
                
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE  
NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA GROSUPLJE 

 
Adamičeva cesta 14, Grosuplje 
 

  

 
 
Na podlagi 23. člena Statuta združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja 
Grosuplje (13. 7. 2007 in dopolnitve 18. 3. 2015) je skupščina dne 12. 3. 2017 sprejela in 17. 3. 
2018 dopolnila   
 

 
 

PRAVILNIK 
o priznanjih Združenja borcev za vrednote NOB Grosuplje 

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 
1. člen 

 
Priznanja Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Grosuplje (v nadaljnjem 
besedilu ZB za vrednote NOB Grosuplje) se podeljujejo članom združenja.  
Priznanja se podeljujejo tudi drugim fizičnim in pravnim osebam civilnega in javnega prava, ki 
so s svojimi dejanji in storitvami pomagali pripadnikom ZB za vrednote NOB Grosuplje pri 
uresničevanju skupnih interesov oz. vrednot narodnoosvobodilnega boja 1941 -1945 ali pri 
delovanju  ali uresničevanju nalog statuta.  
 
Pri podelitvi priznanj se upošteva načelo postopnosti, razen v izjemnih primerih.  
 
Prejemnik priznanja lahko prejme vsako priznanje po tem pravilniku le enkrat, priznanje pa se 
lahko podeli tudi posmrtno. 
 
Priznanje posmrtno odlikovanega ali priznanje, ki prejemniku ni bilo vročeno v času življenja, se 
vroči družinskim članom po vrstnem redu zakonec, zunajzakonski partner, potomci oziroma 
posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma sestre.   
 

 
 

II. VRSTE PRIZNANJ  
 
2. člen 

 
Priznanja ZB za vrednote NOB Grosuplje so: 
 
1. Spominski kip borca ali talca NOB. 
 
2. Medalje: 

 

 zlata medalja ZB za vrednote NOB Grosuplje;   

 srebrna medalja ZB za vrednote NOB Grosuplje;  

 bronasta medalja ZB za vrednote NOB Grosuplje. 



3. Pisno priznanje. 
 
4. Drugo: 
 

 knjige; slike; 

 kovanci; 

 značke;  

 ostalo. 
 

Spominski kip borca ali talca NOB se podeli za življenjsko delo članu združenja in izjemno 
zaslužnim članom združenj borcev za vrednote NOB, združenjem in organizacijam oz. pravnim 
osebam civilnega in javnega prava za izredno uspešno in kakovostno  uresničevanje 
programskih ciljev združenja ZB za vrednote NOB Grosuplje, za dolgoletno vodenje 
organizacije, udeležencu vojne 1941-1945,  ter za ohranjanje in uveljavljanje vrednot NOB v 
ožjem in širšem bivalnem okolju. 

 

Zlata medalja ZB za vrednote NOB Grosuplje se podeli za izjemne dosežke pri izvajanju 

programskih nalog,  ob visokih jubilejih, obletnicah, za večletno delo, za uveljavljanje 
zgodovinskih dejstev, za dolgoletno uspešno vodenje organizacije ali njenih delovnih teles, za 
objave strokovnih člankov in razprav, za donacije in prispevke v podporo združenju, za izredno 
vestno delo pri urejanju spominskih obeležij, za organiziranje in nudenje pomoči bolnim in 
udeležencem NOB oz. članom združenja, za obiskovanje in pomoč članom, ki so v domovih za 
starejše občane, organiziranje proslav in drugih aktivnosti, ter ob jubilejih drugih pravnih oseb 
za dolgoletno sodelovanje na kulturnem, športnem, znanstvenem, javnoupravnem področju ali 
drugih področjih.  

 

Srebrna medalja ZB za vrednote NOB Grosuplje se podeli za odlične dosežke pri izvajanju 
programskih nalog,  ob visokih jubilejih, obletnicah, za večletno delo, za objave člankov, za 
donacije in prispevke v podporo združenju, za uveljavljanje zgodovinskih dejstev, za  dolgoletno 
pomoč, za pridobivanje novih članov  in izvedbo proslav, za izredno vestno delo pri urejanju 
spominskih obeležij, za nudenje pomoči bolnim in udeležencem NOB oz. članom združenja, za 
obiskovanje in pomoč članom, ki so v domovih za starejše občane, za sodelovanje pri 
organiziranju in izvajanju proslav in drugih aktivnosti, za uspešno vodenje organizacije ali njenih 
delovnih teles in ob jubilejih drugih pravnih oseb za  večkratno sodelovanje na kulturnem, 
športnem, javnoupravnem področju ali drugih področjih. 

 

Bronasta medalja ZB za vrednote NOB Grosuplje se podeli za nadpovprečno delo in dosežke 
pri izvajanju programskih nalog,  ob jubilejih,  obletnicah, za večletno delo, za  občasne objave 
člankov, za enkratne  donacije in prispevke v podporo združenju, za uveljavljanje zgodovinskih 
dejstev, za  dolgoletno pomoč, za pridobivanje novih članov in izvedbo proslav, za nudenje 
pomoči bolnim in udeležencem NOB oz. članom združenja, za obiskovanje in pomoč članom, ki 
so v domovih za starejše občane, za sodelovanje pri izvajanju proslav in drugih aktivnosti, za 
uspešno vodenje organizacije ali njenih delovnih teles in ob jubilejih drugih pravnih oseb za 
večkratno sodelovanje na kulturnem, športnem ali javnoupravnem področju ali drugih področjih. 

 

Pisna in druga priznanja ZB za vrednote NOB Grosuplje  se podeli pri izvajanju programskih 
nalog, za  enkratne donacije in prispevke v podporo združenju, za uveljavljanje zgodovinskih 
dejstev, za  dolgoletno pomoč združenju, za pridobivanje novih članov, za sodelovanje pri  
izvedbi proslav in drugih aktivnosti, za nudenje pomoči bolnim in udeležencem NOB oz. članom 
združenja, za obiskovanje in pomoč članom, ki so v domovih za starejše občane in druge 
naloge. 



Oblika in vsebina pisnega priznanja je priloga Pravilnika o priznanjih.  

 
3. člen 
 
Priznanje pod 1. in 2. alinejo 2. člena sestavljajo kip oz. medalja in listina o podelitvi kipa 
oziroma medalje.  
 
4. člen 

 
Medalje in priznanja  se praviloma podeljujejo ob  slovesnostih ZB za vrednote NOB Grosuplje. 
Lahko pa se podeljujejo tudi ob slovesnostih, ki jih imajo drugi subjekti (npr. ob občinskem 
prazniku, ob slovesnostih v šolah, ob slovesnostih v drugih organizacijah in združenjih, itd.) 
 
5. člen 

 
Na zadnji strani medalje sta gravirana ime in priimek osebe ali subjekta (prejemnika), ki medaljo 
prejema.  
 
6. člen 
 
Medalja in priznanje  je  podeljeno članu  ZB za vrednote NOB Grosuplje, gospodarski družbi, 
zavodu in drugi organizaciji ali združenju, državnemu organu, šoli, tudi tuji sorodni organizaciji 
in posamezniku doma in v tujini, ki so s svojimi dejanji in storitvami pomembno pomagali pri 
organizaciji in delu  ZB za vrednote NOB Grosuplje. 
 
 
III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE  MEDALJ IN PRIZNANJ ZDRUŽENJA 
 
7. člen 
 
Predloge za podelitev priznanj združenja  podajo oz. posredujejo krajevne organizacije oz. s 
statutom določeni organi združenja in posamezni člani ZB za vrednote NOB Grosuplje z 
obrazložitvijo odboru združenja, ki obravnava predloge in o njih sklepa skladno z 52. členom 
statuta ZB za vrednote NOB Grosuplje. 
 
Pisni predlog priznanja vsebuje: naziv predlagatelja, (KO, posameznik, drugi) datum predloga, 
podpis ter pravno podlago za podelitev; za katero priznanje se predlaga; podatke o 
predlaganem za priznanje: ime in priimek, očetovo ime, (ali naziv pravne osebe) rojstni datum, 
kraj stalnega in začasnega prebivališča, (ali sedež pravne osebe), že prejeta priznanja in leto 
prejema, kratka vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev za podelitev priznanja, ter privolitev 
nagrajenca za javno objavo o podelitvi v sredstvih javnega obveščanja oz. vodenju evidence.  

Komisija za priznanja pregleda in obravnava prejete predloge v skladu s tem pravilnikom in 
statutom društva. Če vloge niso popolne, lahko zahteva dopolnitev od predlagatelja, ali pa jih po 
možnosti sama dopolni. Komisija za priznanja nato predlaga odboru združenja podelitev 
priznanj. Ta o podelitvi čimprej odloča, po potrebi tudi na korespondenčni seji.  Najkasneje pa 
odloči v 60 dneh.  

 
8. člen 
 
Medaljo ZB za vrednote NOB Grosuplje lahko nosi samo tisti, ki mu je bil podeljena.  
 
Nosi se na levi strani prsi nad zgornjim žepom uniforme ali civilne obleke.  
 



9. člen 
 
Z medaljami in najvišjim priznanjem priznanjem ni dovoljeno trgovati oz. jih prodajati.  
 
 
10. člen 
 
Odbor združenja lahko kadarkoli razpravlja in odloči o podelitvi priznanj.  
 
Evidenco o podeljenih priznanjih ZB za vrednote NOB Grosuplje vodi tajnik odbora  združenja.  
 
 
IV. KONČNE DOLOČBE  
 
11. člen 

 
Slikovno podobo priznanj in merila sprejme odbor združenja v obliki prilog, ki so sestavni del 
tega pravilnika.  

 
12. člen 
 
Finančna sredstva za nabavo in podelitev priznanj zagotovi Združenje ZB za vrednote NOB 
Grosuplje.   

 
13. člen 

 
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejetju na skupščini ZB za vrednote NOB 
Grosuplje.  
 
 

 
Grosuplje, 17. 3. 2018 
 

 Predsednik 
Združenja borcev za vrednote 

narodnoosvobodilnega boja Grosuplje 
 

l. r. Franc Štibernik 
 

Priloga: 

-  Obrazec št. 1 (Predlog priznanja ZB Grosuplje) 

-  Obrazec št. 2 (Oblika pisnega priznanja) 

Dostavljeno: 

- vsem KO ZB za vrednote NOB Grosuplje 

- Glavni odbor – zveza, Tajništvo Einspilerjeva 6, Ljubljana 

- Komisija za priznanja Odbora ZB za vrednote NOB Grosuplje (člani)  

- Arhiv 

- Objava na spletni strani ZB Grosuplje 


