Na podlagi 66. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na
svoji 6. seji, dne 18. 6. 2015, sprejel spremenjen in dopolnjen

PRAVILNIK O PRIZNANJIH PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Planinska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu PZS) s tem pravilnikom določa vrste priznanj
PZS, merila za podeljevanje, postopek, organe pristojne za odločanje in podeljevanje priznanj ter
evidenco o podeljenih priznanjih.

(1)

(2)

(3)
(4)

2. člen
(merila za podeljevanje priznanj)
Priznanja PZS se podeljujejo za prostovoljno delo posameznikom in planinskim društvom,
podjetjem, združenjem ter drugim organizacijam, ki so pomembno pripomogle k pomenu in
razvoju planinske dejavnosti.
Priznanja se podeljujejo za:
a) razvoj množičnega planinstva,
b) življenjsko in dolgoletno aktivno delo v planinski organizaciji,
c) zasluge pri širjenju planinske ideje,
d) izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega planinstva doma in v tujini,
e) delo in dejanja, ki krepijo planinsko organizacijo predvsem na področju dela z mladimi, na
področju vzgoje in izobraževanja, večje varnosti v gorah, raziskovalno delo pomembno za
razvoj planinske dejavnosti,
f) izjemne dosežke na področju alpinizma in za športne dosežke,
g) delo z osebami s posebnimi potrebami na področju planinstva,
h) delo v ostalih nevladnih organizacijah povezanih s planinstvom.
Ob podelitvi priznanj PZS je kot enega izmed kriterijev potrebno upoštevati izpolnjevanje določil
Častnega kodeksa slovenskih planincev.
V izjemnih primerih se lahko na predlog Odbora za članstvo PZS podelijo priznanja iz 9., 13. in 14.
člena tudi posmrtno.
3. člen
(vrste priznanj za posameznike)

(1) Priznanja PZS za posameznike so:
a) Pohvala PZS,
b) Bronasti častni znak PZS,
c) Srebrni častni znak PZS,
d) Zlati častni znak PZS.
(2) Najvišja priznanja PZS za posameznike so:
a) Spominska plaketa PZS,
b) Svečana listina PZS,
c) Častni član PZS.

4. člen
(vrste priznanj za organizacije)
(1) Priznanja PZS za planinska društva in organizacije so:
a) Pohvala PZS,
b) Zlati častni znak PZS,
c) Jubilejna listina PZS.
(2) PZS lahko ob izjemnih priložnostih podeli tudi posebna priznanja PZS.
5. člen
(priznanja komisij PZS)
(1) Posamezne komisije PZS podeljujejo vsako leto omejeno število najvišjih priznanj za dolgoletne in
izjemne dosežke na področju dejavnosti komisije:
a) Mladinska komisija – priznanje Mladina in gore,
b) Komisija za alpinizem – najuspešnejši alpinist in alpinistka,
c) Komisija za športno plezanje – najuspešnejši športni plezalec in športna plezalka,
d) Komisija za planinske poti – diploma Alojza Knafelca,
e) Vodniška komisija – častni vodnik,
f) Komisija za varstvo gorske narave – diploma dr. Angele Piskernik.
(2) Priznanja komisij so opredeljena v pravilnikih komisij, ki urejajo pogoje za podeljevanje, oblike
priznanj in načine podelitev.

II. PRIZNANJA PZS
6. člen
(Pohvala PZS)
(1) Pohvala PZS se podeljuje posameznikom, planinskim društvom in organizacijam, za uspešno delo
na področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika.
7. člen
(Bronasti častni znak PZS)
(1) Bronasti častni znak PZS se podeljuje posameznikom za daljše, vsaj petletno, uspešno delo na
področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika.
8. člen
(Srebrni častni znak PZS)
(1) Srebrni častni znak PZS se podeljuje posameznikom za dolgoletno uspešno delo na področjih
opisanih v 2. členu tega pravilnika, ki so praviloma že prejeli bronasti častni znak PZS in je od
podelitve minilo vsaj 5 let.
9. člen
(Zlati častni znak PZS)
(1) Zlati častni znak PZS se podeljuje posameznikom za izjemne dosežke in dolgoletno uspešno delo
na področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika. Zlati častni znak se ob pogojih iz 2. člena
praviloma podeljuje posameznikom, ki so že prejeli srebrni častni znak in je od podelitve minilo
najmanj 8 let.
(2) Zlati častni znak PZS se lahko izjemoma podeli posamezniku doma, tujemu državljanu,
domačemu ali tujemu društvu izven PZS ter združenju ali organizaciji za enkratne dosežke ali
izjemne uspehe, s katerimi so bistveno prispevali k razvoju in delovanju planinstva in alpinizma ali
drugih planinskih dejavnosti in imajo izredne zasluge za napredek, promocijo in širjenje ugleda
naše planinske organizacije doma in po svetu.

10. člen
(oblika častnega znaka PZS)
(1) Častni znak PZS je grb PZS, določen v Statutu PZS, z vejico na desni strani znaka in osnovo v
bronasti, srebrni oz. zlati barvi.
11. člen
(Jubilejna listina PZS)
(1) Jubilejna listina PZS se lahko podeljuje planinskim društvom za dolgoletno in aktivno delo ob
petdesetletnem in ob nadaljnjih desetletnih jubilejih.
12. člen
(posebno priznanje zunanjim organizacijam)
(1) PZS podeljuje posebno priznanje zunanjim organizacijam, ki bistveno pripomorejo k razvoju in
delovanju planinstva na nacionalnem nivoju.
III. NAJVIŠJA PRIZNANJA PZS

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

13. člen
(Spominska plaketa PZS)
Spominska plaketa PZS se podeljuje posameznikom za njihovo uspešno delovanje in izjemne
dosežke ob njihovih visokih življenjskih jubilejih. Spominska plaketa se lahko podeli ob 65.
rojstnem dnevu posameznika ali ob nadaljnjem okroglem petletnem jubileju.
Spominska plaketa se podeljuje le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati
častni znak PZS.
Spominska plaketa se podeli samo enkrat.
Spominska plaketa PZS je okrogle oblike, izdelana iz brona z reliefnim obrisom severne Triglavske
stene, vejico na levi strani, vgraviranim napisom posameznika in datumom podelitve.
14. člen
(Svečana listina PZS)
Svečana listina PZS se podeljuje posameznikom za izreden prispevek k razvoju planinske
dejavnosti in življenjsko delo.
Svečana listina PZS se podeljuje le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati
častni znak PZS.
Vsako leto se podeli praviloma 10 svečanih listin PZS.
Svečana listina se podeli samo enkrat.
Svečana listina je izdelana na kvalitetnem papirju, formata 290 mm x 410 mm, na katerem je
zgoraj panorama s Triglavom, napis »Svečana listina« in pod njim fotografija piparjev ter grb PZS.

15. člen
(Častni član PZS)
(1) Častni član PZS je najvišje priznanje, ki ga lahko PZS podeli za posebne zasluge za delo v planinski
organizaciji:
a) članu planinske organizacije, ki je že prejel svečano listino PZS,
b) nekdanjemu predsedniku PZS in
c) tujemu državljanu, predstavniku tuje države ali tuje organizacije za izjemne zasluge pri
razvoju planinstva, uveljavljanju PZS in za izjemna dejanja, vredna posebne časti.
(2) Sočasno ima lahko PZS največ osem (8) častnih članov.
(3) Dobitnik priznanja Častni član PZS prejme posebno listino z napisom Častni član PZS, izpisano na
umetniškem ročno izdelanem papirju formata 290 mm x 410 mm ter plaketo štirje srčni možje,
prvopristopniki na Triglav (delo akademskega kiparja Stojana Batiča), vlito v bronu in pritrjeno na

ustrezno podlago v lesenem okvirju. Na dodatni kovinski ploščici je vgravirano ime in priimek
prejemnika priznanja ter kraj in datum podelitve.

IV. PODELITEV PRIZNANJ
16. člen
(podelitev priznanj)
(1) Priznanja se praviloma svečano podelijo na zboru članov in drugih srečanjih planinskih društev.
Podelitev priznanj se opravi na slovesen način. Podelitev praviloma opravi predstavnik PZS.
(2) Svečane listine in Spominske plakete podeli PZS na posebni slovesnosti.
(3) Priznanje Častni član podeli PZS na svečan način, praviloma na Skupščini PZS, tujim državljanom
pa ob izrednih priložnostih, ki jih za vsak primer posebej določi Upravni odbor PZS.

V. POSTOPKI
17. člen
(Odbor za članstvo)
(1) Naloge odbora so:
a) pregled in priprava predlogov za priznanja PZS in posredovanje predlogov v obravnavo in
odločanje Upravnemu odboru PZS,
b) zbiranje predlogov za druga državna odlikovanja in priznanja ter dajanje mnenj in priporočil k
predlogom,
c) spremljanje in nadzor evidence o podeljevanju priznanj PZS in komisij PZS,
d) na zahtevo Predsedstva PZS pripravlja uradne razlage oz. mnenja k predlogom za priznanja,
e) v primeru nejasnosti razlaganje določil tega pravilnika in obravnavanje pisnih pritožb na
odločanje o podelitvi priznanj in posreduje svojih odločitev UO PZS v potrditev ter
f) opravljanje drugih nalog, ki so povezane s priznanji.
(2) Odbor za članstvo imenuje za pripravo predlogov za najvišja priznanja PZS pododbor, ki ga
sestavljajo vodja in dva člana.
18. člen
(javni razpis)
(1) Najvišja priznanja PZS, razen Častnega člana PZS, se podeljujejo na podlagi javnega razpisa.

(1)
(2)
(3)
(4)

19. člen
(predlagatelji)
Predlagatelji za podelitev priznanj in najvišjih priznanj PZS so lahko planinska društva, MDO PD in
organi PZS, razen če je v tem pravilniku drugače določeno.
Predlagatelj jubilejne listine je meddruštveni odbor planinskih društev (v nadaljevanju MDO PD).
O podelitvi posebnega priznanja zunanjim organizacijam odloča Predsedstvo PZS.
Predlog za Častnega člana iz 15. člena poda Odbor za članstvo PZS.

20. člen
(postopek)
(1) Predlog za priznanja se poda na obrazcu v Navezi ali na drug način, določen v javnem razpisu iz
18. člena.
(2) Odbor za članstvo PZS lahko po proučitvi predloga stopnjo priznanja z obrazložitvijo spremeni ali
odkloni, o tem se obvesti predlagatelja.
21. člen

(roki)
(1) Predlogi za najvišja priznanja PZS morajo biti posredovani pristojnemu MDO PD v skladu z
razpisnimi pogoji. MDO PD mora oblikovati svoje mnenje v enem mesecu po prejemu predloga,
organi PZS pa morajo o predlogu odločiti v enem mesecu po prejemu predloga in mnenja MDO
PD.
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22. člen
(odločanje o priznanjih PZS)
Priznanja PZS, navedena v 6., 7., 8., 9. in 11. členu obravnava in podeljuje Predsedstvo PZS.
Predloge predlagatelji pošljejo neposredno na PZS preko informacijskega sistema PZS Naveza (v
nadaljevanju: Naveza), najmanj 2 meseca pred nameravano podelitvijo.
O podeljenih priznanjih iz 6., 7., 8., 9. in 11. člena, se obvesti predlagatelja in pristojni MDO PD
preko Naveze.
O podelitvi najvišjih priznanj iz 13., 14. in 15. člena tega pravilnika odloča Upravni odbor PZS.

23. člen
(prepoved)
(1) Planinska društva ne smejo izdelovati ali podeljevati priznanj, ki bi imele videz priznanj PZS ali
komisij PZS.
24. člen
(evidenca)
(1) O vseh podeljenih planinskih priznanjih vodi strokovna služba PZS evidenco v informacijskem
sistemu Naveza, kateri so podatki o odlikovancu, planinskem društvu, o vrsti podeljenih priznanj,
organu, ki je sprejel sklep ter datum sklepa o podelitvi.
(2) Društva lahko podatke o priznanjih, ki so jih prejeli njihovi člani preverijo v informacijskem
sistemu PZS Naveza ali podatke pridobijo od strokovne službe PZS.

VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

(1)
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25. člen
(prehodne in končne določbe)
Ta pravilnik se objavi v Obvestilih PZS, na spletni strani PZS in v informacijskem sistemu Naveza.
Do vzpostavitve evidence za priznanja v informacijskem sistemu Naveza, kot to določa 24. člen
pravilnika, se evidenca predlogov vodi v obstoječi evidenci PZS.
Do vzpostavitve oddajanja predlogov za priznanje v informacijskem sistemu Naveza, kot to
določa 20. člen pravilnika, se uporablja klasičen obrazec za oddajo predlogov.
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Upravnem odboru PZS.
Pravilnik o priznanjih PZS, ki ga je sprejel Upravni odbor PZS na 18. seji, dne 14. 11. 2013,
preneha veljati z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika.

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

