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Na podlagi 26. člena Statuta Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo »VETERAN« 

Nova Gorica je predsedstvo na svoji seji dne, 18.04.2019 sprejelo 
 
 

PRAVILNIK 
O PRIZNANJIH OZVVS »VETERAN« NOVA GORICA 

 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
(1) S tem pravilnikom se določa vrste in oblike priznanj, merila in pristojnosti ter postopki 

za podeljevanje priznanj OZVVS »VETERAN« NOVA GORICA  
 

II. PRIZNANJA 
 

2. člen 
 
(1) Za zasluge pri izgrajevanju in krepitvi OZVVS »VETERAN« Nova Gorica, uspešno 

izvrševanje nalog, prizadevno in dolgoletno delo znotraj organov OZVVS, uspešno 
sodelovanje z institucijami, organizacijami in posamezniki, ter za uspešno sodelovanje 
in nudenje pomoči društvu. 

(2) OZVVS podeljuje naslednje vrste priznanj: 
a. Posebna priznanja 

 Plaketa Knežji kamen OZVVS »VETERAN« Nova Gorica, 

 Spominski pastoral 1918 – 2018,  

 Listina Častni član OZVVS »VETERAN« Nova Gorica. 
b. Za zasluge 

 Plaketa OZVVS »VETERAN« Nova Gorica, 

 Medalja OZVVS »VETERAN« Nova Gorica. 
c. Zahvalne plakete 

 Namizno stojalo za pisala, 

 Leseni stenski ornament, 

 Plaketa za nastop na večeru rodoljubnih – domoljubnih pesmi in napevov. 
d. Zahvalne listine 

 Zahvalna listina za nastop na večeru rodoljubnih – domoljubnih pesmi in napevov, 

 Zahvalna listina za ohranjanje in negovanje pomena in lepote rodoljubno – 
domoljubne pesmi in napevov, 
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 Zahvalna listina za urejanje, obnovo in vzdrževanje spomenikov, spominskih plošč 
in objektov, 

 Zahvalna listina za sodelovanje, pomoč in podporo pri pripravi in izdelavi posebnih 
priznanj, 

(3) Voščila OZVVS: 

 Voščila članicam in članom OZVVS »VETERAN« Nova Gorica ob okroglih rojstno 
dnevih obletnicah, 

 Voščilnica ob 8. marcu mednarodnem dnevu žena, 

 Voščilnica ob vstopu v Novo leto. 
 

3. člen 
 
(1) Sredstva za priznanja zagotavlja predsedstvo OZVVS »VETERAN« Nova Gorica v skladu z 

finančnim načrtom. 
 
 

A. Posebna priznanja OZVVS 
 

4. člen 
 
(1) PLAKETA KNEŽJI KAMEN OZVVS »VETERAN« Nova Gorica se podeljuje zaslužnim 

najvišjim predstavnikom družbeno – političnega sistema v domovini in tujini. 
(2) Spominski pastoral 1918 – 2018 Pastoral sestavlja cev puške iz prve svetovne vojne s 

križem izdelanim iz vojaških bajonetov. Kraki križa pomenijo spomin na prvo svetovno 
vojno, drugo svetovno vojno in vojno za samostojno Slovenijo. Pod cevjo je pritrjeno 
telo ročne bombe kot simbol odločnosti in poguma slovenskega vojaka v vseh vojnah. 
Na telesu ročne bombe je pritrjena značka Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo »Veteran« Nova Gorica. Pod telesom ročne bombe se nahaja medeninast 
tulec 20 mm naboja iz vojne za samostojno Slovenijo. V tulcu je pritrjena lesena palica 
drevesa nagnoj. Na koncu palice je del medeninastega tulca 20 mm iz vojne za 
samostojno Slovenijo. Na spodnjem delu medeninastega tulca je pritrjena plastična 
ploščica kot simbol sedanjosti.  

(3) Listina Častni član OZVVS »VETERAN« Nova Gorica prejmejo zunanji podporniki 
združenja, ki s svojim delom in aktivnostmi bistveno prispevajo k ugledu, 
prepoznavnosti in uspehom združenja. 
 
 

B. Plakete 
 

5. člen 
 
(1) Priznanje PLAKETA OZVVS »VETERAN« Nova Gorica ima štiri stopnje in sicer: 

 ZLATA PLAKETA, ki je pozlačena, 

 SREBRNA PLAKETA, ki je posrebrena, 

 BRONASTA PLAKETA, ki je bakrena, 

 SPOMINSKA PLAKETA, ki je bronasta. 
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6. člen 
 
(1) Plaketo OZVVS »VETERAN« Nova Gorica predstavlja osnova premera 70 mm. Ob robu 

je ploskev širine 8 mm z napisom OZVVS VETERAN NOVA GORICA. V osrednjem delu 
osnove je upodobljen znak OZVVS velikosti 42x27 mm v njegovem ozadju pa se od 
spodnjega oglišča znaka širijo žarki. V zgornjem delu osnove je upodobljen znak ZVVS 
premera 10 mm. Plakete OZVVS vseh treh stopenj so nameščene v škatlici zelene barve 
velikosti 110x130 mm. 

(2) Na zunanji strani pokrova je odtisnjen znak OZVVS in napis OBMOČNO ZDRUŽENJE 
VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO »VETERAN« NOVA GORICA. Poleg plakete OZVVS se 
podeli tudi listina v velikosti formata A4, v zlati , srebrni ali bronasti barvi. 

(3) Zlati , srebrni in bronasti plaketi OZVVS pripada nadomestni trakec v velikosti 10x33 
mm, ki je svilen, zelene barve, v sredini upodobljen miniaturni znak plakete v barvi 
zlata, srebra ali bakra odvisno od vrste plakete. 

(4) Plaketa Knežji kamen je upodobljena v usnju v obliki slovenskega državnega grba širine 
215 mm in višine 263 mm. Plaketa je nameščena v škatli zelene barve velikosti 285x320 
mm. Poleg plakete se podeli tudi ustrezna listina formata A4 v zlati barvi. 

 

C. Merilo za podeljevanje plaket OZZVS 
 

7. člen 
 
(1) ZLATA PLAKETA OZVVS »VETERAN« Nova Gorica se podeljuje članicam in članom 

OZVVS za izjemno prizadevno odgovorno in dolgoletno delo znotraj OZVVS, za izjemne 
zasluge pomembne za izgradnjo, razvoj in prepoznavnost organizacije in veteranstva 
doma in v tujini. 

(2) Zlato plaketo OZVVS »VETERAN« Nova Gorica lahko prejmejo tudi posamezniki (ki niso 
člani OZVVS), organizacije in institucije v državi in tujini za uspešno sodelovanje, 
nesebično pomoč in podporo, pa tudi za zasluge pri ohranjanju in krepitvi vloge in 
pomena OZVVS »VETERAN« Nova Gorica v lokalnem in širšem družbenem okolju. 

(3) SREBRNA PLAKETA OZVVS »VETERAN« Nova Gorica se podeljuje članicam in članom 
OZVVS za prizadevno, odgovorno in uspešno dve ali več letno delo znotraj OZVVS ali 
sekcije za zasluge pri izgrajevanju, razvoju in prepoznavnosti sekcije in organizacije ter 
veteranstva na lokalnem nivoju. 

(4) Srebrno plaketo OZVVS »VETERAN« Nova Gorica lahko prejmejo tudi posamezniki (ki 
niso člani OZVVS), organizacije in institucije doma in v tujini, za uspešno sodelovanje, 
pomoč in podporo, pa tudi za zasluge pri ohranjanju in krepitvi vloge in pomena 
posamezne sekcije in OZVVS kot celote. 

(5) BRONASTA PLAKETA OZVVS »VETERAN« Nova Gorica se podeljuje članicam in članom 
OZVVS za prizadevno , odgovorno in uspešno eno in več letno delo znotraj posamezne 
sekcije, kot tudi za zasluge pri uveljavljanju veteranstva na lokalnem nivoju. 

(6) Bronasto plaketo OZVVS »VETERAN« Nova Gorica lahko prejmejo tudi posamezniki (ki 
niso člani OZVVS), organizacije in institucije doma in v tujini, za uspešno sodelovanje 
pomoč in podporo, pa tudi za zasluge pri ohranjanju in krepitvi vloge in pomena sekcije 
na lokalnem nivoju. 
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(7) SPOMINSKA PLAKETA OZVVS »VETERAN« Nova Gorica se podeljuje organizacijam, 
institucijam, lokalnim skupnostim in društvom doma in v tujini ob obiskih, srečanjih ter 
protokolarnih aktivnostih. 

 

D. Medalje 
 

8. člen 
 
(1) Priznanje MEDALJA OZVVS »VETERAN« Nova Gorica je treh stopenj in sicer : 

 ZLATA MEDALJA 

 SREBRNA MEDALJA 

 BRONASTA MEDALJA 
 

9. člen 
 
(1) Medalja OZVVS »VETERAN« Nova Gorica vseh stopenj tvori osnova premera 33 mm. 

Ob robu osnove je ploskev širine 4 mm z napisom OZVVS VETERAN NOVA GORICA. V 
osrednjem delu osnove je upodobljen znak OZVVS velikosti 12x14 mm, v njegovem 
ozadju se od spodnjega oglišča znaka širijo proti robu osnove žarki. V zgornjem delu 
osnove je upodobljen znak ZVVS premera 10 mm. Osnova je gibljivo povezana z 
nosilnim enakostraničnim trikotnikom zelene barve in stranicami dolžine 37 mm. Na 
zadnji strani trikotnika se nahaja kovinska sponka. 

(2) Medalje vseh stopenj se nahajajo v škatlici zelene barve velikosti 110x90 mm. Na 
zunanji strani pokrova je odtisnjen znak OZVVS in napis OBMOČNO ZDRUŽENJE 
VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO VETERAN NOVA GORICA . 

(3) Poleg medalje OZVVS se podeli tudi listina v velikosti formata A4, v zlati, srebrni in 
bakreni barvi. Vsaki medalji OZVVS pripada tudi nadomestni trakec v velikosti 10x33 
mm, ki je svilen zelene barve, na vsaki strani je slovenska trobojnica, v sredini je 
upodobljen miniaturni znak medalje v zlati, srebrni in bakreni barvi odvisno od vrste 
medalje. 

 

E. Merilo za podeljevanje medalj OZVVS 
 

10. člen 
 
(1) ZLATA MEDALJA OZVVS »VETERAN« Nova Gorica se podeljuje članicam in članom 

OZVVS za prizadevno in uspešno delo znotraj organizacije, ki se je neposredno odražalo 
prepoznavnost in ugled organizacije kot celote tako na lokalnem kot širšem družbenem 
okolju.  

(2) Zlato medaljo OZVVS lahko prejmejo tudi posamezniki, ki niso člani OZVVS v domovini 
in tujini za nesebično pomoč, podporo in sodelovanje, ki je pomembno vplivalo na 
uspešno realizacijo nalog, ugled in pomen organizacije kot celote v družbi. 

(3) SREBRNA MEDALJA OZVVS »VETERAN« Nova Gorica se podeljuje članicam in članom 
OZVVS za prizadevno in uspešno delo znotraj organizacije ali sekcije, ki se je odražalo 
na uspehu, prepoznavnosti in ugledu sekcije pa tudi organizacije kot celote na 
lokalnem ali širšem družbenem prostoru. 
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(4) Srebrno medaljo OZVVS lahko prejmejo tudi posamezniki, ki niso člani OZVVS v 
domovini in tujini za pomoč, podporo in sodelovanje, ki je imelo pozitiven vpliv na 
realizacijo nalog, ugled in pomen sekcije pa tudi OZVVS kot celote. 

(5) BRONASTA MEDALJA OZVVS »VETERAN« Nova Gorica se podeljuje članicam in članom 
OZVVS za uspešno udejstvovanje pri aktivnostih OZVVS ter uspešno delo pri realizaciji 
nalog sekcije. 

(6) Bronasto medaljo OZVVS lahko prejmejo tudi posamezniki, ki niso člani OZVVS v 
domovini in tujini za pomoč, podporo in sodelovanje pri delovanju sekcije pa tudi 
OZVVS kot celote. 
 

F. Zahvalne plakete OZVVS 
 

11. člen 
 

(1) Namizno stojalo za pisala tvori posebej oblikovan leseni podstavek, na katerem se 
nahaja vojaška dereza na kateri je pritrjena konjska podkev in na njej telo ročne 
bombe, ki je v zgornjem delu odrezana. Vsi deli so iz prve svetovne vojne. Na sredini 
telesa ročne bombe je pritrjen znak OZVVS »VETERAN« Nova Gorica. 

(2) Leseni stenski ornament tvori posebna lesena podlaga, na kateri je pritrjena konjska 
podkev iz prve svetovne vojne. Na podkvi je pritrjen vojaški bajonet iz prve svetovne 
vojne, pri katerem je rezilo tako odrezano, da ročaj, branik in del rezila tvorijo križ. Na 
ročaju je pritrjen znak OZVVS »VETERAN« Nova Gorica. 

(3) Plaketa za nastop na večeru rodoljubno – domoljubnih pesmi in napevov tvori 
violinski ključ velikosti YYxYY mm, na katerem je pritrjen znak OZVVS »VETERAN« Nova 
Gorica. Plaketa je treh stopenj: bronasta, srebrna in zlata. Plakete vseh treh stopenj so 
v zeleni škatlici YYxYY mm. Bronasta plaketa se prejme po četrtem nastopu, srebrna 
plaketa se prejme po petem nastopu, zlata plaketa se prejme po šestem nastopu. 
Poleg plakete se podeli tudi listina v velikosti formata A4, v bronasti, srebrni ali zlati 
barvi. 

 

G. Zahvalne listine OZVVS 
 

12. člen 
 
(1) Zahvalna listina za nastop na večeru rodoljubno – domoljubnih pesmi in napevov se 

podeljuje posameznikom, skupinam in pevskim zborom za brezplačni nastop. Za prvi 
nastop se podeli bronasta, za drugi nastop se podeli srebrna in za tretji nastop zlata 
zahvalna listina. 

(2) Zahvalna listina za ohranjanje in negovanje pomena in lepote slovenske rodoljubne – 
pesmi in napevov prejmejo posamezniki, skupine in pevski zbori, ki aktivno delujejo na 
tem področju. 

(3) Zahvalna listina za urejanje, obnovo in vzdrževanje spomenikov, spominskih plošč in 
objektov prejmejo posamezniki, ki delujejo in sodelujejo pri ohranjanju izgleda, vsebine 
in okolja za katerega skrbi OZVVS »VETERAN« Nova Gorica. Podeljuje se tri stopnje 
bronasta, srebrna in zlata. 
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(4) Zahvalna listina za sodelovanje, pomoč in podporo pri pripravi in izdelavi spominskega 
pastorala 1918 – 2018, spominska darila vojaškim škofom, ter vojaškim atašejem 
držav, ki so sodelovale v prvi svetovni vojni na Soškem bojišču. 

 

H. Voščilnice OZVVS 
 

13. člen 
 
(1) Voščilnice oblikuje in pošilja OZVVS »VETERAN« Nova Gorica. Voščilnice se pošiljajo 

članicam in članom OZVVS »VETERAN« Nova Gorica ob 40, 50, 60, 70, 80 itd. rojstno 
dnevni obletnici. 

(2) Voščilnice ob 8. Marcu mednarodnem dnevu žena prejmejo članice OZVVS »VETERAN« 
Nova Gorica in zunanje sodelujoče. 

(3) Voščilnica ob vstopu v Novo leto prejmejo posamezniki, skupine, organizacije in 
inštitucije s katerimi OZVVS »VETERAN« Nova Gorica uspešno sodeluje in deluje. 

 

III. PRISTOJNOSTI 
 

14. člen 
 
(1) Pristojnosti za podajanje predlogov in podelitev so SEKCIJE OZVVS »VETERAN« Nova 

Gorica in člani predsedstva OZVVS »VETERAN« Nova Gorica. Predsednik OZVVS 
»VETERAN« Nova Gorica ima pristojnost podeljevanja SPOMINSKE PLAKETE OZVVS 
brez soglasja predsedstva vendar v skladu z tem pravilnikom. 

 
15. člen 

 
(1) Predsedstvo OZVVS »VETERAN« Nova Gorica razpravlja in odloča o predlogih za 

podelitev priznanj. 
 

16. člen 
 
(1) Podeljevanje priznanj OZVVS je v pristojnosti predsednika OZVVS, podpredsednikov 

OZVVS in predsednikov sekcij. 
 

17. člen 
 
(1) Predsednik osebno izroča vsa priznanja OZVVS VETERAN NOVA GORICA ob primernih 

slovesnostih tekom leta. V slučaju njegove odsotnosti lahko pooblasti enega od 
podpredsednikov ali predsednika sekcije da podeli naslednja priznanja: 

 BRONASTA PLAKETA 

 SPOMINSKA PLAKETA 

 BRONASTA MEDALJA 
 

18. člen 
 
(1) Evidenca priznanj, ki jih podeljuje ZVVS in OZVVS se vodi na sedežu organizacije. 
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(2) V evidenci priznanj se vodijo naslednji osebni podatki: 

 ime in priimek prejemnika oziroma naziv prejemnika, 

 vrsta priznanja, 

 datum sklepa o podelitvi priznanja. 
 

IV. POSTOPEK 
 

19. člen 
 
(1) Predlogi za podelitev priznanj se dostavijo v pisni obliki na sedež OZVVS »VETERAN« 

Nova Gorica na obrazcu, ki je v prilogi. 
 

20. člen 
 
(1) Predlogi za podelitev priznanj se izdelajo v tekočem letu za zasluge v preteklem letu.  
 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

21. člen 
 
(1) Med podelitvijo priznanj iste vrste posamezniku ali pravni osebi mora poteči naslednje 

časovno obdobje: 

 za medaljo OZVVS dve leti, 

 za plaketo OZVVS tri leta. 
(2) Pri priznanjih OZVVS velja tudi pogoj postopnosti podeljevanja posamezniku in sicer od 

najnižjega k višjemu po eno stopnjo. 
 

22. člen 
 
(1) Izjemoma, zaradi posebnih zaslug na ravni območja ali izjemnih zaslug pri uresničitvi 

projektov, ki so pomembni za celotno OZVVS »VETERAN« Nova Gorica, lahko 
predsedstvo OZVVS na lastni predlog ali na predlog sekcije, podeli posamezno vrsto 
priznanja OZVVS, ne oziraje se na obveznostni pogoj stopnjevanja, kot je določeno v 
21. členu tega pravilnika. 

 
 
Nova Gorica, 18.04.2019 Predsednik  
 OZVVS »VETERAN« Nova Gorica  
 Srečko Lisjak 
Priloge:  

 obrazec predloga 

 obrazci priznanj 


