
 
 

Na podlagi 30. člena Statuta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je 

predsedstvo  Zveze na svoji 11. seji dne 15. decembra 2020 sprejelo spremembe in 

dopolnitve Pravilnika o priznanjih Zveze združenj borcev za vrednote NOB, ki je bil zadnjič 

dopolnjen 16.12.2016, tako da se v prečiščenem besedilu glasi:  

 

                                              

 

P R A V I L N I K  
 

o priznanjih Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije 

 

 

 

I. Splošne določbe  

1. člen 

 

S tem pravilnikom so določene vrste in oblike ter pogoji in pristojnosti za podeljevanje 

priznanj Zveze združenj borcev za vrednote  NOB Slovenije (v nadaljevanju: Zveza).  

 

2. člen 

 

Zveza podeljuje priznanja za izjemne dosežke pri uresničevanju programskih usmeritev 

Zveze, za uspešno delovanje na področju ohranjanja in uveljavljanja vrednot 

narodnoosvobodilnega boja ter za ustno in pisno ohranjanje zgodovinske resnice o 

narodnoosvobodilnem boju.  

Zveza podeljuje naslednja priznanja: 

•  Listino Zveze, 

•  Zlato plaketo Zveze, 

•  Srebrno plaketo Zveze. 

Zveza podeljuje tudi posebna priznanja praporščakom za vestno opravljanje njihovih nalog. 

 

 

3. člen 

 
Priznanja Zveze se podeljujejo posameznikom, združenjem in drugim društvom, ki so člani 

Zveze, članom organov in delovnih teles Zveze, organizacijam in veteranom vojne za 

osamosvojitev Slovenije, drugim organizacijam civilne družbe, članom in organom lokalnih in 

državnih ustanov, tujim državljanom, tujim in mednarodnim organizacijam. 
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II. Vrste priznanj 

4. člen 

 

Listina ZZB NOB Slovenije 

 

Listino Zveze (v nadaljevanju: Listina) se podeljuje izjemno zaslužnim posameznikom, 

članom združenj borcev za vrednote  NOB, združenjem in organizacijam  za izredno uspešno 

in kakovostno uresničevanje programskih usmeritev Zveze, za ohranjanje pridobitev in 

negovanje vrednot narodnoosvobodilnega boja Slovenije ter njihovo uveljavljanje v družbi.  

 

5. člen 

 

Listina je kovinska pozlačena plaketa večjega formata z napisom »Listina Zveze združenj 

borcev za vrednote NOB Slovenije«, z imenom in priimkom prejemnika, utemeljitvijo 

podelitve, znaki Zveze in s podpisom predsednika Zveze. Shranjena je v škatli rdeče barve. 

 

6. člen 

 

 Zlata plaketa ZZB NOB Slovenije 

 

Zlato plaketo Zveze se podeljuje posameznikom in organizacijam za zelo uspešno delo 

izjemnega pomena za Zvezo v zadnjih petih do petnajstih letih ali za življenjsko delovanje, ki 

v celoti bogati ugled Zveze: 

a. za govore, razprave, članke, avtorstvo ali soavtorstvo publikacij z namenom 

ohranjanja in  uveljavljanja vrednot NOB ter domoljubnih in uporniških tradicij 

našega naroda; 

b. za raziskovalno delo in sodelovanje pri spodbujanju zgodovinske, muzejske, 

spomeniško varstvene in umetniške ustvarjalnosti, povezane z NOB; 

c. za sodelovanje ali organizacijo nacionalnih in regijskih spominskih prireditev; 

d. za organizacijo vzdrževanja, obnovo  in financiranje večjega števila spominskih 

objektov NOB; 

e. za uspešno pridobivanje novih, mlajših članov v Zvezo; 

f. za zasluge, da novi člani sprejemajo dolžnosti in naloge v organih združenj in Zveze; 

g. za uveljavljanje zgodovine in vrednot NOB ter programa Zveze v tujini. 

 

Zlato plaketo Zveze se lahko podeli tudi tujcem in tujim organizacijam za uspešno 

sodelovanje z Zvezo oz. za uveljavljanje resnice o zgodovini in vrednot NOB ter programa 

Zveze v tujini. 
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7. člen 

 

Zlata plaketa je okrogle oblike v premeru 6 cm. Na njej so upodobljeni simboli  iz 4. člena 

Statuta Zveze z napisom: »ZZB NOB Slovenije 1941-1945«.  

Izdelana je iz kompaktne snovi, emajlirane z belo, modro in rdečo barvo. Pod njo je kovinska 

ploščica z vgraviranim imenom prejemnika. Je pozlačena in shranjena v škatli rdeče barve, 

velikosti 14 x 11 cm. 

Zlati plaketi je priložen dokument z imenom in priimkom prejemnika, z utemeljitvijo podelitve  

in podpisom predsednika Zveze. 

 

8. člen 

  

Srebrna plaketa ZZB NOB Slovenije 

 

Srebrno plaketo se podeljuje za večletno delo v organih in članih Zveze ter drugih 

organizacijah, ki sodelujejo pri uresničevanju programskih nalog  naše organizacije: 

 

a. za organiziranje ali sodelovanje pri lokalnih počastitvah zgodovinskih in 

jubilejnih obletnic s spominom na NOB, našo organizacijo in njene člane; 

b. za organizacijo tovariških in družabnih srečanj; 

c. za organiziranje rednega ali investicijskega vzdrževanja spominskih objektov o 

dogodkih in žrtvah NOB; 

d. za razvijanje solidarnosti in dobrih odnosov med članstvom v naših 

organizacijah in drugod; 

e. za pregled, obiskovanje in pomoč ostarelim in bolnim članom naše organizacije; 

f. za pridobivanje mlajših članov v Zvezo; 

g. za uspehe pri prevzemanju dolžnosti in nalog Zveze s strani mlajših članov; 

h. za več kot petnajstletno vestno opravljanje nalog praporščaka oziroma tudi za 

manj, če so zato utemeljeni razlogi. 

 

Srebrno plaketo Zveze se lahko podeli tudi tujcem in tujim organizacijam za uspešno 

sodelovanje z Zvezo oz. za uveljavljanje resnice o zgodovini in vrednot NOB ter programa 

Zveze v tujini. 

 

9. člen 

 

Srebrna plaketa je po obliki, velikosti in simbolih enaka Zlati plaketi Slovenije, le da je 

posrebrena. Shranjena je v škatli modre barve, velikosti 14 x 11 cm. Pod njo je kovinska 

ploščica z vgraviranim imenom prejemnika. 

Srebrni plaketi je priložen dokument z imenom in priimkom prejemnika, utemeljitvijo 

podelitve in s podpisom predsednika Zveze. 
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10.  člen 

 

Sestavni del listine, zlate in srebrne plakete je tudi miniaturni nadomestni znak plakete v 

obliki peterokrake zvezde s premerom 14 mm in s priponko. 

 

Miniaturni nadomestni znak je zmanjšan posnetek zlate plakete, za listino v rdeči barvi,  za 

zlato plaketo v zlati in za srebrno plaketo v srebrni barvi. 

 

Miniaturni nadomestni znak se vroča obenem s priznanjem, lahko pa ga po želji dobijo tudi 

vsi, ki so jim bila priznanja vročena do uveljavitve tega dopolnila. 

 

11. člen 

 

Bronasta plaketa ZZB NOB Slovenije 

 

Bronasto  plaketo se podeljuje za večletno delo v organih Združenj in Društev, za opravljanje 

funkcije predsednika Krajevne organizacije ZB NOB, članom odborov Krajevne organizacije 

ZB NOB za večletno uspešno delo, predsednikom komisij pri Združenj, aktivnim članom v 

izvršnem odboru Združenja in Društva.  

 

Bronasto plaketo v imenu ZZB NOB Slovenije podeljujejo Združenja in Društva avtonomno. 

Obliko in vsebino bronaste plakete določi Zveza. Bronasta plaketa vsebuje listino, ki je po 

obliki, velikosti in simbolih enaka Zlati oz. Srebrni plaketi ter jo podpiše predsednik Zveze.  

Združenja in Društva lahko podelijo plaketo tudi v škatlici (rjave ali bronaste barve), velikosti 

14 x 11 cm. Pod njo je kovinska ploščica z vgraviranim imenom prejemnika. 

 

Stroške bronaste plakete nosijo Združenja in Društva sama. 

 

 

12. člen 

 
Posebno priznanje praporščakom 

 
Posebno priznanje praporščaku se podeli osebi, ki pravilom najmanj 5 let zvesto in redno 

opravlja naloge praporščaka v združenju, krajevni organizaciji ZB ali za enoto NOV in POS. 

 

Ponovno priznanje praporščaku lahko predlaga Združenje borcev za vrednote NOB po 

preteku 10 let od podelitve iz prejšnjega odstavka, če oceni, da je to primernejše kot 

podelitev Srebrne plakete iz 8. člena tega Pravilnika. 

 

Posebna priznanja, ki jih je Zveza podelila doslej, imajo status priznanja iz prvega odstavka 

tega člena. 
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13. člen 
 
Posebno priznanje praporščaku je izdelano iz niklja v obliki trikotnika z emblemom Zveze. 

Pod trikotnikom je ploščica z imenom in priimkom odlikovanca. Priznanje je vloženo v 

oblazinjeno škatlo temno zelene barve, velikosti 13 x 10 cm. Na notranji strani pokrova je 

napis: Priznanje praporščaku. 

Sestavni del priznanja je dokument z besedilom priznanja, imenom in priimkom praporščaka 

in miniaturnim nadomestnim znakom. 

 

III. Podeljevanje in vročanje priznanj  

 

14. člen 

 

Posamezno priznanje je mogoče podeliti isti osebi ali organizaciji samo enkrat, razen 

priznanja iz 12. člena tega Pravilnika. 

Predlagatelj priznanja mora pri predlogu za posameznika upoštevati postopno dodeljevanje 

priznanj, od najnižjega do najvišjega. Posameznik lahko naslednje priznanje Zveze prejme 

šele po preteku vključno 5 let. V posebnih okoliščinah so dovoljene izjeme. 

 

15. člen 

 
O podelitvi Listin odloča predsedstvo Zveze.  

 

O prejemnikih Zlate in Srebrne plakete ter o posebnem priznanju praporščaku odloča Odbor 

za priznanja, ki ga imenuje predsedstvo Zveze. 

 

 

16. člen 

 

Predloge za podelitev Listine pripravi predsedstvo Zveze ali Odbor za priznanja. 

 

Predloge za podelitev Zlate in Srebrne plakete dajo združenja in društva, ki so člani Zveze, 

organi in delovna telesa Zveze, odbori skupnosti borcev enot in služb NOV in POS, prek 

svojega koordinacijskega odbora pri Zvezi, krajevne organizacije prek združenj, druge 

organizirane skupine, društva in ustanove ter posamezniki prek omenjenih organizacij. 

 

Predloge za podelitev iz drugega odstavka, ki jih dajo združenja in društva, ki so člani Zveze, 

uskladi in potrdi Pokrajinski svet. Predsednik Pokrajinskega sveta s podpisom soglaša, da je 

predlog utemeljen in kvalitetno obrazložen. 

 

Predloge za podelitev posebnih priznanj praporščakom daje Združenje borcev za vrednote 

NOB. 
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17. člen 

 

Priznanja se vročajo ob državnih, občinskih in krajevnih praznikih, spominskih dnevih ter 

dnevih borcev, ob pomembnih jubilejih in srečanjih članov Zveze na krajevni, občinski, 

državni ali mednarodni ravni. 

 

18. člen 

 

Priznanja vročajo predsednik, podpredsedniki ali člani predsedstva Zveze, predsedniki 

pokrajinskih svetov ali drugi člani Glavnega odbora in člani Odbora za priznanja. 

 

 

19. člen 

 

Število priznanj Zveze, ki se podelijo v koledarskem letu, določi na predlog Odbora za 

priznanja predsedstvo Zveze s sklepom. 

Odbor za priznanja v tem okviru določi število Zlatih in Srebrnih plaket za  organe Zveze in za 

vsako regijo posebej. 

 

20. člen 

 

Odbor za priznanja o vsaki podelitvi obvesti prejemnike in njihove predlagatelje. Imena 

prejemnikov objavi v Sporočilih in na spletni strani Zveze. 

 

 

21. člen 

 

Odbor za priznanja dela v skladu s tem Pravilnikom.  

 

 

22. člen 

 

Evidenco o podeljenih priznanjih vodi strokovna služba Zveze, ki za Odbor opravlja tudi 

strokovno-administrativna dela. 

 

 

23. člen 

 

Sredstva za nabavo in podelitev Listin, Zlatih in Srebrnih plaket ter posebnih priznanj 

praporščakom zagotavlja  Zveza.   
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IV. Končna določba 

 24. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema. 

 

 

                                                             

 

                                 PREDSEDNIK 

                               Marijan Križman 

 

 

 

 


