
 
 

 

 

Na podlagi 44. člena Pravil Mestne zveze upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovenske pokrajinske 

zveze društev upokojencev (v nadaljevanju besedila MZU), je Izvršilni odbor MZU, na 6. seji,  

13. 10. 2022, sprejel naslednji 

 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji, vrste in postopki za podeljevanje priznanj, pristojni 

organi za odločitve, način podeljevanja priznanj ter evidence o podeljenih priznanjih v okviru MZU 

in sicer: 

• merila in pogoji za podelitev priznanj; 

• vrste priznanj; 

• organi, ki lahko vlagajo predloge za priznanja; 

• organizacije in posamezniki, ki so upravičeni do priznanj; 

• končne določbe. 

 

II. MERILA IN POGOJI 

 

2. člen 

Priznanja podeljuje MZU za: 

• uspešno in prizadevno delo v korist upokojencev; 

• pomembne dosežke v raznih oblikah delovanja upokojenskih organizacij na kulturno  

umetniškem, športno rekreativnem, socialno zdravstvenem, stanovanjskem, 

publicističnem in na drugih področjih, na katerih sodelujejo upokojenske organizacije, 

skladno s cilji, nalogami in sprejetimi programi za svoje delovanje. 

 

Priznanja se lahko podeljuje tudi tujim upokojenskim in drugim organizacijam ter njihovim 

članicam in članom, za prispevek h krepitvi upokojenskih organizacij in njihovega ugleda, 

medsebojnega sodelovanja in pomoči. 

 

3. člen 

Kadar gre za podelitev priznanja posameznemu članu upokojenske organizacije, mora imeti 

predlagana oseba najmanj štiri (4) leta neprekinjenega članskega staža v tej organizaciji. 

Pogoj je izpolnjen, če predlagana oseba dopolni štiriletni staž do konca koledarskega leta, v 

katerem se odloča o podelitvi priznanja. 
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III. VRSTE PRIZNANJ 

 

4. člen 

Priznanja MZU so: 

• Zahvala; 

• Priznanje odličnosti; 

• Plaketa; 

• Jubilejna listina; 

• Častni član; 

• Častni predsednik; 

• Zaslužni član. 

 

5. člen 

Zahvala se lahko podeli društvu ter drugim organizacijam in posameznikom za uspešno 

sodelovanje v okviru MZU, OZDU ali DU. 

 

6. člen 

Priznanje odličnosti se lahko podeli posameznim upokojencem za najmanj štiriletno (4) 

uspešno delo na enem od področij delovanja: humanitarnem, socialno zdravstvenem, kulturno 

umetniškem, športno rekreativnem, izobraževalnem idr, s čimer so pomembno prispevali k 

delovanju upokojenske organizacije v okviru MZU, OZDU ali DU. 

 

7. člen 

Plaketa se lahko podeli posameznim upokojencem za najmanj štiriletno (4) uspešno vodenje DU, 

OZDU, Komisije MZU in MZU, s čimer so pomembno prispevali k delovanju upokojenske 

organizacije v okviru MZU. 

MZU podeli Plaketo društvom, klubom in aktivom upokojencev za uspešno delo, ob njihovi okrogli 

obletnici delovanja, za 50, 60, 70, 80 let ... 

Plaketo se lahko podeli tudi drugim posameznikom in organizacijam, ki so pomembno prispevali 

k uspešnemu delovanju upokojenske organizacije v okviru MZU. 

 

8. člen 

Jubilejna listina je priznanje, ki ga podeli MZU društvom, klubom in aktivom upokojencev za 

uspešno delo, ob njihovi okrogli obletnici delovanja, za 10, 20, 30 in 40 let. 

 

9. člen 

MZU lahko podeli naziv Častni član upokojencu za izjemne zasluge, s katerimi je bistveno 

prispeval k delovanju in razvoju upokojenske organizacije, z najmanj osemletnim (8) uspešnim 

delovanjem v izvršilnem odboru, komisijah ali delovnih telesih MZU. 

MZU ima lahko hkrati največ pet (5) častnih članov. 

 

10. člen 

MZU lahko podeli naziv Častni predsednik nekdanjemu predsedniku z najmanj dvakratnim (2) 

mandatom, za izjemno uspešno vodenje MZU, s katerim je bistveno prispeval k njenemu 

delovanju in razvoju. 

MZU ima lahko hkrati največ enega (1) častnega predsednika. 

 

11. člen 

MZU lahko podeli priznanje Zaslužni član domačim ali tujim fizičnim osebam in organizacijam za 

uspešno delo pri krepitvi ugleda in vloge upokojenske organizacije v družbi, kakor tudi za izredno 



delo ali materialni doprinos na področju humanitarne, socialno zdravstvene, kulturno umetniške, 

športno rekreacijske, promocijske in drugih dejavnosti. 

 

IV. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ 

 

12. člen 

Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko: 

• Društva, klubi in aktivi upokojencev, ki so vključeni v OZDU, v okviru MZU; 

• Območne zveze DU, ki sestavljajo MZU; 

• Komisije in delovna telesa MZU; 

• Izvršilni odbor MZU. 

 

13. člen 

Društvo, klub in aktiv upokojencev lahko poda predlog podelitve priznanja za svojega člana. 

 

14. člen 

Območna zveza DU lahko predlaga podelitev priznanja društvom upokojencev, ki sestavljajo to 

OZDU. 

 

15. člen 

Izvršilni odbor MZU lahko sprejme sklep o podelitvi priznanja: 

• članom Izvršilnega odbora MZU; 

• članom komisij in delovnih teles, ki delujejo v okviru MZU; 

• območnim zvezam DU; 

• društvom, klubom in aktivom upokojencev; 

• fizičnim osebam, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zavodom, skladom 

ter drugim institucijam in pravnim osebam, ki imajo zasluge za delovanje upokojenskih 

organizacij; 

• tujim fizičnim in pravnim osebam za uspešno sodelovanje. 

 

16. člen 

Predlagatelj vloži predlog na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika. 

 

17. člen 

Vsi predlogi priznanj po tem pravilniku morajo biti ustrezno utemeljeni. 

 

18. člen 

Predloge za priznanja obravnava Komisija za priznanja, ki jo imenuje Izvršilni odbor za eno 

mandatno obdobje (4 leta). 

Komisijo sestavljajo predsednik, podpredsednik, člani pa so predsedniki območnih zvez DU. 

V primeru odsotnosti predsednika Komisije, izvršuje njegove naloge podpredsednik komisije. 

Komisija sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. 

 

19. člen 

Naloga Komisije je, da predhodno ugotovi ali je prejeti predlog priznanja v skladu z določili tega 

pravilnika.  

V nasprotnem primeru obvesti o tem predlagatelja in mu postavi primeren rok za dopolnitev 

predloga. 

V primeru, da predlagatelj ne pošlje dopolnitve v postavljenem roku, se šteje da je predlog 

umaknjen. 

 



20. člen 

Komisija obravnava tudi predloge za priznanja ZDUS, za katere mora, v skladu z določili 

pravilnika o priznanjih ZDUS, obvezno podati soglasje MZU. 

Komisija pripravi predloge za podelitev priznanj ZDUS za okrogle obletnice DU, KU, AU, OZDU in 

MZU. 

 

21. člen 

Komisija pripravi predloge za podelitev priznanj Republike Slovenije, Mestne občine Ljubljana in 

drugih občin, kjer delujejo DU, KU, AU, OZDU in posamezniki, Športne zveze Ljubljane ... 

 

22. člen 

Sklep o podelitvi priznanj sprejme Izvršilni odbor MZU, na predlog Komisije. 

 

23. člen 

Priznanja Častni član, Častni predsednik in Zaslužni član podeli Konferenca MZU, na obrazložen 

predlog Izvršilnega odbora MZU. 

 

24. člen 

Priznanja se podeljujejo v obliki listine, iz katere je razvidno zakaj in kdaj je to priznanje 

podeljeno. 

Plaketa, z vgraviranim imenom in priimkom oz. nazivom prejemnika, se podeljuje skupaj z listino. 

 

25. člen 

Priznanja podeli prejemnikom predsednik MZU ali od njega pooblaščena oseba. 

 

26. člen 

Priznanja se izročajo prejemnikom na konferencah, občnih zborih, slovesnih sejah ali na drugih 

pomembnih prireditvah. 

 

27. člen 

Tajništvo MZU vodi evidenco o podeljenih priznanjih z vsemi podatki o prejemnikih in letu 

podelitve. 

 

V. KONČNE DOLOČBE 

 

28. člen 

Spremembe ali dopolnitve tega pravilnika lahko predlaga Komisija za priznanja ali Izvršilni odbor 

MZU. 

Za sklep o spremembi ali za avtentično razlago je pristojen Izvršilni odbor MZU. 

 

29. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Izvršilni odbor MZU. 

 

30. člen 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podeljevanju priznanj, ki ga je sprejel 

Izvršilni odbor MZU na 9. seji, 10. decembra 2015. 

 

Predsednik MZU Ljubljana, Osrednjeslovenske PZDU 

Marjan Sedmak 


