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PRAVILNIK O PRIZNANJIH
SLOVENSKE ZVEZE ZA PRAKTIČNO STRELSTVO

1. člen
SZPS lahko podeljuje svoja priznanja zaslužnim posameznikom Priznanja pod 1. in
2. stopnjo so opremljena z datumom, potrjena s pečatom in predsednikovim
podpisom, plaketa nosi le datum in predsednikovo ime.

2. člen
Kandidate za 1. in 2. stopnjo priznanja lahko predlagajo posamezni ali skupine
članov SZPS. Kandidate za 2. stopnjo priznanja lahko predlaga tudi predsednik
SZPS po lastni presoji.

3. člen
O podelitvi priznanj 1. in 2. stopnje odloča predsedstvo SZPS, na predlog komisije za
priznanja in nagrade. Praviloma se priznanja podeljujejo ob prazniku zveze po presoji
in odločitvi predsedstva, lahko pa tudi ob drugih dogodkih, svečanostih ali ob jubilejih
posameznih ustanov ali organizacij. Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco -
register, ki vsebuje naslednje podatke: zaporedno številko vpisa, vrsta priznanja,
podatke o predlagatelju, podatke o prejemniku, podatke o sklepu predsedstva s
kratkim povzetkom vsebine, podpis sekretarja in predsednika,  kraj in datum vročitve
priznanja.

PRIZNANJA I. STOPNJE

4. člen
Najvišje častno priznanje SZPS je "ČASTNI ČLAN SZPS". Listina je priznanje
posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na
športnem, organizacijskem, zakonodajnem ali na katerem drugem področju dela,
posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi
SZPS, da ima to trajen pomen.
Priznanje "ČASTNI ČLAN SZPS" se lahko podeli tudi tujcu, vendar največ enemu
letno. Priznanje je velikosti A 3, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje
podeljeno. Krasita ga znak zveze ter pečat. Priznanje "častni član SZPS" naj bo
namenu primerno uokvirjeno.

5. člen
Drugo najvišje priznanje je "ZAHVALNA LISTINA", ki se podeljuje kot znak priznanja
in zahvale za dolgoletno uspešnost na delovnih področjih SZPS. Zahvalna listina se
podeljuje v zato pripravljenih mapah.
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PRIZNANJA II. STOPNJE

6. člen
Tretje najvišje priznanje je "PRIZNANJE SZPS". Ta listina se podeljuje tistim
posameznikom ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dela v obdobju
zadnjega leta. Priznanje naj ima značaj vzpodbude članom ali tudi tujcem za takšno
nadaljnje tvorno in za SZPS, pomembno delo. Ta priznanja vsebujejo utemeljitev
sklepa s katerim je priznanje podeljeno. Listino krasi znak zveze s pečatom. Izdelani
so umetniško na F = A 3, A4 ter namenu primerno uokvirjena.

7. člen
"PLAKETA SZPS" ima pomen priznanja za enkratne pomembne dosežke na že v
zgoraj imenovanih področjih. Plaketa je pozlačena, srebrna  ali bronasta barvna
kovinska plošča z natisnjenim ali vgraviranim besedilom utemeljitve s katero je bila
podeljena ter z znakom zveze na njeni sredini. Preda se jo položeno v posebni šatulji
ali v okvirju, spremlja pa jo odločba o priznanju. Podeli se lahko vsako leto.

Sprejeto na skupščini 4. 3. 2012

Slovenska zveza za praktično strelstvo
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