
Na podlagi 10. in 22. clena Statutarne pogodbe Zveze dru$tev >>general Maister<< (sprejela
skup5iina Zveze dru$tev >general l/aister, dne 26.3.2022) je Upravniodbor Zvezedru5tev
>>general Maister< na 16. redni seji, dne 25. 8. 2022 sprejel

PRAViLNIK()POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ ZVEZE

DRUSTEV》GENERAL MAiSTER《

SPLOSNE DOLOCBE

1. e lrru

S tem pravilnikom se dolocajo vrste priznanj Zveze dru5tev >general lr/aister< (v
nadaljevanju besedila: ZDGM), njihov izgled in postopki za sprejemanje odlocitev o
predlogih za podelitev priznanj, kriteriji za podeljevanje in nacin podeljevanja, vroditev ter
nadin vodenja evidence o podeljenih priznanjih ZDGIVI.

z. elrru

Upravni odbor ZDG[/ s sklepom ustanovi tri clansko komisijo za vodenje postopkov za
podeljevanje priznanj ZDGM. Komisija na prvi seji izvoli izmed sebe predsednika komisije.
lVlandat dlanov komisije je enak mandatu upravnega odbora in se lahko vedkrat ponovi.

3. elrr.t
Komisija enkrat letno objavi razpis, s katerim pozove predlagatelje-druStva, da podajo
predloge za podelitev priznanj ZDGIU za posamezno leto. Razpis se objavi na portalu
ZDGIU in o tem obvesti vsa dru5tva, ki so clani ZDGII/.

RAZPiS

4. elrrl
Razpis mora vsebovati:

Vrsto razpisanih priznanj
Osnovne kriterije za podelitev priznanj
Zahtevano dokumentacijo k predlogu (dokazila na predpisanem obrazcu)
Rok za vloZitev predlogov
Naslov, na katerega je potrebno poslati predloge ( pisno in elektronsko)

Predlagatelji so lahko dru5tva, ki so vkljudena v ZDGt\il.



Za isto osebo ali dru5tvo lahko predlagatelj v posameznem letu poda predlog le za eno od
razpisanih priznanj.

VRSTE PRIZNANJ

5,CLEN

Priznanja za zasluge pri vzpodbujanju narodne zavesti Slovencev, poudevanje voja5ke
zgodovine - tradicije Slovencev, vzgoja mladih rodov Slovencev v obliki domoljubnega
delovanja, pomoc pri organizaciji proslav v spomin na generala tVlaistra in njegove borce,
sodelovanje in povezovanje z drugimi organizacijami demokraticnih procesov v Sloveniji
SO:

Znak PraporS6ak ZDGIM

Bronasti znak ZDGI\I
Srebrni znak ZDGIT/

Zlati znak ZDGTU

Zlata plaketa ZDGTU

OBLiKA IN VSEBiNA PRiZNANJ

6. elrN
Znak Prapor5cak ZDGIVI je okrogle oblike, premera 35 mm, na njem pa sta upodobljena
prekriZana me6 in oljdna vejica. V obrobi je napis >>ZVEZA DRUSTEV >GENERAL
lVfAlSTER.u (Na zadnji strani znakaje vgravirana evidencna Stevilka). Znakje pripet na
kovinski pravokotnik zlate barve, velikosti 33 x 16 mm, na katerem je napis
}PRAPORSENT<

Nadomestni znak je v obliki pravokotnika s stranicami 33 x 10 mm, iz temno zelene
moarirane svile, ki ima na sredini miniaturo znaka Prapor5cak ZDGIVI velikosti 10 mm.

Znak ZDGIVI je okrogle oblike, premera 35 mm, na njem pa je upodobljen odtis podobe
generala Rudolfa Maistra. V obrobije napis >>ZVEZA DRUSTEV ))GENERAL MAISTER.(
(Na zadnji strani znaka je gravirana evidendna Stevilka). Znakje pripet na pravokotnik,
velikosti 33 x 16 mm, ki ima na sredini podobo prekriZanega me6a in oljdne vejice

Nadomestni znak je v obliki pravokotnika s stranicami 33 x 10 mm, iz temno zelene
moarirane svile, ki ima na sredini miniaturo znaka ZDGIV velikosti 10 mmm in ob straneh
dve 5 mm Siroki navpicni drti.



Zlata plaketa ZDGII je okrogle oblike, premera 60 mm, izdelana iz medenine. V sredije
podoba prekriZanega meda in oljdne vejice, z obrobnima napisoma >ZLATA PLAKETA< in
>>ZVEZA DRUSTEV GENERAL MAISTER(.

DOLOCITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ

7.CLEN

Komisija obravnava predloge za podelitev priznanj, ki so prispeli v skladu z razpisnimi
pogoji. Predloge, ki so prispeli izven razpisnega roka, komisija ne obravnava in
predlagatelja z ustrezno razlago napoti na naslednji razpis.

8.CLEN

ee komisija ugotovi, da ima prispeti predlog formalne pomanjkljivosti, ki so bistvenega
pomena za odlodanje komisije, opozori predlagatelja, da jih odpravi v osem dnevnem roku.
Komis'tja nato obravnava vse prispele predloge, ki so prispeli na naslov v predpisanem
roku. Po obravnavi vseh predlogov sprejme komisija sklep in predlog posreduje
upravnemu odboru za podelitev priznanj na skupidini ZDGM.

9.CLEN

O predlogih, kiv postopku obravnave niso bilisprejeti, komisija pisno obvestipredlagatelja
teh predlogov. elani komisije, kiso sodelovali pri obravnavi predlogov zapodelitev priznanj
ZDGIvl, ne smejo dajati informacrj o predlagateljih in vlo2enih predlogih. Predlagatelji in
njihovi predlogi se predstavijo na seji upravnega odbora ob odloianju o predlogu komisije
za podelitev priznanj ZDGIM.

KRITERIJi ZA P10DELiTEV PRIZNANJ

10.CLEN

Pri obravnavi posameznega predloga upo5teva komisija sledede kriterije

Znak PraporSdak ZDGM lahko dobi posameznik, ki je najmanj dve leti opravljal
funkcijo prapor56aka ZDGI\/ ali praporSdaka dru5tva, dlana ZDGNn.
Bronasti znak ZDGM lahko dobi posameznik, ki je najmanj tri leta aktivno delal v
dru5tvu, ki je dlan ZDGTVI in pomembno prispeval k razvoju dru5tva in ugledu
dru5tva na podrodju lokalne skupnosti in tudi v Sir5em prostoru.



Srebrni znak ZDGM lahko dobi posameznik, kije najmanj Sest let al{ivno sodeloval
pri razlidnih dejavnostih ZDGM, pomembno prispeval k razvoju druStvene
dejavnosti, krepitvi domoljubja in ustuarjal ugled v lokalni skupnosti in v *ir5em
prostoru.

Zlati znak ZDGM lahko dobi posameznik, ki je najmanj deset let aktivno sodeloval
pri razli6nih dejavnostih ZDGtvl, pomembno prispeval k razvoju dru5tvene
dejavnosti, krepitvi domoljubja in ustvarjal ugled v lokalni skupnosti in v Sir5em
prostoru.
Zlato plaketo ZDGM se lahko podeljuje drZavnim institucijam, gospodarskim
druZbam, drugim organizacijam, zavodom, skupnostim, druStvom in skupinam ljudi,
ki so pomembno prispevali s svojim delom k uveljavljanju in ugledu ZDGIM ter
sorodnim domoljubnim in veteranskim organizacijam.

PODELITEV PRIZNANJ

11. ELEN

Priznanje ZDGIVI in listino podeli v imenu skup5dine ZDGIM predsednik ZDGtvl na osnovi
sklepa, ki ga sprejme upravni odbor na predlog komisije.

12.CLEN

Posamezno priznanje ZDGfuI lahko prejme posameznik le enkrat. Prejem vi5jega priznanja
izkljuduje prejme niZjega priznanja. Prav tako posamezniku ali drugim subjektom ni
mogode podeliti priznanja v dveh zaporednih letih, ne glede na vrsto priznanja. V primeru,
da je priznanje podeljeno za isti doseZek ved prejemnikom, prejme vsak od njih listino oz.
znak.
Posameznega priznanja ZDGM v posameznem letu nitreba podeliti, 6e tako odlodi upravni
odbor ZDGIU na osnovi argumentirane utemeljitve komisije.

V10)DENJE EViDENCE

13.CLEN

Ob podeljenih priznanjih ZDGIVI vodi generalni sekretar ZDGM evidenco v posebnih
vpisnikih, kijih hrani na sedeZu ZDGM. Evidenca vsebuje podatke o predlogih ter podatke
o podeljenih priznanjih za posamezno koledarsko leto"
V evidenco podeljenih priznanj ZDGIU se vpi5ejo naslednji podatki:

O predlagateljih
o dobitnikih priznanj ( ime in priimek oz. naziv organizacije, naslov)
O vrstah priznanj, ki so bila podeljena



KONCNA DOLOCBA

14.CLEN

丁a prav‖ nik priё ne veliati naslednii dan pO sprelettu na upravnern odboru ZDGM

Datum:25.8.2022

Mag. Luck a Lazarev Serbec

Predsednica ZDGIM
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Priloga:

- Podoba priznanj ZDGIVI


