Na podlagi 22.in33. dlena Statuta Zveze policijskih veteranskih druStev SEVER (v nadaljnjem besedilu: Zdrulerya
SEVER)je Upravni odbor ZdruZenja SEVER dne 10. septembra 2009 sprelel

PRAVILNIK
O PRIZNANJIH ZDRUZENJA SEVER

I. SPLOSNE DOLOEBE

1. dlen
priznanja Tdrulenja SEVER (v nadaljnjem besedilu: priznanja) se podeljujejo dlanom Policijskih veteranskih druStev
SEVER (v nadaljnjem besedilu: clanom zdruZenja).

Priznanja se podeljujejo tudi drugim fizicnim in pravnim osebam civilnega in javnega prava, ki so s svojimidejanji in
storitvami pomagali pripadnikom organov za notranje zadeve za za5cito demokraticnih procesov v Sloveniji, pri
pripravah in neposrednih aktivnostih v vojniza Slovenijo ali pri delovanju ZdruZenja SEVER.
Prejemnik prejme priznanje praviloma po izteku 3 let, ko mu je bilo podeljeno zadnje priznanje po tem pravilniku.
Pri podelitvi priznanj se upo5teva nadelo postopnosti, razen v izjemnih primerih.

Prejemnik priznanja lahko prejme vsako priznanje po tem pravilniku le enkrat, priznanje pa se lahko podeli tudi
posmrtno.

II. VRSTE PRIZNANJ

I.

PRIZNANJA zA ZASLUGE PRI ZASE|TI DEMOKRATIENIH PROCESOV V SLOVENIJI

2. dlen
Priznanja zazasluge pri zaSditi demokratidnih procesov v Sloveniji so:

-

bronasti znak osamosvojitve;
srebrni znak osamosvojitve;
zlati znak osamosvojitve;

plaketaosamosvojitve.

Priznanja se podeljuje enkratno za aktivnosti, ki so jih posameznik, skupina, organizacija in drugi v dasu od 1' 12'
lgSg do 26. 10. 1991 izvajaliza zaddito demokratidnih procesov v Sloveniji, ali pri pripravah in aktivnostih v vojniza
Slovenijo.
Priznanja iz prvega odstavka prqmejo vsi dlani zdruZenia, ki so v teh procesih sodelovali.

3. dlen
Znakizprel5njega dlena ima obliko osem krake zvezde, bronaste, srebme ali zlate barve. Osnovni 5tir1e kraki zvezde
imajo premer 17,5 mm, premer ostalih Stirih krakov pa je 13,5 mm.
Znak je pripet na kovinsko plo5dico bronaste, srebme ali zlate barve, velikosti 33 x 11 mm, na katerije 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. Zunarya kvadrata sta pokrita s temno modrim pliSem, sredinski kvadrat pa je kovinski in svetlo modre
barve, v njem pa je v sredini osem kraka zuezdo bronaste, srebrne ali zlate barve, premera 8 mm.

4. dlen
Priznanje sestavljajo znak priznanja, nadomestni znak in listina o podelitui priznanja.

5. dlen
Bronasti znak osamosvojitve se podeli dlanu zdruZenja, kije:
aktivno sodelovalpriprepredifui"Mitinga resnice" leta 1989, ali
aktivno sodeloval pri ustanavljanju in organiziranju Manevmke strukture narodne zaicite, ali

-

aktivno sodeloval v vojni za Slovenijo.

6. dlen
Srebmi znak osamosvojitue se podelidlanu zdruZenja, kije:
aktivno sodeloval pri prepreditvi >Mitinga resnice< leta 1989

-

ter ustanavljanju in organiziranju Manevrske

strukture narodne zaSdite, ali
aktivno sodeloval pri ustanavljanju in organiziranju Manevrske strukture narodne zaSdite in v vojni za Slovenijo,
ali

aktivno sodelovalpripreprecitvi >Mitinga resnice< leta 1989 in v vojniza Slovenijo.

7. dlen
Zlati znak osamosvoj itve se pode i clanu zd ruZenja, ki je :
aktivno sodeloval pri preprecitvi < Mitinga resnice< leta 1989, ustanavljanju in organiziranju Manevrske strukture
I

-

narodne za5dite in aktivno sodeloval v vojni za Slovenijo,
bil v osamosvojitveni vojni ranjen ali po5kodovan in ima zato priznan status MDDSZ RS.

8. clen
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 zvezdazlate barve, nad kateio je polkroZni napis >ZDRU4N!E_<,
levi polovici pravokotnika je napis >PLAKETn OSOMOSVOJITVE ZA
pod zvezdo pa polkroZni napis >SEVER<.

AKTIVNo SODELoVANJE

IN

\,

POMOE PRIPADNIKOM ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE

PRI

OSAMOSVAJANJU REPUBLIKE SLOVENIJE(.
Na zadnji strani plakete je gravirana evidencna Stevilka.

9. dlen
Plaketa se podeljuje gospodarski druZbi, zavodu in drugi organizaciji, drZavnemu organu, lokalni skupnosti, druStuu
in posamezniku,-ki so s svojimi dejanji in storitvami pomagali pripadnikom organov za notranje zadeve za za5dito
demokraticnih procesov v Sloveniji, ali pri pripravah in aktivnostih v vojni za Slovenijo.

10. dlen
S plaketo se podeli tudi listina.

je iz temno modre
Ce je plaketa podeljena posamezniku, se podeli tudi nadomestni znak, velikosti 33 x 11 mm. Znak
moarirane svile, na sredi pa ima bronasto kovinsko zvezdo severnico.

1

Priznanja

1. dlen

za zasluge pri za5diti demokratidnih procesov v Sloveniji se praviloma podeljujejo ob

dru5tvenih

slovesnostih.

2, PRIZNANJAZA DELO

V ZDRUZENJU

SEVER

12. clen
Priznanja Zdrulerya SEVER za delo v zdruZenju so:

-

bronastiznak SEVER;

srebrniznak SEVER;
zlati znak SEVER;
plaketa SEVER;

statua SEVER.

13. clen
Znak SEVER je okrogle oblike, premera 35 mm, na njem pa je upodobljen relief osem krake zuezde na reliefu
Slovenije.
Na zadnji strani znaka je gravirana evidendna Stevilka.
Znak je pripet na pravokotnik iz temno modre moarirane svile, velikosti 33 x 16 mm, ki ima na sredini navpidno 5 mm
Siroko drto 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
navpidno 5 mm Siroko drto bronaste, srebrne ali zlate barve.

14. clen
Priznanje sestavljajo znak priznanja, nadomestni znak in listina o podelitvi priznanja.

15. dlen
Bronasti znak SEVER se podeli clanu zdruZenja, gospodarski druZbi, zavodu in drugi organizaciii, drZavnemu
organu, lokalni skupnosti, druStvu in posamezniku, ki so s svojim delom prispevali k uspe5nemu delovanjuZdru2enla
SfVfn. Znak se lahko podelitudi za enkratni izredni uspeh, kije bil doseZen za kvalitetnej5e delo zdruZenla in je ta
uspeh imel vecji odmev v javnosti in s tem vedjo promocijo zdruZenja.

16. clen
Srebrni znak SEVER se podeli dlanu zdruZenja, gospodarski druZbi, zavodu in drugi organizaciji, drZavnemu organu,
lokalni skupnosti, dru6fuu in posamezniku, ki so s svojim prizadevnim delom dalj dasa prispevali k pomembnim
uspehom delovanja Zdrulerya SEVER.

17. dlen
Zlati znak SEVER se podeli dlanu zdruZenja, gospodarski druZbi, zavodu in drugi organizaciji, drZavnemu organu,
lokalni skupnosti, druStvu in posamezniku, ki so s svojim dolgoletnim prizadevnim in poZrtvovalnim delom prispevali h
krepitvi in razvoju Zdruierya SEVER ter izrednim uspehom delovanja.
18. clen
Plaketa SEVER je v obliki pravokotnika velikosti 190 x 120 mm, izdelanega iz medenine, ki je vloZen v okvir formata
A4 s paspartujem iz svile, temno modre barve.

19. dlen
Plaketa se podeljuje dlanu zdruZenja, gospodarski druZbi, zavodu in drugi organizaciji, drZavnemu organu, lokalni
skupnosti, dru5fuu in posamezniku, ki so s svojimi dejanji in storituami pomembno pomagali pri organizaciji in delu
Zdrulerya SEVER.

20. dlen
Ce je plaketa podeljena dlanu zdruZenja, se podeli tudi nadomestni znak, velikosti 33
modre moarirane svile, na sredi pa ima srebmo kovinsko zuezdo sevemico.

x 11 mm. Znak je iz temno

21. dlen
Plaketa se praviloma podeljuje ob svecanostih ZdruZenja SEVER.

22. dlen
Statua SEVER je ploskev velikosti 190 x 140 x 115 x 5 mm in je izdelana iz prozomega pleksistekla,modre barve,
na katerem je v zgornjem delu aplicirana pozlatena in reliefno stilizirana zuezda severnica, velikosti 105 x 105 mm,
pod njo pa je na osnovno plo5do pleksija graviran napis ime in priimek prejemnika.
Plaketa je vstavljena v lesen podstavek velikosti 120 x 135 x 60 mm. Na prednji ploskvi podstavka je zlata plo5dica z
napisom )STATUA SEVER(, levo pred napisom pa je znak ZdruZenia SEVER.

23. dlen
Statua se podeljuje dlanu zdruZenja, gospodarski druZbi, zavodu in drugi organizmiji, drZavnemu organu, lokalni
skupnosti, dru$tvu in posamezniku, ki imajo s svojimidejanji in storitvami pomembne zasluge pri organizaciji in delu

Zdrulenja SEVER.

24. elen
S statuo se podeli tudi listina,

Ce je statua podeljena dlanu zdruZenja, se podeli tudi nadomestni znak, velikosti 33 x 11 mm, ki je iz temno modre
moarirane svile, na sredi pa ima zlato kovinsko zvezdo sevemico'

III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ

25. dlen
Predloge

dlani druStua SEVER vodstvu
fa podelitev priznanj podajo odbori, pododbori in posamezni
podajo predloge

druitva. Clani upravnega odbora in funkcionarjiZdruZerya SEVER

posameznega

komisiji zapriznarya ZdruZenja

SEVER.

O predlogih za podelitev bronastih, srebmih in zlatih znakov osamosvojitve odlodajo dru5tva sama in jih tudi sama
podeljujejo.

Predloge za podelitev vseh ostalih priznanj Zdrulerya SEVER vodstua druStev obravnavajo in potrjene predloge
po5ljejo kom is iji za priznarya Zdruienia SEVE R.
Komisija predloge obravnava in sprejme odloditev o podelitvi, o odloditvi pa obvesti upravni odbor ZdruZenja SEVER
in predlagatelja.
Obrazec predloga iz prvega odstavka je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (obrazec 5t. 1).

26. dlen
Komisijo zapnznanp imenuje upravni odbor ZdruZenja SEVER. Sestavljajo jo predsednik in 5ti4e dlani.
Mandat dlanov komisije je enak mandatu upravnega odbora in se lahko vedkrat ponovi.

27. dlen
Znak priznanja ZdruZerya SEVER lahko nosi samo tisti, ki mu

je bil podeljen, Na uniformi se

namesto znakov

priznanj praviloma nosijo nadomestni znaki.

Znak priznanja ali nadomestni znak se nosita na levi strani prsi nad zgornjim Zepom uniforme ali civilne obleke.

28.

dlen

Komisija za priznanjaZdru1enja SEVER najkasneje do 30. marca tekodega leta objavi razpis za podajo predlogov za
priznanja. Razpis tnja 60 dni.

Evidenco o podeljenih znakih osamosvojitve vodijo druStva SEVER, evidenco o vseh drugih podeljenih priznanjih
Tdrulenja SEVER pa vodi generalni sekretar zdruZenja.

29. dlen
Priznanja, kijih podeljuje dru5tva SEVER po obliki ne smejo biti enaka priznanjem Zdruler$a SEVER.

V, KONENE DOLOEBE
30. dlen
Slikovna podoba priznanj, listin
skupaj z njim (priloga 5t. 2).

o podelitvi in

nadomestnih znakov

je sestavni del tega pravilnika in je

objavljen

31. dlen
Z dnem, ko zadne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o priznanjih Zdrulenia SEVER z dne 26.6. 1995.

32. dlen
Ta pravilnik pridne veljati naslednji dan po spreletju na Upravnem odboru Zdrulenia SEVER.

Stev.:8/2009

Zdrulenie

%

Ljubljana , 10. 9. 2009

Milan HORVAT

PREDSEDNIK ZDRUZENJA

Na dopisni seji 2. 6. 2011 ie Upravni odbor sprejel

in spremembe 15., 16. in 17. dlena pravilnika.

Zdrui,enie
Ljubljana, 2.6.2011
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PREDSEDNIK ZDRUZENJA

