizaci-

jam, ko je podelitev praviloma enkratna. 

10. člen  

(plaketa društva) 

      Plaketa društva je najvišje priznanje, ki ga podeljuje društvo. 

Plaketa društva se podeljuje posameznikom, drugim društvom, podjetjem, združenjem in dru-

gim organizacijam za uspešno delo in dosežke na področjih, opisanih v 2. členu tega pravilnika. 

Lahko jo dobi član društva, ki vsaj 25 let aktivno dela v društvu, njegovo prostovoljno delo pa iz-

jemno izstopa iz povprečja. 

11. člen  

Pogoj za pridobitev plakete društva je, da je prejemnik že dobil vsa priznanja društva. 

Le za izjemne enkratne dosežke in ob posebej utemeljenih razlogih se lahko taka postopnost 

spregleda. 

Določba iz prvega odstavka se lahko spregleda tudi v primerih iz 5., 6. in 7. alineje 2. člena, ka-

dar se plaketa podeljuje posamezniku, ki ni član društva, drugim društvom, podjetjem, institucijam, 

združenjem in drugim organizacijam. 



  

Kandidat za častnega člana društva ali častnega predsednika društva iz 47. člena pravil društva  

mora izpolnjevati tudi pogoje za podelitev plakete društva, zato dobi plaketo društva avtomatično. 

12. člen  

(predlagatelji in oblika predlogov) 

Predlagatelji za podelitev zahval in priznanj so lahko posamezni člani društva, odseki in planin-

ske skupine, načelniki odsekov in vodje planinskih skupin, predsednik društva in predsedniki dru-

gih organov društva ali predsedstvo. 

Predlagatelj za podelitev plakete društva je lahko le komisija za priznanja  društva, pobudniki 

pa vsi našteti v prvem odstavku tega člena. 

Predlogi za zahvale, priznanja in plakete morajo biti izpisani na posebnem obrazcu, ki je priloga 

temu pravilniku. 

 V skladu s predzadnjo alinejo 29. člena pravil društva o podelitvi zahval, priznanj in plaket, 

odloča upravni odbor društva na predlog komisije za priznanja. 

Upravni odbor društva potrjuje tudi predloge kandidatov iz 4. odstavka 12. člena tega pravilni-

ka za zbor članov društva.  

13. člen  

(podelitev) 

Zahvale, priznanja in plakete društva se podeljujejo na zborih članov društva ali ob drugih sve-

čanih dogodkih in prireditvah društva, le izjemoma lahko tudi na seji upravnega odbora društva, v 

posebnih objektivnih okoliščinah pa tudi na domu prejemnika. 

Pri podeljevanju na domu vodi tričlansko delegacijo predsednik društva. 

Priznanja društva se vročajo v ovitku (mapi) modre barve, plakete društva pa so vstavljene v 

zastekljen okvir velikosti 32 x 42 cm. 

O podeljenih zahvalah, priznanjih in plaketah društva vodi tajnik društva ustrezno evidenco, v 

kateri so podatki o prejemnikih priznanj, skupaj z arhivom predlogov, ki so osnova za podelitev. 

Nadzor nad evidenco vodita vodja komisije za priznanja v društvu in predsednik društva. 

 

I. KONČNE DOLOČBE 

14. člen  

Člani društva ter drugi dobitniki priznanj društva lahko dobijo priznanje društva (bronasto, sre-

brno ali zlato) ob izpolnjevanju kriterijev iz 2. člena tudi brez upoštevanja stopenjskega podeljeva-

nja, če se ugotovi, da so v 7., 8. in 9. členu določena časovna obdobja tako delovali še pred spreje-

tjem tega pravilnika. 

Taka izjema se lahko uporabi tudi pri določilih o plaketi društva iz 10. člena oziroma v primerih 

iz tretjega odstavka 11. člena. 

15. člen  

Ta pravilnik začne veljati takoj, ko ga sprejme in potrdi upravni odbor društva. 

 

  

                        Predsednik Pohodniškega društva Novo mesto: 

 

                           Anton Markovič 

 

Številka: UO/9-2015 

Datum:   5. 2. 2015                                                                                                                                                                   


