Na podlagi 36. člena Statuta Zveze policijskih veteranskih društev Sever je Upravni odbor Zveze policijskih
veteranskih društev Sever na svoji 18. seji, dne 22. novembra 2017 sprejel

PRAVILNIK

O PRIZNANJIH ZVEZE POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrste priznanj Zveze policijskih veteranskih društev Sever (v nadaljnjem besedilu:
ZPVDS), njihov izgled, pogoji za podeljevanje in predlaganje.
2. člen
Priznanja ZPVDS (v nadaljnjem besedilu: priznanja) se podeljujejo članom Policijskih veteranskih društev Sever (v
nadaljnjem besedilu: društev Sever).
Priznanja se podeljujejo tudi drugim fizičnim in pravnim osebam civilnega in javnega prava, ki so s svojimi dejanji in
storitvami pomagali pripadnikom organov za notranje zadeve za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji, pri
pripravah in neposrednih aktivnostih v vojni za Slovenijo ali pri delovanju ZPVDS.
3. člen
Prejemnik prejme priznanje praviloma po izteku 3 let, ko mu je bilo podeljeno zadnje priznanje po tem pravilniku.
Pri podelitvi priznanj se upošteva načelo postopnosti, razen v izjemnih primerih.
Prejemnik priznanja lahko prejme vsako priznanje po tem pravilniku le enkrat. Priznanje se lahko podeli tudi
posmrtno.
II. VRSTE PRIZNANJ
1. PRIZNANJA ZA ZASLUGE PRI ZAŠČITI DEMOKRATIČNIH PROCESOV V SLOVENIJI
4. člen
Priznanja za zasluge pri zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji so:
-

bronasti znak osamosvojitve,
srebrni znak osamosvojitve,
zlati znak osamosvojitve,
plaketa osamosvojitve.

Priznanja se podeljuje enkratno za aktivnosti, ki so jih posameznik, skupina, organizacija in drugi v času od 1. 12.
1989 do 26. 10. 1991 izvajali za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji, ali pri pripravah in aktivnostih v vojni za
Slovenijo.
Priznanja iz prvega odstavka prejmejo vsi člani PVDS, ki so v teh procesih sodelovali.
5. člen
Znak iz prejšnjega člena ima obliko osem krake zvezde, bronaste, srebrne ali zlate barve. Osnovni štirje kraki zvezde
imajo premer 17,5 mm, premer ostalih štirih krakov pa je 13,5 mm.

Znak je pripet na kovinsko ploščico bronaste, srebrne ali zlate barve, velikosti 33 x 11 mm, na kateri je napis »ZNAK
OSAMOSVOJITVE« v dveh vrstah.
Nadomestni znak je v obliki pravokotnika, s stranicami 33 x 11 mm. Nadomestni znak je razdeljen na tri enake
kvadrate. Zunanja kvadrata sta pokrita s temno modrim plišem, sredinski kvadrat pa je kovinski in svetlo modre
barve, v njem pa je v sredini osem kraka zvezda bronaste, srebrne ali zlate barve, premera 8 mm.
6. člen
Priznanje sestavljajo znak priznanja, nadomestni znak in listina o podelitvi priznanja.
7. člen
Bronasti znak osamosvojitve se podeli članu društva Sever, ki je:
- aktivno sodeloval pri preprečitvi "Mitinga resnice" leta 1989, ali
- aktivno sodeloval pri ustanavljanju in organiziranju Manevrske strukture narodne zaščite, ali
- aktivno sodeloval v vojni za Slovenijo.
8. člen
Srebrni znak osamosvojitve se podeli članu društva Sever, ki je:
- aktivno sodeloval pri preprečitvi »Mitinga resnice« leta 1989 ter ustanavljanju in organiziranju Manevrske
strukture narodne zaščite, ali
- aktivno sodeloval pri ustanavljanju in organiziranju Manevrske strukture narodne zaščite in v vojni za Slovenijo, ali
- aktivno sodeloval pri preprečitvi »Mitinga resnice« leta 1989 in v vojni za Slovenijo.
9. člen
Zlati znak osamosvojitve se podeli članu društva Sever, ki je:
- aktivno sodeloval pri preprečitvi « Mitinga resnice« leta 1989, ustanavljanju in organiziranju Manevrske strukture
narodne zaščite in aktivno sodeloval v vojni za Slovenijo,
- bil v osamosvojitveni vojni ranjen ali poškodovan in ima zato od pristojnega ministrstva priznan status.
10. člen
Plaketa osamosvojitve ima obliko pravokotnika s stranicami 110 x 75 mm in je izdelana iz brona. Na desni strani
pravokotnika je reliefno upodobljena osem kraka zvezda zlate barve, nad katero je polkrožni napis »ZDRUŽENJE«,
pod zvezdo pa polkrožni napis »SEVER«. Na levi polovici pravokotnika je napis »PLAKETA OSAMOSVOJITVE ZA
AKTIVNO SODELOVANJE IN POMOČ PRIPADNIKOM ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE PRI
OSAMOSVAJANJU REPUBLIKE SLOVENIJE«.
Na zadnji strani plakete je gravirana evidenčna številka.
11. člen
Plaketa se podeljuje gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji, državnemu organu, lokalni skupnosti, društvu
in posamezniku, ki so s svojimi dejanji in storitvami pomagali pripadnikom organov za notranje zadeve za zaščito
demokratičnih procesov v Sloveniji, ali pri pripravah in aktivnostih v vojni za Slovenijo.
12. člen
S plaketo se podeli tudi listina.
Posamezniku se s plaketo podeli tudi nadomestni znak, velikosti 33 x 11 mm. Znak je iz temno modre moarirane
svile, na sredi pa ima bronasto kovinsko zvezdo severnico.

13. člen
Priznanja za zasluge pri zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji se praviloma podeljujejo ob društvenih
slovesnostih.
2. PRIZNANJA ZA DELO V ZPVDS
14. člen
Priznanja za delo v ZPVDS so:
-

bronasti znak SEVER,
srebrni znak SEVER,
zlati znak SEVER,
plaketa SEVER,
statua SEVER,
bronasti znak Praporščak SEVER,
srebrni znak Praporščak SEVER in
zlati znak Praporščak SEVER
15. člen

Znak SEVER je okrogle oblike, premera 35 mm, na njem pa je upodobljen relief osem krake zvezde na reliefu
Slovenije.
Na zadnji strani znaka je gravirana evidenčna številka.
Znak je pripet na pravokotnik iz temno modre moarirane svile, velikosti 33 x 16 mm, ki ima na sredini navpično 5 mm
široko črto bronaste, srebrne ali zlate barve.
Nadomestni znak je v obliki pravokotnika s stranicami 33 x 11 mm, iz temno modre moarirane svile, ki ima na sredini
navpično 5 mm široko črto bronaste, srebrne ali zlate barve.
16. člen
Priznanje sestavljajo znak priznanja, nadomestni znak in listina o podelitvi priznanja.
17. člen
Bronasti znak SEVER se podeli članu društva Sever, gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji, državnemu
organu, lokalni skupnosti, društvu in posamezniku, ki so s svojim delom prispevali k uspešnemu delovanju ZPVDS.
Znak se lahko podeli tudi za enkratni izredni uspeh, ki je bil dosežen za kvalitetnejše delo združenja in je ta uspeh
imel večji odmev v javnosti in s tem večjo promocijo združenja.
18. člen
Srebrni znak SEVER se podeli članu društva Sever, gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji, državnemu
organu, lokalni skupnosti, društvu in posamezniku, ki so s svojim prizadevnim delom dalj časa prispevali k
pomembnim uspehom delovanja ZPVDS.
19. člen
Zlati znak SEVER se podeli članu društva Sever, gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji, državnemu
organu, lokalni skupnosti, društvu in posamezniku, ki so s svojim dolgoletnim prizadevnim in požrtvovalnim delom
prispevali h krepitvi in razvoju ZPVDS ter izrednim uspehom delovanja.

20. člen
Plaketa SEVER je v obliki pravokotnika velikosti 190 x 120 mm, izdelanega iz medenine, ki je vložen v okvir formata
A4 s paspartujem iz svile, temno modre barve.
21. člen
Plaketa se podeljuje članu društva Sever, 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
ZPVDS.
22. člen
Posamezniku se s plaketo podeli tudi nadomestni znak, velikosti 33 x 11 mm. Znak je iz temno modre moarirane
svile, na sredi pa ima srebrno kovinsko zvezdo severnico.
23. člen
Plaketa se praviloma podeljuje ob svečanostih ZPVDS.
24. člen
Statua SEVER je ploskev velikosti 158 x 95 x 4 mm in je izdelana iz medeninaste pločevine, na kateri je v zgornjem
delu vgraviran znak ZPVDS velikosti 126 v 120 mm, pod njim pa je na osnovno ploščo vgraviran napis »STATUA
SEVER« in pod njo v desnem kotu evidenčna številka znaka. Kovinska ploskev statue je z vijakom in rozeto pritrjena
na bel marmorni podstavek velikosti 80 x 80 x 30 mm. Na podstavku je ploščica velikosti 20 x 60 mm, na kateri je
vgravirano ime in priimek prejemnika in pod njim kraj in datum podelitve.
Statua je vstavljena v temno modro kartonsko škatlo velikosti 220 x 155 x 105 mm. V notranjem spodnjem delu
škatle je izdelano ležišče za marmorni podstavek statue.
25. člen
Statua se podeljuje članu društva Sever, gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji, državnemu organu, lokalni
skupnosti, društvu in posamezniku, ki imajo s svojimi dejanji in storitvami pomembne zasluge pri organizaciji in delu
ZPVDS.
26. člen
Posamezniku se s statuo podeli tudi nadomestni znak, velikosti 33 x 11 mm, ki je iz temno modre moarirane svile, na
sredi pa ima zlato kovinsko zvezdo severnico.
27. člen
Znak Praporščak SEVER je okrogle oblike, premera 35 mm, na njem pa je upodobljena slovenska trobojnica v obliki
plamena, ki ima na sredi zlato zvezdo severnico.
Na zadnji strani znaka je vgravirana evidenčna številka.
Znak je pripet na kovinski pravokotnik, velikosti 33 x 15 mm, na katerem je napis »PRAPORŠČAK« in pod njim
»SEVER«.
Nadomestni znak je v obliki pravokotnika s stranicami 33 x 11 mm, iz temno modre moarirane svile, ki ima na sredini
miniaturo znaka Praporščak SEVER velikosti 10 mm.

28. člen
Bronasti znak Praporščak SEVER se podeli članu društva Sever, ki nepretrgoma štiri leta opravlja delo praporščaka
zveze ali društva Sever.
Srebrni znak Praporščak SEVER se podeli članu društva Sever, ki nepretrgoma osem let opravlja delo praporščaka
zveze ali društva Sever.
Zlati znak Praporščak SEVER se podeli članu društva Sever, ki nepretrgoma dvanajst let opravlja delo praporščaka
zveze ali društva Sever.
III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
29. člen
Predloge za podelitev priznanj podajo odbori, pododbori in posamezni člani PVDS vodstvu matičnega društva. Člani
upravnega odbora in funkcionarji ZPVDS podajo predloge komisiji za priznanja ZPVDS.
O predlogih za podelitev bronastih, srebrnih in zlatih znakov osamosvojitve odločajo društva sama in jih tudi sama
podeljujejo.
Predloge za podelitev vseh ostalih priznanj ZPVDS vodstva društev obravnavajo in potrjene predloge pošljejo
komisiji za priznanja ZPVDS.
Komisija predloge obravnava in sprejme odločitev o podelitvi, o odločitvi pa obvesti Upravni odbor ZPVDS in
predlagatelja.
Obrazec predloga iz prvega odstavka je priloga tega pravilnika (obrazec št. 1).
30. člen
Komisijo za priznanja imenuje Upravni odbor ZPVDS. Sestavljajo jo predsednik in štirje člani.
Mandat članov komisije je enak mandatu upravnega odbora in se lahko večkrat ponovi.
31. člen
Znak priznanja ZPVDS lahko nosi samo tisti, ki mu je bil podeljen. Na veteranski ali civilni obleki se namesto znakov
priznanj praviloma nosijo nadomestni znaki.
Nadomestni znaki so pripeti na levi strani prsi na zgornjem delu veteranske ali civilne obleke. V vrsti so po trije znaki.
Priložnostne značke so na veteranski obleki pripete na reverju suknjiča.
32. člen
Komisija za priznanja ZPVDS najkasneje do 30. marca tekočega leta objavi razpis za podajo predlogov za priznanja.
Razpis traja 30 dni.
Evidenco o podeljenih priznanjih za zasluge pri zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji in priznanjih za delov
ZPVDS vodi generalni sekretar ZPVDS.
33. člen
Priznanja, ki jih podeljuje PVDS po obliki ne smejo biti enaka priznanjem ZPVDS.

IV. KONČNE DOLOČBE
34. člen
Slikovna podoba priznanj, listin o podelitvi in nadomestnih znakov je sestavni del tega pravilnika in je objavljen v
prilogi (priloga št. 2).
35. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o priznanjih Združenja SEVER, št. 8/2009, z dne 10. 9.
2009, z dopolnitvami in spremembami z dne 2. 6. 2011.
36. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejetju na Upravnem odboru ZPVDS.

dr. Tomaž Čas
PREDSEDNIK

PRILOGA ŠT. 1

PREDLOG
ZA PODELITEV PRIZNANJA ZVEZE POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER
I. OSEBNI PODATKI / PODATKI O PRAVNI OSEBI, KI NAJ SE JI PODELI PRIZNANJE ZPVD SEVER
IME IN PRIIMEK / IME PRAVNE OSEBE
DAN, MESEC IN LETO ROJSTVA
(ddmmllll - samo za fizične osebe)
NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA /
SEDEŽA PRAVNE OSEBE
DO SEDAJ PODELJENA PRIZNANJA
(VRSTA IN LETO PODELITVE)
PREDLAGATELJ IZ 25.ČLENA PRAVILNIKA

II. VRSTA PRIZNANJA, KI NAJ SE PODELI
PREDLAGANA VRSTA PRIZNANJA

III. UTEMELJITEV:

V/na_____________________, dne __________

MP

Ime in priimek
PREDSEDNIK DRUŠTVA

PRILOGA ŠT. 2

SLIKOVNA PODOBA PRIZNANJ IN LISTIN

Listina o podelitvi zlatega/srebrnega/bronastega znaka osamosvojitve ( pomanjšana )

Plaketa osamosvojitve (pomanjšana)

Listina o podelitvi plakete osamosvojitve (pomanjšana)

Listina o podelitvi zlatega/srebrnega/bronastega znaka SEVER – ( pomanjšana )

Plaketa SEVER (pomanjšana)

Statua SEVER (pomanjšana)

Listina o podelitvi zlatega/srebrnega/bronastega znaka Praporščak SEVER ( pomanjšana )

