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Na podlagi 2. točke 19. člena Statuta Zveze paraplegikov Slovenije z dne 16. 4. 2014  je 

Upravni odbor Zveze paraplegikov Slovenije dne 21. 12. 2017 sprejel spremembe 

naslednjega: 

 

 

P R A V I L N I K  

O PRIZNANJIH ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE 

 

 

1. člen 

        (predmet urejanja) 

 

Ta pravilnik določa vrste priznanj, merila, pogoje in postopek za njihovo podelitev pri Zvezi 

paraplegikov Slovenije; matična številka: 5195411 (v nadaljevanju ZPS). 

  

2. člen 

    (vrste priznanj) 

 

ZPS podeljuje sledeča priznanja: 

 

− častni član, 

− zlata plaketa, 

− srebrna plaketa, 

− bronasta plaketa, 

− priznanje. 

 

3. člen 

     (častni član) 

 

Naziv častnega člana je najvišje priznanje ZPS. 

 

Naziv častnega člana se lahko podeli posamezniku za: 

 

− dolgoletni prispevek pri uresničevanju nalog, ciljev in namenov ZPS ter pri ustvarjanju 

pogojev za uspešno delovanje ZPS, 

− izjemne dosežke pri zagotavljanju kvalitete življenja paraplegikov, 

− izjemen prispevek k ustvarjanju pogojev za vključevanje paraplegikov v aktivno 

življenje in delo ter k njihovi splošni socialni vključenosti, 

− življenjsko delo v razvoju in delovanju ZPS in njenih članic. 

 

4. člen 

      (plaketa) 

 

Plaketa se lahko podeli fizični ali pravni osebi za aktivno delo v korist ZPS, njenih članic ali 

paraplegikov za:  

 

− razvoj novih pristopov in metod ohranjanja zdravja, zdravljenja in rehabilitacije 

paraplegikov, 
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− socialne inovacije na področju poklicnega usposabljanja, zaposlovanja, bivanja pod 

posebnimi pogoji in na drugih področjih zagotavljanja kvalitete življenja 

paraplegikov, 

− tvorno sodelovanje na področju razvoja in izvajanja posebnih socialnih programov ter 

drugih aktivnosti, 

− vidne dosežke na področju uresničevanja pravic invalidov in ustvarjanja pogojev za 

njihovo aktivno življenje,  

− pomemben prispevek pri ustvarjanju pozitivne medijske podobe ZPS, njenih članic ali 

invalidov in prepoznavnosti invalidskega delovanja, 

− uspešno vzpostavljanje dialoga z institucijami v lokalni skupnosti in na državni ravni, 

− vidne prispevke na področju ohranjanja zdravja in rehabilitacije paraplegikov, 

− ustvarjalno delo v organizacijah in ustanovah, ki delujejo na področju zagotavljanja 

pravic, socialnega vključevanja, bivanja, zaposlovanja in zdravja paraplegikov 

oziroma so pomembne za razvoj in delovanje ZPS in njenih članic, 

− prepoznavno delovanje na področju razvoja in oskrbe paraplegikov z medicinskimi in 

drugimi tehničnimi pripomočki, 

− uspešno delo v organih ZPS in redno aktivno sodelovanje pri uresničevanju nalog ZPS 

in njenih članic. 

 

Bronasta plaketa se podeli za aktivno delo nad 10 let, srebrna plaketa se podeli za aktivno 

delo nad 20 let in zlata plaketa za aktivno delo nad 30 let. 

 

5. člen 

      (priznanje) 

 

Priznanje se lahko podeli fizični ali pravni oseba za: 

 

− enkratna in odmevna dejanja na področju uresničevanja nalog in ciljev ZPS in njenih 

članic, 

− dolgoletno fizično ali drugo pomoč rednim članom članic ZPS, 

− vidno osebno angažiranje pri dejavnostih ZPS ali dejavnostih njenih članic, 

− aktivno urejanje celovitega socialnega položaja članov rednih članic ZPS in posebnih 

socialnih programov rednih članic, 

− aktivno delovanje pri odpravljanju različnih ovir v grajenem in socialnem okolju. 

 

6. člen 

    (komisija za podeljevanje priznanj) 

 

Predlog o podelitvi priznanj pripravi tričlanska komisija za podeljevanje priznanj (v 

nadaljevanju komisija), ki jo imenuje Upravni odbor. Upravni odbor lahko kadarkoli razreši 

člana komisije za podeljevanje priznanj in imenuje novega. 

 

Člani komisije izmed sebe imenujejo predsednika komisije, ki sklicuje in vodi seje komisije. 

Komisija lahko odloča, če sta prisotna vsaj dva člana, odločitve pa sprejema z večino 

prisotnih članov. 

 

Predsednik komisije skliče sejo komisije glede na potrebe ZPS. Predsednik komisije skliče 

sejo komisije, če to zahteva Upravni odbor ali dva člana komisije. Če predsednik komisije ne 

skliče seje tako, da ta zaseda v 30 dneh od prejema takšne zahteve, lahko sejo komisije skliče 

Upravni odbor ali člana komisije, ki sta sklic zahtevala. 
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Vabilo na sejo komisije z gradivi, potrebnimi za odločanje, se posreduje članom komisije 

najmanj deset dni pred sejo. 

 

ZPS nudi komisiji potrebno logistično in strokovno pomoč pri delu. 

 

7.  člen 

        (javni razpis) 

 

Komisija vsakih pet let objavi javni razpis za predlaganje kandidatov za podelitev priznanj. O 

objavi razpisa komisija obvesti organe ZPS in članice ZPS. 

 

V javnem razpisu se določijo splošne informacije o priznanjih, obrazec predloga za podelitev 

priznanja, merila za odločanje ter način in rok podaje predloga. Rok za prijavo kandidatov ne 

sme biti krajši od 15 dni od objave.  

 

Kandidata lahko predlagajo organi ZPS, članice ZPS ali delavci ZPS. 

 

Če je predlog pomanjkljiv in ga ni mogoče obravnavati, predsednik komisije pozove 

predlagatelja, da ga dopolni v roku, ki ne sme biti krajši od petih dni. Če predlagatelj predloga 

ne dopolni, se ga zavrže. 

 

Komisija na podlagi na javnem razpisu prejetih predlogov in po potrebi še dodatno 

pridobljenih podatkov pripravi obrazložen predlog podelitve priznanj in ga posreduje 

Upravnemu odboru v potrditev.  

 

8. člen 

   (podelitev in izročitev priznanj) 

 

Upravni odbor lahko predlog komisije sprejme, zavrne ali spremeni. O svoji odločitvi 

Upravni odbor obvesti predlagatelja. 

 

Upravni odbor sprejet predlog za podelitev priznanj posreduje Skupščini, ki dokončno odloči 

o podelitvi priznanj. Priznanje se podeli na seji Skupščine ali na posebni jubilejni slovesnosti.   

 

Priznanje dobitniku priznanja izroči predsednik ZPS. 

 

Vsaka oseba lahko isto vrsto priznanja dobi samo enkrat. 

 

9. člen 

   (evidenca priznanj) 
 

ZPS vodi evidenco o podeljenih priznanjih. 

 

10. člen 

(veljavnost pravilnika) 
 

Ta poslovnik lahko poleg Skupščine ZPS spremeni ali dopolni tudi Upravni odbor ZPS, ki o 

tem obvesti Skupščino ZPS. 

 

Ta pravilnik prične veljati z naslednjim dnem od njegovega sprejema. 
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Z dnem pričetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanjih Zveze 

paraplegikov Slovenije z dne 7. 1. 2009. 

 

 

V Ljubljani, 21. 12. 2017 

 

 

 

 

 

 

             Dane Kastelic,                                                                 Mirjam Kanalec, 

       PREDSEDNIK ZPS                                            PREDSEDNICA SKUPŠČINE ZPS 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 


