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Na podlagi 52. člena Pravil kluba upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve 
»Maksa Perca« Maribor in Pravilnika o priznanjih Zveze klubov upokojenih delavcev MNZ »Maksa 
Perca« Slovenije, je izvršni odbor Kluba »Maksa Perca« Maribor, sprejel   
 
 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH KLUBA »MAKSA PERCA« 
MARIBOR  

 
 

1. člen  
 

I. Uvodne določbe  
 
Klub upokojenih delavcev MNZ »Maksa Perca« Maribor (v nadaljevanju klub), podeljuje svojim 
članom priznanja za uspešno delo v klubu. Posamezna priznanja, v skladu s tem pravilnikom, se 
smejo podeliti tudi drugim osebam, organom, podjetjem, društvom, združenjem in drugim, ki so 
pomembno prispevali k delovanju kluba.  
 
 
II. Priznanja Kluba »Maksa Perca« Maribor   

 
2. člen 

Klub podeljuje naslednja priznanja: 
- zahvala;  
- priznanje;  
- bronasta, srebrna in zlata plaketa; 
- častno članstvo v klubu;  
(v nadaljevanju priznanja). 
  
Priznanja se podeljujejo za pomembne prispevke pri delu kluba oziroma uspešno izvedbo 
konkretne naloge. 

3. člen  
 

Pisna zahvala je posebna listina, na kateri je v zgornjem delu upodobljen znak kluba, premera do 8 
cm, nakar sledi besedilo: »Klub podeljuje (ime in priimek dobitnika) ZAHVALO za uspešno izvedbo 
konkretne naloge, nato kraj in datum sprejema sklepa o podelitvi priznanja, žig in podpis 
predsednika kluba.  

4. člen  
 
Pisno priznanje je posebna listina, na kateri je v zgornjem delu upodobljen znak kluba, premera do 
8 cm, nakar sledi besedilo: »Klub podeljuje (ime in priimek dobitnika) PRIZNANJE za pomemben 
prispevek pri delovanju kluba, nato kraj in datum sprejema sklepa o podelitvi priznanja, žig in 
podpis predsednika kluba.  
 

5. člen  
 

Bronasto, srebrno ali zlato plaketo lahko podeli izvršni odbor kluba zaslužnemu članu kluba, 
drugemu posamezniku, organu, podjetju, društvu ali združenju, za posebne zasluge pri delovanju 
kluba ali za enkratno dejanje, s katerim je pomembno prispeval k delu ali krepitvi ugleda kluba.  
 
Plaketa je v obliki listine, ki ima v zgornjem delu znak kluba, premera do 8 cm, spodaj pa besedilo 
z imenom kluba, imenom in priimkom prejemnika plakete, vrsto PLAKETE, krajem in datumom 
sprejema sklepa o podelitvi, žig in podpis predsednika kluba.  
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6. člen  
 

Naziv častnega člana kluba lahko pridobi član kluba, ki ima posebne zasluge za delo v klubu ali 
posameznik, ki ni član kluba, a je pomembno moralno, materialno, finančno ali kako drugače 
prispeval k delovanju in ugledu kluba.  
 
Listina o imenovanju častnega člana, ki je najvišje priznanje kluba, ima v zgornjem delu znak 
kluba, premera do 8 cm, z besedilom: »Občni zbor Kluba "Maksa Perca" Maribor je - kraj in datum 
- sprejel sklep o imenovanju (ime in priimek prejemnika) za ČASTNEGA ČLANA kluba, zaradi 
njegovih trajnih zaslug pri razvoju in napredku kluba.«  Na listini je žig kluba in podpis predsednika.  
Listina je uokvirjena in zastekljena.  

7. člen 
 

Izvršni odbor je častnega člana dolžan vabiti na svoje seje. Vabljen je tudi na vse prireditve kluba. 
  
Kadar častni član ni član kluba, nima pravice voliti ali biti voljen v organe kluba. 
 

 
III. Postopek predlaganja in odločanja o dodelitvi priznanj 
 

8. člen 
 
Predlog za podelitev katerega koli priznanja lahko poda posameznik - praviloma član kluba ali 
organ kluba, lahko pa tudi skupina, ki je vodila nek projekt. Predlog se poda v ustni ali pisni obliki 
izvršnemu odboru kluba in mora vsebovati, za posamezno priznanje, kratko utemeljitev. 
  

9. člen  
 

Izvršni odbor kluba odloči komu in kakšno priznanje bo podelil ali predlagal občnemu zboru kluba 
ali zvezi. Za zbiranje, obdelavo in tehtanje o primernosti in upravičenosti priznanj, lahko izvršni 
odbor imenuje posebno telo, ki pripravi in zbere predloge  za podelitev posameznega priznanja.  
 

10. člen  
 

Pri podeljevanju priznanj izvršni odbor in občni zbor upoštevata predvsem naslednje:  
- postopnost podeljevanja; 
- kontinuiteto pri delu;  
- dosežene rezultate;  
- pogostost in odmevnost aktivnosti;  
- obseg aktivnosti; 
- pomembnost in koristnost za člane;  
- materialno vrednost; 
- druge kriterije.  
 

11. člen  
 

Podelitev nižjega in višjega priznanja se ne izključuje. Posamezniku se lahko podeli hkrati več 
priznanj različnih stopenj, lahko prejme priznanje na nivoju kluba in je hkrati predlagan za priznanje 
na nivoju zveze. Obdobje med prejemanjem posameznih priznanj ni posebej omejeno.  
 

12. člen  
 
Priznanja enakih stopenj podeljuje tudi Zveza klubov »Maksa Perca« Slovenije. O predlogu za 
podelitev priznanj zveze, odloča izvršni odbor kluba, o predlogu za častno članstvo v zvezi, pa na 
predlog izvršnega odbora odloča občni zbor kluba.  
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13. člen  
 

Izvršni odbor vsako podelitev ali predlog podelitve posameznega priznanja, pisno obrazloži - 
utemelji. Obrazložitev - utemeljitev se predstavi - prebere ob podelitvi in se trajno hrani v arhivu 
kluba.  

14. člen  
 

Morebitne ugovore in pritožbe obravnava tisti organ, ki o posameznem priznanju odloča skupaj z 
nadzornim odborom. Odločitev se sprejme z navadno večino glasov vseh prisotnih in je dokončna.  

 
 

IV. Podeljevanje priznanj 
  

15. člen 
 
Priznanja se podeljujejo praviloma na občnem zboru kluba, lahko pa tudi na drugi svečanosti, zlasti 
kadar dobitniki niso člani kluba.  
 
Priznanja izroča na občnem zboru ali drugi svečanosti praviloma predsednik kluba, lahko pa tudi 
častni član ali član izvršnega odbora ali drugega organa kluba, lahko pa  tudi kdo od gostov, če to 
podelitvi daje posebno vrednost.  

  
 

V. Evidenca o podeljenih priznanjih 
 

16. člen 
 
Klub vodi evidenco o vseh priznanjih, ki jih je podelil izvršni odbor ali občni zbor, vključno s predlogi 
zveze klubov. 
 
Evidenca vsebuje:  
- osebne podatke o prejemniku: 
- vrsto priznanja; 
- datum podelitve in  
- obrazložitev - utemeljitev.  
 
Evidenca o podeljenih priznanjih je javna in je trajno v arhivu kluba.  
 

 
VI. Končne določbe 
 

17. člen 
 

Pravilnik je bil sprejet na Izvršnem odboru Kluba »Maksa Perca« Maribor, dne 3. 6. 2013 in prične 
veljati takoj.   
  
 
  
                                                                                                    PREDSEDNIK KLUBA                                        
                                                                                                       
                                                                                                            Mirko PLOJ  
 
 
 
 
 


