Na podlagi 35. člena Pravilnika vodnikov Planinske zveze Slovenije je Zbor vodnikov
Planinske zveze Slovenije dne, 27. 11. 2004 sprejel in dne 22. 11. 2008 sprejel
spremembe 4., 6.-10., 13. in 19. člena, UO PZS na svoji 14. seji dne 12. 03. 2009
potrdil, Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije dne 29. 11. 2014 potrdil spremembe
in UO PZS na svoji ... seji dne …….. potrdil

PRAVILNIK
o priznanju VPZS
I. SPLOŠNE DOLOČBE

5. člen

1. člen

Priznanje vsebuje ime in priimek
prejemnika priznanja, vrsto priznanja,
zaporedno številko in datum sklepa,
organ, ki je sprejel sklep o podelitvi
priznanja in utemeljitev priznanja. Na
levi strani ga podpiše načelnik
Vodniške komisije, na desni pa
predsednik PZS.

Vodniška komisija Planinske zveze
Slovenije (v nadaljnjem besedilu VK) s
tem pravilnikom določa priznanja
Vodniške
komisije,
merila
za
podeljevanje
priznanj,
postopek,
organe, pristojne za podeljevanje in
evidenco podeljenih priznanj.
2. člen

6. člen

Priznanja
se
podeljujejo
posameznikom, ki so s svojim delom
pomembno prispevali k razvoju in
ugledu prostovoljnega vodništva v
okviru PZS.

Oblika priznanja je
tehničnem pravilniku.

opisana

v

III. POSTOPEK PODELJEVANJA
7. člen

II. VRSTA IN OBLIKA PRIZNANJA

Predlog za podelitev priznanja, ki ga
podeljuje VK, lahko poda član PZS ter
vsi organi PZS.
Predlog mora biti v pisni obliki na
predpisanem obrazcu, poslan na VO
MDO, ki potrjenega posreduje VK PZS.

3. člen
Priznanje Vodniške komisije je:
•
Častni vodnik PZS.
4. člen

8. člen

Naziv častni vodnik PZS se podeli
vodniku PZS za izjemen prispevek na
področju prostovoljnega vodništva ali
za vodništvo v okviru PZS in je poteklo
vsaj 30 let od njegove prve registracije.
Naziv častni vodnik PZS se lahko
vodniku PZS podeli samo enkrat.
Vsako leto se lahko podeli največ 5
nazivov častnega vodnika PZS.

Priznanja za častnega vodnika PZS
podeljuje VK PZS na Zboru vodnikov
PZS.
9. člen
Vodniško priznanje se podeljujejo na
osnovi razpisa, ki ga objavi VK PZS. V
razpisu se objavijo:
•
kriteriji za podelitev priznanj, ki
jih na podlagi tega pravilnika izdela
odbor;
•
podatki, ki jih morajo vsebovati
predlogi;

Skupaj z listino se podeli tudi značka,
ki je vodniška značka obkrožena z
zlatimi lipovimi listi, širokimi do 10 mm
in napisom "ČASTNI VODNIK PZS".
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•

rok, do katerega morajo biti
poslani predlogi.
14. člen

VK PZS prouči in obravnava prispele
predloge na seji VK PZS. VK PZS
lahko predlog za priznanje zavrne, če
ni dovolj utemeljen ali ni v skladu s
pravilnikom o priznanjih, oziroma
zahteva, da predlagatelj v določenem
roku dopolni predlog za priznanje.
Sklep o podelitvi priznanj sprejme VK
PZS.
10. člen

Evidenco o podeljenih priznanjih VK
vodi strokovna služba PZS. Evidenca
vsebuje vse podatke o prejemniku
priznanja, ki so zahtevani v razpisu, ter
podatke o vrsti in številu podeljenih
priznanj ter datumu podelitve.
15. člen
Priznanje, ki ni bilo vročeno prejemniku
zaradi objektivnih razlogov, se vrne VK
PZS, ki ga je podelila, z obrazložitvijo,
zakaj do podelitve ni prišlo.

Sredstva za priznanja VK in njihovo
podeljevanje morajo biti načrtovana v
letnem finančnem načrtu VK PZS.
11. člen
Priznanje VK smejo nositi samo
prejemniki priznanja. Če prejemnik
priznanja umre, preden mu je bilo
podeljeno in izročeno, le-to prevzamejo
njegovi ožji družinski sorodniki oziroma
matično PD.
IV.
PREHODNE
DOLOČBE

IN

16. člen
Pisne pritožbe o delitvi priznanj
obravnava Zbor vodnikov PZS.
17. člen
Če kdo priznanje odkloni, se ga ne
more ponovno predlagati.

KONČNE

18. člen

12. člen

Nihče ne sme izdelovati in podeljevati
priznanj, ki imajo obliko in videz
priznanja, ki ga podeljuje VK PZS, brez
pooblastila in soglasja le-te.

Vodniki PZS, ki so kot vodniki delovali
še
pred
pridobitvijo
statusa
kategoriziranega VPZS, se jim čas
začetka vodenja šteje kot čas prve
registracije.
V prehodnem obdobju 10 let se lahko
podeli več nazivov častnega vodnika
kot je navedeno v 4. členu tega
pravilnika.

19. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po
objavi na spletni strani PZS.

Predsednik PZS:
Bojan Rotovnik

13. člen
Prejemnik priznanja, ki priznanje izgubi
ali je uničeno in to dokaže, lahko proti
plačilu dobi enako priznanje ali dvojnik
listine.

ŠTEVILKA:
DATUM:
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