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DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRIM RUDNIK LJUBLJANA 

 

V  skladu z 41. členom Pravil Društva upokojencev Krim Rudnik je Upravni odbor 

Društva upokojencev Krim Rudnik na 31. redni seji dne 4.2.2016 sprejel 

 

PRAVILNIK  

O PRIZNANJIH IN NAGRADAH 

 DRUŠTVA UPOKOJENCEV KRIM RUDNIK 
 

I. Splošne določbe 

1. člen 

S Pravilnikom o priznanjih in nagradah /v nadaljnjem besedilu pravilnik/ so določene 

vrste, pogoji, kriteriji in postopki za podelitev priznanj in nagrad ter pristojni organi za 

odločitve o podelitvi priznanj in nagrad Društva upokojencev Krim Rudnik /v 

nadaljnjem besedilu društvo/.  

 

2. člen 

Priznanja in nagrade se podeljuje upokojenkam in upokojencem včlanjenim v društvo  

s plačano članarino in tretjim osebam za prispevek k uspešnosti delovanja društva. 

 

3. člen 

Priznanja in nagrade se podeljuje za: 

- večletno aktivno in uspešno delo v društvu, 

- prispevek k organizaciji poslovanja društva, 

- pomembne dosežke na področjih raznih oblik delovanja na področju 

gospodarske, socialne, družabno kulturne, športne in športno rekreativne 

dejavnosti, 

- sodelovanje v pokrajinsko mestni in območni zvezi društev in drugih sorodnih 

organizacijah,  

- delovanje na drugih področjih v korist upokojencev in starejših oseb. 

 

II. VRSTE, POGOJI IN KRITERIJI PRIZNANJ IN NAGRAD 

4. člen 

Priznanja društva so: 

- zahvala, 

- priznanje, 
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- predlog za podelitev priznanja ZDUS, pokrajinske mestne in območne zveze 

društev upokojencev. 

 

5. člen 

Pogoji in kriteriji za podelitev priznanj: 

- Zahvalo društva se podeli članu društva ali tretji osebi, ki je pomembno 

prispevala s svojim delom k uspešnosti delovanja društva v posameznih  

dejavnostih društva in projektih ZDUS, pokrajinske mestne in območne zveze 

društev upokojencev in tretji osebi za sodelovanje in doprinos k napredku 

društva. 

- Priznanje društva se podeli članu društva za 4 letno in več kot 4 letno 

obdobje uspešnega dela v organih društva, na področju gospodarske, socialne, 

družabno kulturne, športne, športno rekreativne dejavnosti in na 

organizacijsko poslovnem delovanju. 

Priznanje društva se podeli lahko članu društva ali tretji osebi, ki je v krajšem 

obdobju od 4 letnega obdobja bistveno prispevala k izboljšanju organizacije in 

zakonitosti delovanja društva in aktivne vloge v kreativnem delu na vseh 

področjih dejavnosti društva. 

- Za podelitev priznanja ZDUS, pokrajinske mestne in območne zveze 

društev upokojencev se  predlaga član društva, ki je že prejel priznanja 

društva in je bil:  

- predsednik društva, predsednik upravnega odbora društva, član organov 

društva, vodja enega izmed področij delovanja društva, aktiven član društva na 

posameznem področju in je s svojim delom in sodelovanjem pomembno 

prispeval k delovanju društva, ZDUS, pokrajinske mestne in območne zveze 

društev upokojencev.  

Za podelitev priznanja ZDUS, pokrajinske mestne in območne zveze društev 

upokojencev se  predlaga tudi tretja oseba za bistven prispevek pri 

sodelovanju z upokojenskimi organizacijami in za delovanje na drugih 

področjih v korist upokojencev in starejših oseb. 

 

6. člen 

Nagrade društva se podeljuje članu društva za:  

- izjemno uspešno prostovoljno delo v društvu in pri krepitvi ugleda društva v 

družbi,   

- za uspešno vodenje društva, organov društva in dejavnosti, 

- za izredni prispevek k izboljšanju organizacije in zakonitosti delovanja društva, 

- za aktivno in požrtvovalno delo v dejavnostih društva. 

Do nagrade so upravičeni predsednik društva, predsednik Upravnega odbora in tajnik 

društva. 
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III. ODLOČANJE O PRIZNANJIH IN NAGRADAH 

7. člen 

Predloge za priznanja in nagrade članom društva in tretjim osebam predlaga 

Upravnemu odboru društva predsednik društva, predsednik Upravnega odbora, člani 

Upravnega odbora, vodje delovnih teles-komisij, sekcij in skupina članov društva. 

 

8. člen 

Upravni odbor društva odloča o prejetih predlogih za podelitev priznanj in nagrad. 

Na podlagi sklepa o sprejemu predloga določi način in datum podelitve priznanj in 

nagrad.  

Upravni odbor odloča tudi o podelitvi nagrad predsedniku društva, predsedniku 

Upravnega odbora  in tajniku društva. 

 

IV. KONČNE DOLOČBE 

9. člen 

Upravni odbor društva na seji pregleda predlog Pravilnika o podelitvi priznanj in 

nagrad in je  sprejet, če ga potrdi z večino glasov. 

 

10. člen 

Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor društva. 

 

11. člen 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot je bil 

sprejet Pravilnik. 

 

 

___________________________________________________________________ 

Izrazi so napisani v moški slovnični obliki in veljajo za oba spola 

 

 

Ljubljana, 4.2.2016 

Društvo upokojencev Krim Rudnik 

                                                                           Peter Ilenič, predsednik 


