Na podlagi druge alineje 28. člena in 48. člena Statuta Zveze društev upokojencev Slovenije
je Upravni odbor Zveze društev upokojencev Slovenije na svoji 5. redni seji, dne 7.4.2016
sprejel

PRAVILNIK O PRIZNANJIH
(prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrste, oblike, pogoji, kriteriji, postopki za podelitev priznanj,
organi pristojni za odločitve, evidence o podeljenih priznanjih in način podeljevanja priznanj
v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije.
V tem pravilniku so uporabljeni izrazi v moški spolni slovnični obliki in so nevtralni za ženske
in za moške.
2. člen
Priznanja se podeljuje upokojenkam in upokojencem, včlanjenim v društva, klube in aktive
upokojencev (upokojenske organizacije) s plačano članarino.
Priznanja se podeljujejo tudi državnim organom, javnim zavodom, lokalnim skupnostim in
njihovim organom, gospodarskim družbam ter drugim organizacijam in organom ter fizičnim
osebam za zasluge pri delovanju upokojenskih organizacij in za druge organizacijske
dejavnosti v upokojenski organizaciji.
Priznanja se lahko podeljuje tudi tujim upokojenskim in drugim organizacijam ter njihovim
članom in članicam za prispevek h krepitvi upokojenskih organizacij in njihovega ugleda,
medsebojnega sodelovanja ter pomoči.
3. člen
Priznanja se podeljuje za:
- večletno aktivno in uspešno delo v upokojenskih organizacijah in za upokojenske
organizacije;
- pomembne dosežke na področjih raznih oblik delovanja upokojenskih organizacij na
socialno-zdravstvenem, humanitarnem, kulturno-umetniškem, športnem, športnorekreativnem, publicističnem, izobraževalnem in drugih področjih delovanja v korist
upokojencev;
- sodelovanje na mednarodnem uveljavljanju upokojenskih organizacij;
- delovanje na drugih področjih v korist upokojencev in upokojenskih organizacij.
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II. VRSTE IN OBLIKE PRIZNANJ
Vrste priznanj
4. člen
Priznanja Zveze društev upokojencev Slovenije
Priznanja Zveze društev upokojencev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZDUS) so skladno z
določili 48. člena Statuta:
- pisno priznanje ZDUS;
- mala plaketa ZDUS;
- velika plaketa ZDUS;
- naziv in listina častnega člana ZDUS.
ZDUS podeljuje tudi posebna priznanja ZDUS.
Posebna priznanja ZDUS
5. člen
Posebna priznanja Zveze društev upokojencev Slovenije so:
- priznanje za zasluge ZDUS;
- plaketa za zasluge ZDUS;
- priznanje prostovoljec ZDUS;
- priznanje ZDUS za dolgoletno in uspešno delovanje društev upokojencev;
- priznanje ZDUS za dolgoletno in uspešno delovanje pevskih zborov in kulturnih
skupin.
Oblika priznanj
Priznanja ZDUS
Pisna priznanja ZDUS
6. člen
Pisno priznanje ZDUS je listina velikosti 42 cm x 30 cm. Na levi strani pisnega priznanja je
stilizirano jabolko v zeleni barvi.
Na listini so navedeni ime in priimek prejemnika ter navedba zaslug za katere je prejel pisno
priznanje. Listina je opremljena s datumom sklepa o dodelitvi pisnega priznanja in podpisom
predsednika.
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Mala plaketa ZDUS
7. člen
Mala plaketa ZDUS je pravokotne oblike, velikosti 18 cm x 13,8 cm, debeline 3,2 cm. Škatla je
rdeče barve v patiniranem rastru. V njej se nahaja vložek rdeče barve velikosti 16,5 cm x 12,5
cm. Na vložku je reliefna podlaga v obliki kroga s premerom 6,5 cm s stiliziranim znakom
zveze in napisom na obodu „Zveza društev upokojencev Slovenije“.
Plaketa je patinirana v zlatu. Pod krogom je ploščica velikosti 6 cm x 2 cm patinirana v zlatu.
Na ploščici je napis prejemnika priznanja in datum sprejema sklepa o dodelitvi.
Velika plaketa ZDUS
8. člen
Velika plaketa ZDUS je pravokotne oblike, velikosti 21 cm x 16 cm, debeline 1,5 cm. Plaketa
je v okvirju zlate barve. Za steklom je rdeča podlaga na kateri se nahaja reliefna podlaga v
obliki kroga s premerom 9 cm s stiliziranim znakom zveze in napisom na obodu „Zveza
društev upokojencev Slovenije“.
Reliefni krog je patiniran v zlati barvi. Pod krogom je ploščica velikosti 8 cm x 3 cm patinirana
v zlatu. Na ploščici je napis prejemnika priznanja in datum sprejema sklepa o dodelitvi.
Naziv in listina častnega člana ZDUS
9. člen
Listina o častnem članstvu vsebuje ime in priimek častnega člana, društvo iz katerega izhaja,
sklep o podelitvi, datum sprejema sklepa o podelitvi in navedbo zaslug za katere je podeljen
status častnega člana.
Listina je opremljena s podpisom predsednika.
Posebna priznanja ZDUS
Priznanje za zasluge ZDUS
10. člen
Priznanje za zasluge ZDUS je listina velikosti 42 cm x 30 cm. Na levi strani priznanja je
stilizirano jabolko v zeleni barvi. V spodnji tretjini listine je pod jabolkom napis „Za zasluge!“.
Na listini so navedeni ime in priimek oz. naziv prejemnika ter navedba zaslug za katere je
prejel priznanje. Listina je opremljena s datumom sklepa o dodelitvi priznanja in podpisom
predsednika.
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Plaketa za zasluge ZDUS
11. člen
Plaketa za zasluge ZDUS je pravokotne oblike, velikosti 18 cm x 13,8 cm, debeline 3,2 cm.
Škatla je modre barve v patiniranem rastru. V njej se nahaja vložek rdeče barve velikosti 16,5
cm x 12,5 cm. Na vložku je reliefna podlaga v obliki kroga s premerom 6,5 cm s stiliziranim
znakom zveze in napisom na obodu „Zveza društev upokojencev Slovenije“. Pod reliefnim
krogom je napis „Za zasluge!“
Plaketa je patinirana v zlatu. Pot krogom je ploščica velikosti 6 cm x 2 cm patinirana v zlatu.
Na ploščici je napis prejemnika priznanja in datum sprejema sklepa o dodelitvi.
Priznanje prostovoljec ZDUS
12. člen
Priznanje prostovoljec ZDUS je listina velikosti 42 cm x 30 cm. Listina je v modri podlagi z
rastrom rok, ki se preko cele podlage sklepajo v krog in znakom ZDUS v zgornji tretjini
priznanja. V spodnji tretjini priznanja je napis „Za plemenita dejanja!“
Na listini so navedeni ime in priimek oz. naziv prejemnika ter navedba zaslug za katere je
prejel priznanje. Listina je opremljena s datumom sklepa o dodelitvi priznanja in podpisom
predsednika.
V kolikor prejme prostovoljec ta naziv v okviru posameznega projekta se v nazivu
prostovoljec navede natančen naziv projekta ter doda listini logotip projekta.
Priznanje ZDUS za dolgoletno in uspešno delovanje društev upokojencev
13. člen
Priznanje ZDUS za dolgoletno in uspešno delovanje društev upokojencev je plaketa
pravokotne oblike, velikosti 18 cm x 13,8 cm, debeline 3,2 cm. Škatla je modre barve. V njej
se nahaja vložek modre barve velikosti 16,5 cm x 12,5 cm. Na vložku je reliefna podlaga v
obliki listine z zavihkom v zlati patini s stiliziranim znakom zveze in napisom v zgornjem delu
plakete „Zveza društev upokojencev Slovenije“.
Na podlagi je napis z oznako obletnice za katero se priznanje podeljuje ter datumom
sprejema sklepa o dodelitvi priznanja.
Priznanje ZDUS za dolgoletno in uspešno delovanje pevskih zborov in kulturnih skupin
14. člen
Priznanje ZDUS za dolgoletno in uspešno delovanje pevskih zborov in kulturnih skupin
društev upokojencev je plaketa pravokotne oblike, velikosti 18 cm x 13,8 cm, debeline 3,2
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cm. Škatla je modre barve. V njej se nahaja vložek modre barve velikosti 16,5 cm x 12,5 cm.
Na vložku je reliefna podlaga v zlati patini s stiliziranim znakom zveze in napisom v zgornjem
delu plakete „Zveza društev upokojencev Slovenije“.
Na podlagi je napis z oznako obletnice, za katero se priznanje podeljuje ter datumom
sprejema sklepa o dodelitvi priznanja.
Priznanja Pokrajinskih zvez društev upokojencev
15. člen
Priznanja pokrajinskih zvez društev upokojencev se določajo in opredelijo s Pravilnikom o
priznanjih posamezne PZDU.
Priznanja društev in klubov upokojencev
16. člen
Priznanja društev in klubov upokojencev se določajo in opredelijo s Pravilnikom o priznanjih
posameznega društva ali kluba upokojencev.
Druga priznanja, diplome, zahvale in plakete
17. člen
Upokojenske organizacije lahko podeljujejo tudi druga priznanja, diplome, zahvale in
plakete. Sklep o podeljevanju, obliki in dogodku ob katerem se podeljujejo tovrstna priznanja
sprejme organ upokojenske organizacije, pristojen za dodeljevanje priznanj na podlagi
lastnega pravilnika.
III. POGOJI IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE POSAMEZNIH VRST PRIZNANJ
Pogoji za podelitev priznanj
18. člen
Prvo priznanje, ki ga ZDUS lahko podeli upokojencu je pisno priznanje ZDUS. Podeli se lahko
članu upokojenske organizacije, ki je že prejel priznanje ali društva oziroma kluba
upokojencev ali PZDU in po preteku najmanj štiri letnega delovanja v upokojenski
organizaciji. Naslednja priznanja ZDUS, tudi posebna priznanja ZDUS upokojencem, se lahko
podelijo po preteku štirih (4) let od prejema prejšnjega priznanja.
Šteje se, da je pogoj števila let izpolnjen, če preteče četrto leto v tekočem letu.
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19. člen
Za podeljevanje priznanj ZDUS morajo pristojni organi upokojenskih organizacij, ki predlagajo
podelitev, ob upoštevanju kriterijev, ki veljajo za posamezno priznanje, upoštevati tudi
ustrezen časovni termin med enim in drugim priznanjem, pri čemur je potrebno upoštevati
postopnost posameznih priznanj glede na pomembnost opravljenega dela.
Predlog, ki ne upošteva postopnosti dodeljevanja priznanj in časovne razmejitve je po tem
pravilniku ničen, razen v izjemah, ki jih ta pravilnik določa.
Kandidat, ki je predlagan za priznanje ZDUS mora že imeti priznanje PZDU ali društva
oziroma kluba upokojencev.
Vsako priznanje se kandidatu podeljujejo le enkrat. Kandidatu, ki je že prejel višje priznanje
ni mogoče podeliti nižjega priznanja.
Priznanja ZDUS
Pisno priznanje ZDUS
20. člen
Pisno priznanje ZDUS se podeljuje upokojencem in organizacijam iz 2. člena pravilnika
za več kot štiri letno uspešno delo na področjih iz 3. člena tega pravilnika, s katerim so
pomembno prispevali k delu ZDUS in upokojenskih organizacij.
Prejemnik pisnega priznanja ZDUS mora pred tem prejeti najmanj eno priznanje društva,
kluba ali pokrajinske zveze.
Pisno priznanje ZDUS e lahko podeli tudi tujim pravnim in fizičnim osebam za uspešno
sodelovanje z upokojenskimi organizacijami.
21. člen
Mala plaketa ZDUS
Mala plaketa ZDUS se podeljuje upokojencu za več kot štiri letno uspešno delo s tem, da je
bil v tem obdobju en mandat (4 leta) predsednik ali član organov upokojenske organizacije
ali da je v tem obdobju vodil eno izmed področij delovanja društva kot npr.: humanitarnem,
socialno - zdravstvenem, kulturno - umetniškem, športnem, športno - rekreativnem,
izobraževalnem ali drugem področju in s tem pomembno prispeval k delovanju ZDUS in
upokojenskih organizacij.
Prejemnik male plakete ZDUS mora prejeti pred tem najmanj pisno priznanje ZDUS.
Mala plaketa se lahko podeli tudi organizacijam iz 2. člena za uspešno štiri letno sodelovanje
na področjih iz 3. člena Pravilnika.
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Mala plaketa ZDUS se lahko podeli tudi tujim pravnim in fizičnim osebam za uspešno
sodelovanje z upokojenskimi organizacijami.
Velika plaketa ZDUS
22. člen
Velika plaketa ZDUS se podeljuje upokojencem za več kot osem letno uspešno delo s tem,
da je bil v tem obdobju dva mandata (8 let) predsednik ali član organov upokojenske
organizacije ali da je v tem obdobju vodil eno izmed področij delovanja društva kot npr.:
humanitarnem, socialno - zdravstvenem, kulturno - umetniškem, športnem, športno rekreativnem, izobraževalnem ali drugem področju in s tem pomembno prispeval k
delovanju ZDUS in upokojenskih organizacij.
Prejemnik velike plakete ZDUS mora prejeti pred tem najmanj malo plaketo ZDUS.
Velika plaketa ZDUS se lahko podeli tudi organizacijam iz 2. člena za uspešno osem letno
sodelovanje na področjih iz 3. člena Pravilnika.
Velika plaketa ZDUS se lahko podeli tudi mednarodnim oziroma tujim pravnim in fizičnim
osebam za bistven prispevek pri sodelovanju z upokojenskimi organizacijami.
Naziv in listina častnega člana ZDUS
23. člen
Naziv in listina častnega člana ZDUS, v izjemnih primerih z nazivom funkcije, je najvišje
priznanje ZDUS, ki se podeli za opravljeno večletno delo in izjemne dosežke vodilnemu
funkcionarju ZDUS, ki jih je dosegel ter vpliv teh na uspešno delovanje, razvoj, ugled in
uveljavitev ZDUS.
Predlagatelj priznanja mora v vlogi opredeliti izjemne dosežke, ki jih je upokojenec dosegel in
vpliv teh dosežkov na delo, ugled in uveljavitev ZDUS.
ZDUS lahko podeli priznanje naziv in listina častnega člana ZDUS tudi posamezniku, ki ni član
upokojenske organizacije in sicer za izredne zasluge in za pomoč pri delovanju ZDUS.
Priznanje iz prvega odstavka tega člena se lahko podeli samo osebam, ki so pred tem prejele
veliko plaketo ZDUS.
Predlog za priznanje predloži PZDU ali ZDUS Komisiji za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve.
ZDUS je dolžna častne člane vabiti na seje zbora članov ZDUS in druge svečanosti, ki jih
organizira ZDUS.
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Posebna priznanja
Priznanje za zasluge ZDUS
24. člen
Priznanje za zasluge ZDUS se podeljuje upokojencem, fizičnim osebam in organizacijam za
uspešno delo pri krepitvi ugleda in vloge upokojenske organizacije v družbi, kakor tudi za
izredno delo ali materialni doprinos na področju humanitarne, socialne, zdravstvene,
izobraževalne, kulturne, športne, promocijske ali druge dejavnosti upokojenske organizacije.
Priznanje se podeljuje lahko tudi za izjemno pomemben prispevek ali materialno pomoč pri
izvedbi enkratnih aktivnosti.
Priznanje se podeljuje tudi drugim domačim ali tujim osebam, ki so s svojim izrednim delom
odločno pripomogle k napredku in ugledu upokojenske organizacije.
Plaketa za zasluge ZDUS
25. člen
Plaketa za zasluge ZDUS se podeljuje upokojencem in organizacijam za izjemno uspešno delo
pri krepitvi ugleda in vloge upokojenske organizacije v družbi, kakor tudi za izredno uspešno
delo ali velik materialni doprinos na področju humanitarne, socialne, zdravstvene,
izobraževalne, kulturne, športne, promocijske ali drugih dejavnosti upokojenske organizacije.
Plaketa se podeljuje lahko tudi za izjemno pomemben prispevek ali večjo materialno pomoč
pri izvedbi enkratnih aktivnosti.
Plaketa se podeljuje tudi drugim domačim ali tujim osebam, ki so s svojim izrednim delom
odločno pripomogle k napredku in ugledu upokojenske organizacije.
Priznanje prostovoljec ZDUS
26. člen
Priznanje prostovoljec ZDUS se podeljuje vsako leto upokojencu za celovito delovanje na
prostovoljskem področju znotraj upokojenske organizacije in ga lahko prejmejo samo člani
upokojenske organizacije.
Kriteriji za podelitev teh priznanj se določijo z aktom ali sklepom.
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Priznanje ZDUS za dolgoletno in uspešno delovanje društev upokojencev
27. člen
Društvom, klubom in aktivom upokojencev se ob njihovih obletnicah aktivnega in uspešnega
dela podeljuje posebne spominske plakete in sicer:
-

za 50 let – plaketa ZDUS za 50 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 60 let – plaketa ZDUS za 60 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 70 let – zlata plaketa ZDUS za 70 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 80 let – biserna plaketa ZDUS za 80 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 90 let – diamantna plaketa ZDUS za 90 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 100 let – platinasta plaketa ZDUS za 100 let aktivnega in uspešnega delovanja.

Priznanja se delijo po potrebi, glede na število društev, ki v tekočem letu praznujejo
posamezno obletnico.
Enake plakete se podeljujejo tudi pokrajinskim zvezam društev upokojencev ob obletnicah
njihovega delovanja.
Priznanje ZDUS za dolgoletno in uspešno delovanje pevskih zborov in kulturnih skupin
28. člen
Pevskim zborom in kulturnim skupinam društev, klubov in aktivov upokojencev se ob
njihovih obletnicah aktivnega in uspešnega dela podeljuje posebne spominske plakete in
sicer:
-

za 10 let – plaketa ZDUS za 10 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 20 let - plaketa ZDUS za 20 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 30 let – plaketa ZDUS za 30 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 40 let – plaketa ZDUS za 40 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 50 let – plaketa ZDUS za 50 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 60 let – plaketa ZDUS za 60 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 70 let – zlata plaketa ZDUS za 70 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 80 let – biserna plaketa ZDUS za 80 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 90 let – diamantna plaketa ZDUS za 90 let aktivnega in uspešnega delovanja;
za 100 let – platinasta plaketa ZDUS za 100 let aktivnega in uspešnega delovanja.

Na plaketi je poleg društva ali kluba ali aktiva upokojencev navedeno tudi ime oziroma naziv
pevskega zbora ali kulturne skupine ter v tekstu navedeno, da se plaketa podeli za delovanje
na kulturnem področju.
Priznanja se delijo po potrebi, glede na število pevskih zborov in kulturnih skupin, ki v
tekočem letu praznujejo posamezno obletnico.
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IV. POSTOPEK IN ORGANI ZA ODLOČANJE O PRIZNANJIH
Predlagatelji in način predlaganja
29. člen
Priznanja ZDUS se podeljujejo na predlog organov ZDUS, PZDU, društev, klubov in aktivov
upokojencev.
Predlog za priznanja upokojencem in drugim se poda na posebnem obrazcu, ki je sestavni
del tega pravilnika. V obrazcu mora biti naveden sklep o dodelitvi priznanja z navedbo
organa upokojenske organizacije, nazivom dodeljenega priznanja in datumom.
K predlogu za priznanje upokojencu in drugim, ki ga predloži upokojenska organizacija, poda
soglasje PZDU.
Predloge za priznanja za okrogle obletnice društvom in klubom upokojencev lahko poda
PZDU in ZDUS.
Predloge za priznanja za okrogle obletnice pevskim zborom in kulturnim skupinam društev
ter klubom upokojencev podajo PZDU na posebnih obrazcih. K tem predlogom poda mnenje
Komisija za kulturo ZDUS.
Na podlagi evidence iz 42. člena lahko Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne
zadeve poda predlog za priznanje predsedniku upokojenske organizacije h kateremu poda
mnenje PZDU oziroma ZDUS.
Na podlagi evidence o okroglih obletnicah upokojenskih organizacij iz 42. člena lahko poda
predloge za priznanje za obletnico Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne
zadeve.
30. člen
Vsako leto, do konca meseca maja, Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne
zadeve obvesti PZDU, da se pričenja postopek za zbiranje predlogov za priznanja po tem
pravilniku tudi za posebno priznanje – priznanje prostovoljec ZDUS.
Rok za vložitev obrazloženih predlogov, s predpisanimi podatki na posebnih obrazcih, je 30.
september.
Razpis za zbiranje predlogov za posebno priznanje – priznanje prostovoljec ZDUS Komisija za
kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve objavi sočasno z razpisom za priznanja ZDUS.
Rok za zbiranje predlogov poteče 30. septembra tekočega leta. Predloge za posebna
priznanja prostovoljec mora v obrazložitvi vsebovati razloge in dejavnosti, kot jih določa akt
ali sklep.
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Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS
31. člen
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je po tem pravilniku pristojna za
začetek postopka za zbiranje predlogov za priznanja ZDUS, obravnavo prispelih predlogov in
pripravo predloga za potrditev na Upravnem odboru ZDUS.
Izjemoma lahko Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve Upravnemu
odboru ZDUS predlaga posamezne izjeme v pogledu preskoka posameznega priznanja,
vendar ne more o tem odločati.
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve obravnava prispele predloge za
dodelitev priznanj v skladu s tem pravilnikom.
Komisija prepozno posredovanih predlogov ne obravnava.
V kolikor predlog nima ustrezne obrazložitve komisija le tega zavrne kot nepopolnega in ne
razpravlja o njem. Komisija obvesti predlagatelja o nepopolnosti vloge ter ga pozove, da
vlogo dopolni v roku sedmih dni. V kolikor predlagatelj predloga ne dopolni v roku, komisija
evidentira predlog in ga poda v obravnavo v naslednjem razpisnem letu. V naslednjem
razpisnem letu komisija prioritetno obravnava dopolnjene vloge, nato pa odloča o ostalih
prispelih predlogih.
32. člen
Strokovna služba ZDUS pripravi Komisiji za kadrovske,organizacijske in statutarne zadeve
pregled prispelih predlogov, prepozno prispelih predlogov, nepopolnih vlog, ki so bile
posredovane v dopolnitev in rok dopolnitve, kakor tudi pregled vlog, ki ne izpolnjujejo
pogojev po tem pravilniku in predlogov za dodelitev priznanj.
33. člen
Na podlagi evidenc iz 42. člena lahko Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne
zadeve po predhodnem mnenju PZDU oz. ZDUS predlaga priznanja za predsednike
upokojenskih organizacij, PZDU in ZDUS ter za okrogle obletnice upokojenskih organizacij,
PZDU in ZDUS.
Upravni odbor ZDUS
34. člen
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS posreduje oblikovani
predlog v obravnavo Upravnemu odboru ZDUS.
Upravni odbor ZDUS lahko predlog komisije dopolni, vendar samo s kandidati, za katere je
bila posredovana popolna vloga v predpisanem roku in ni bila v neskladju s tem pravilnikom.
Upravni odbor ZDUS lahko na predlog komisije v posebnih primerih odloča o izjemah pri
postopnosti dodeljevanja priznanj.
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Upravni odbor ZDUS na osnovi predlogov komisije in lastnih odločitev sprejme sklep o
dodelitvi priznanj.
Upravni odbor ZDUS o sklepu o podelitvi priznanj obvesti predlagatelje.
35. člen
Upravni odbor ZDUS na predlog komisije določi predlog dobitnika za priznanje: naziv in
listina častnega člana ZDUS in ga posreduje v sprejem Zboru članov ZDUS.
Zbor članov ZDUS
36. člen
Zbor članov ZDUS na predlog Upravnega odbora ZDUS sprejme sklep o dobitniku priznanja,
nazivu in listini častnega člana ZDUS oziroma izjemno z nazivom funkcije.
V. NAČIN PODELJEVANJA PRIZNANJ
Način podelitve
37. člen
Podelitev priznanj se opravi na slovesen način po postopku, kot ga določa ta pravilnik.
Priznanja ZDUS, ki se podeljujejo na dogodkih organiziranih na nivoju ZDUS in PZDU opravi
predsednik ali od njega pooblaščen predstavnik.
Posebno priznanje – priznanje prostovoljec ZDUS se podeljuje vsako leto na Festivalu za 3.
življenjsko obdobje, lahko pa tudi na drugih svečanostih ZDUS.
Naziv in listina častnega člana ZDUS se dobitniku podeli na Zboru članov ZDUS.
Podelitev priznanj ZDUS, ki se opravijo v društvih ali klubih upokojencev opravi po
pooblastilu predsednika ZDUS predsednik PZDU ali druga pooblaščena oseba.
Postopek podelitve
38. člen
Predsedujoči v skladu s programom napove podelitev priznanj, zaprosi osebo, ki bo
podeljevala priznanja, da se mu pridruži in povabi prvega prejemnika priznanja, da se jima
pridruži.
Pozvani prejemnik priznanja se postavi na vnaprej določeno mesto.
Predsedujoči prireditve prebere kratek izvleček iz obrazložitve predloga za dodelitev
priznanja z najpomembnejšimi dosežki in poudarki iz obrazložitve. Nato povabi osebo, ki
podeljuje priznanja, da prejemniku podeli priznanje, prejemnika pa, da ga sprejme.
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Vrstni red podelitve priznanj poteka po stopnjah od najnižje do najvišje. V kolikor se
podeljujejo priznanja več različnih organizacij poteka podelitev po naslednjem vrstnem redu:
- podelitev priznanj društva oz. kluba upokojencev;
- podelitev priznanj pokrajinske zveze društev upokojencev;
- podelitev priznanj Zveze društev upokojencev Slovenije;
- podelitev priznanj lokalne skupnosti;
- podelitev državnih odlikovanj.
V kolikor je podeljevalcev več, ostanejo le prejemniki tiste skupine priznanj katere podeljuje
ena oseba, nato pa skupaj s to osebo zapustijo prostor in nastopi po enakem vrstnem redu
naslednja oseba pooblaščena za podeljevanje posamezne vrste priznanj. Tudi v tem primeru
se, ne glede na število sklopov podelitve, znotraj posameznega sklopa upošteva podeljevanje
priznanj po vrstnem redu od najnižjega do najvišjega.
VI. UPORABA PRIZNANJ
Pravica do priznanja in njegove uporabe
39. člen
Pravico do priznanja in njegove uporabe ima samo prejemnik priznanja.
Izjemoma se priznanja podeljujejo posmrtno. Izjema velja, ko je prejemniku zaradi zaslug
priznanje dodeljeno s sklepom Upravnega odbora ZDUS ali je smrt nastopila v času poteka
postopka za dodelitev priznanja, ko je bila vloga kvalificiranega predlagatelja že podana v
postopek. V tem primeru je priznanje izročeno in ga prejmejo ožji družinski člani oziroma
matično društvo ali klub upokojencev, ki ga dodeli najbližjim svojcem.
Prejemnik priznanja mora z njim ravnati na spoštljiv način. Uporaba priznanj ZDUS v
komercialne namene po tem pravilniku ni dovoljena.
Dvojnik priznanja in listine
40. člen
Prejemnik priznanja, ki je izgubil priznanje ali listino določeno s tem pravilnikom in to
dokaže, lahko proti plačilu dobi enako priznanje ali dvojnik listine.
Odvzem priznanja
41. člen
V primerih zelo hude kršitve pravnih aktov upokojenskih organizacij in izključitve iz le teh, se
lahko prejemniku priznanja le to odvzame.
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Sklep o odvzemu priznanja sprejme Upravni odbor ZDUS oz. organ, ki je sprejel sklep o
dodelitvi priznanja. Prejemniku, ki je bilo priznanje odvzeto po določilih tega člena ni več
mogoče dodeliti enakega ali višjega priznanja.
VII. EVIDENCE
Evidence o ustanovitvi društev in mandatih predsednikov
42. člen
Strokovna služba ZDUS vodi evidenco o datumu ustanovitve društev, aktivov, klubov in
pokrajinskih zvez. Na podlagi teh evidenc vsako leto pripravi seznam o okroglih obletnicah
upokojenskih organizacij.
Strokovna služba ZDUS vodi evidence o začetku, prenehanju in drugih kadrovskih
spremembah mandatov predsednikov upokojenskih organizacij.
Evidenca o dodeljenih priznanjih
43. člen
Strokovna služba ZDUS in upokojenske organizacije vodijo evidenco o podeljenih priznanjih
in prejemnikih. Iz evidence morajo biti razvidni naslednji podatki: ime in priimek oz. naziv
prejemnika, naslov, članstvo v upokojenski organizaciji (katera in od kdaj), vrsta priznanja,
organ, ki je sprejel sklep ter številka in datum sklepa o dodelitvi.
Zveza društev upokojencev Slovenije objavi v svojem glasilu in na svoji spletni strani imenske
sezname prejemnikov priznanj.
VIII. PREHODNE DOLOČBE
Veljavnost dosedanjih nagrad in priznanj
44. člen
Vse dosedanje nagrade in priznanja ZDUS, ki so bila podeljena na osnovi prejšnjih predpisov
o priznanjih ZDUS ostanejo v veljavi.
Vrnitev priznanj, ki niso bila podeljena
45. člen
Priznanje, ki ni bilo vročeno prejemniku zaradi objektivnih razlogov, se vrne organizaciji, ki je
sprejela sklep o podelitvi priznanja z obrazložitvijo zakaj priznanje ni bilo podeljeno oziroma
vročeno.
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Priznanja ZDUS, za katere po tem pravilniku sprejema sklepe Upravni odbor ZDUS, se vrnejo
strokovnim službam ZDUS.
Pritožbeni organ v postopku podeljevanja priznanj
46. člen
Pisne pritožbe o podeljevanju oziroma ne podeljevanju priznanj se naslavlja na organ, ki
predlaga dodelitev priznanj oziroma sprejema sklep o dodelitvi.
V primeru podeljevanja priznanj ZDUS po tem pravilniku se pritožba posreduje v obravnavo
Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS, ki do pritožbe zavzame
stališče in oblikuje predlog sklepa ter ga posreduje Upravnemu odboru ZDUS.
Upravni odbor ZDUS pritožbo z obrazložitvijo posreduje v odločitev Zboru članov ZDUS.
Odklonitev priznanja
47. člen
Če kdo sprejem podeljenega priznanja odkloni, se ga za isto ali nižje priznanje ne predlaga
več.
Prepoved izdelave in podeljevanja
48. člen
Nihče ne sme izdelovati in podeljevati priznanj, ki imajo obliko in videz priznanj ZDUS, brez
pooblastila in pisnega soglasja le – te.
Stroški priznanj
49. člen
Stroške priznanj, ki jih podeljuje Zveza društev upokojencev Slovenije, krije Zveza društev
upokojencev Slovenije.
Stroške priznanj, ki jih lahko po tem pravilniku podeljujejo posamezne PZDU, nosijo
Pokrajinske zveze društev upokojencev.
Stroške priznanj, ki jih po tem pravilniku lahko podeljujejo društva, klubi in aktivi
upokojencev, krijejo društva in klubi upokojencev.
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Uporaba tega pravilnika
50. člen
Pokrajinske zveze društev upokojencev, društva in klubi upokojencev in druge organizacije
upokojencev lahko smiselno uporabljajo ta pravilnik oziroma o priznanjih sprejmejo svoj akt.
51. člen
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS lahko v letu 2010 ustrezno
spremeni ali skrajša roke za predlaganje kandidatov za priznanja.
IX. KONČNE DOLOČBE
Postopek za sprejem pravilnika
52. člen
Predlog pravilnika o priznanjih pripravi Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne
zadeve ZDUS.
Pri oblikovanju predloga pravilnika upošteva dotedanje izkušnje in morebitne pripombe za
spremembe in dopolnitve posameznih določb.
Po temeljiti razpravi pošlje Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS
predlog pravilnika v obravnavo PZDU.
Pripombe, ki jih v roku 30 dni posredujejo PZDU, Komisija za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve obravnava in določi predlog Pravilnika o priznanjih ZDUS, ki ga posreduje
Upravnemu odboru ZDUS v sprejem skupaj s pripombami, ki jih ni upoštevala v predlogu.
53. člen
Upravni odbor ZDUS na svoji seji obravnava predlog Pravilnika o priznanjih ZDUS in ga
sprejme z večino glasov članov Upravnega odbora ZDUS.
Uveljavitev tega pravilnika
54. člen
Pravilnik o priznanjih ZDUS (prečiščeno besedilo), ki ga je sprejel Upravni odbor ZDUS na 5.
redni seji z dne 7.4.2016 vsebuje Pravilnik o priznanjih ZDUS (prečiščeno besedilo) sprejet na
29. redni seji Upravnega odbora ZDUS z dne 24.4.2015 in spremembe in dopolnitve sprejete
na 4. redni seji z dne 16.2.2016.
Ta Pravilnik (prečiščeno besedilo) začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme Upravni odbor
Zveze društev upokojencev Slovenije in se od tedaj dalje tudi uporablja.
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55. člen
Spremembe in dopolnitve Pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot je bil sprejet
Pravilnik.
56. člen
Pravilnik se objavi v glasilu ZDUS Plus in na spletni strani Zveze društev upokojencev
Slovenije.

Ljubljana, 7.4.2016

Zveza društev upokojencev Slovenije
Predsednik
Anton Donko
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