Na osnovi 27. člena Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Mozirje je upravni odbor
Prostovoljnega gasilskega društva Mozirje na svoji 44. seji, dne 7. 12. 2012, sprejel

PRAVILNIK
O PRIZNANJIH PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA MOZIRJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja načela in merila za podeljevanje priznanj Prostovoljnega gasilskega društva Mozirje
(v nadaljevanju: društva), postopek podeljevanja, organe pristojne za podeljevanje ter evidenco
priznanj in odlikovanj ter končne določbe.
2. člen
Priznanja se podeljujejo članom društva za vestno in več letno uspešno delo v organih društva, za
zasluge na področju organizacijskega, preventivnega, operativnega, vzgojnega in drugega
uspešnega dela na področju gasilske organizacije in v sistemu zaščite in reševanja.
Priznanja se lahko podeljujejo drugim članom gasilskih organizacij PGD za pomembne uspehe,
zasluge za pomoč, razvoj, delovanje in ugled PGD Mozirje.
Priznanja se lahko podeljujejo gospodarskim družbam, državnim organom, lokalnim skupnostim in
drugim organizacijam, če so pomembno prispevali k razvoju, delovanju in ugledu društva.
Priznanja se lahko podeljujejo tujim fizičnim in pravnim osebam, organom in organizacijam, ki so s
svojim delovanjem bistveno prispevali k razvoju, delovanju in ugledu društva.
II. PRIZNANJA DRUŠTVA
3. člen
Priznanja, ki jih podeljuje PGD Mozirje so:
1. listina častnega člana,
2. zlata plamenica
3. plaketa gasilskega veterana
4. posebno priznanje, pohvala ali zahvala
5. spominsko darilo
4. člen
Pri podeljevanju priznanj se upošteva postopnost prispevka organa ali organizacije iz 2. člena tega
pravilnika. Zlata plamenica PGD Mozirje se podeli le enkrat. Posebno priznanje, pohvala, zahvala
ali spominsko darilo se lahko isti osebi ali organizaciji podeli večkrat, vendar v razdobju najmanj 5
let v kolikor ne gre za posebne zasluge v razvoju društva, hrabrost in druga dejanja pri reševanju
življenj in materialnih dobrin.
Pri podelitvi priznanj se upošteva tudi razdobje 5 let od priznanj in odlikovanj, ki so bila podeljena
po Pravilniku o priznanjih in odlikovanjih v gasilskih organizacijah Gasilske zveze Slovenije (GZS).
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Listina častnega člana
5. člen
Častni član društva je najvišje priznanje, ki ga na predlog upravnega odbora društva podeli občni zbor
društva svojemu članu za izjemne posebne zasluge za razvoj, delovanje, ugled in dolgoletno uspešno
vodenje društva.
Občni zbor izjemoma lahko podeli priznanje častnega člana tudi drugemu občanu za izredne zasluge
za pomoč pri razvoju, delovanju in ugledu društva.
6. člen
Pri imenovanju za častnega člana društva je treba upoštevati zlasti naslednja merila, da:
 je star najmanj 60 let,
 je najmanj 30 let član društva,
 je najmanj 2 mandatni dobi uspešno vodil društvo oziroma bil 2 mandatni dobi vodja
ali član organov društva ali član organov GZ Zgornje Savinjske doline Mozirje (GZZSDM)
ali GZS.
7. člen
Občni zbor svojemu članu podeli posebno listino o imenovanju za častnega člana iz katere je
razvidno, kdaj in zakaj je to priznanje prejel.
Listina častnega člana društva se nabavi v ekonomatu GZS in se da v zlat okvir.
8. člen
Društvo je dolžno vabiti častnega člana na občne zbore in druge društvene prireditve, ki so
namenjene članom društva, na stroške društva.
Zlata plamenica PGD Mozirje
9. člen
Zlata plamenica – (opis plamenice)
Zlata plamenica PGD Mozirje se podeljuje članom, ki so v društvu najmanj 10 let za:
 uspešno opravljeno organizacijsko in operativno delo;
 večletno sodelovanje v operativni enoti in intervencijah;
 večletno aktivno sodelovanje v tekmovalnih enotah;
 usposabljanje in napredovanje na strokovnem področju;
 delo pri usposabljanju gasilske mladine;
 delo s starejšimi gasilci in veterani;
 uspešno delo na področju ohranjanja gasilske zgodovine.
Poleg priznanja se podeli še listina A4 formata, iz katere je razvidno: namen, kdaj in komu je bila
podeljena in nadomestni trak.
Predstavnik društva lahko podeli listino zvestobe prejemniku tudi na domu, če se zaradi bolezni ne
more udeležiti podelitve.
Plaketa in značka gasilskega veterana
10. člen
Plaketo ali značko gasilskega veterana podeljuje društvo v zahvalo in priznanje za uspešno ter
dolgoletno delo članu društva. Pogoji in kriteriji za podeljevanje so naslednji:
 član starejši nad 63 let.
 članica starejši od 55 let.
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najmanj 30 let staža v prostovoljnem gasilstvu.

Gasilskemu veteranu se priznanje ne more podeliti, v kolikor ne izpolnjuje 30 let staža v PGD. Pri
potrjevanju predlogov mora komisija za priznanja in odlikovanja PGD upoštevati vse kriterije in
aktivni staž člana.
11. člen
Predlog se posreduje v potrditev komisiji GZ Zgornjesavinjske doline. Ob nabavi plakete in značke
gasilskega veterana je potrebno v ekonomatu GZS v pisni obliki predložiti osnovne podatke o
gasilskem veteranu in sicer:
 naslov predlagatelja – naročnika,
 ime in priimek predlaganega,
 datum in kraj rojstva,
 datum vstopa v PGD.
Posebno priznanje, pohvala ali zahvala
12. člen
Društvo lahko podeli posebno priznanje, pohvalo ali zahvalo ob društvenih jubilejih, osebnih jubilejih
in podobnih dogodkih, posamezniku ali organizaciji za uspešno delo in pomoč, s katero je prispeval k
razvoju, delovanju in ugledu društva.

13. člen
Posebno priznanje, pohvala ali zahvala je listina na A4 formatu, na umetniškem papirju na katerem je
natisnjen motiv iz dejavnosti društva ali okolja delovanja društva. Na listini je razvidno kdo, kdaj in
zakaj je prejel posebno priznanje, pohvalo ali zahvalo.
Spominsko darilo
14. člen
Spominsko darilo se lahko podeli gospodarskim družbam, lokalnim skupnostim, članom organov
društva, ob okroglih osebnih jubilejih (50, 60, 70 letnici in več) ali ob pomembnejših društvenih
jubilejih. Kot spominsko darilo se lahko podeli sliko, skulpturo, knjigo ali primeren uporabni predmet
s posvetilom.
III. NAČIN PODELITVE
15. člen
Listino častnega člana, Zlato plamenico PGD Mozirje, posebno priznanje, pohvalo ali zahvalo
ali spominsko darilo se prejemnikom podeli na občnem zboru društva, društveni prireditvi ali ob drugi
slovesni priložnosti, ki jo organizira društvo.
Enako velja za priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije, če niso bila podeljena ob drugih
priložnostih.
IV. PRIZNANJA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE IN GASILSKE ZVEZE
16. člen
Priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije so opredeljena v Pravilniku o priznanjih in
odlikovanjih v gasilskih organizacijah GZS. Predloge za ta priznanja predlaga upravni odbor društva
na predlog komisije za priznanja in odlikovanja društva in ga posreduje v računalniškem programu
Vulkan GZ Zgornjesavinjske doline.
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V. POSTOPEK ZA PREDLAGANJE PRIZNANJ IN ORGANI ZA PODELJEVANJE
17. člen
Pobudo za podelitev društvenih priznanj in priznanj društva GZ in GZS dajo komisiji za priznanja: člani
društva, organi društva. Pobude morajo biti podane pisno in z obrazložitvijo.
Komisija za priznanja in odlikovanja
18. člen
Komisijo za priznanja in odlikovanja v društvu imenuje upravni odbora društva in ima 5 članov.
V komisijo so imenovani: predsednik, poveljnik društva, predsednik mladinske komisije, predsednik
komisije za članice in veterane.
Naloge komisije so:
- zbiranje in oblikovanje predlogov za priznanja in odlikovanja društva, gasilske zveze in
Gasilske zveze Slovenije, pregled in priprava predlogov
- dajanje mnenj in predlogov za priznanja upravnemu odboru društva.
Komisija za priznanja in odlikovanja društva lahko predlog zavrne, v kolikor niso podani vsi podatki
ali obrazložitev, lahko tudi zahteva dopolnilo k obrazložitvi.
Komisija za priznanja in odlikovanja društva pri svojem delu upošteva ta Pravilnik in Pravilnik o
priznanjih in odlikovanjih v gasilskih organizacijah GZS.
19. člen
Upravni odbor društva na predlog Komisije za priznanja in odlikovanja društva pregleda predloge za
priznanja in odlikovanja ter jih na podlagi tega pravilnika in Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v
gasilskih organizacijah sprejme ali zavrne. Lahko zahteva tudi dodatne obrazložitve k posameznemu
predlogu.
20. člen
Evidence o podeljenih priznanjih društva se vodijo v računalniškem programu Vulkan.
21. člen
Priznanja in značke se nosijo v skladu s Pravilnikom o priznanjih in odlikovanjih v gasilskih
organizacijah GZS.
VI. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na upravnem odboru društva. Spremembe in dopolnila
sprejema upravni odbor društva na predlog komisije za priznanja in odlikovanja društva, organov
društva, komisij in posameznikov v društvu.
Datum:7.12.2012
Številka: /12
Predsednik:
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