Na podlagi 25. člena Statuta OZ RKS Novo mesto je Območni odbor OZ RKS Novo mesto
na svoji 11. seji dne 21. 3. 2018 sprejel

PRAVILNIK O PRIZNANJIH OZ RKS NOVO MESTO
1. člen
Rdeči križ Slovenije- Območno združenje Novo mesto (v nadaljevanju OZ RKS NM)
podeljuje priznanja OZ RKS NM za aktivno in uspešno delo v Krajevnih organizacijah
Rdečega križa (v nadaljevanju KORK) in OZ RKS NM pri uresničevanju njihovih
programov, za upoštevanje in uresničevanje temeljnih načel RKS in s tem varovanje ugleda
RKS, za spodbujanje medsebojnega razumevanja, sodelovanja in prijateljstva.
2. člen
PRIZNANJA OZ RKS NM so:
-

zahvala,
priznanje,
naziv častni član,
izjemna priznanja.
3. člen

ZAHVALO OZ RKS NM prejme član/-ica RK, organizacija, društvo ali ustanova za najmanj
4-letno delo pri uresničevanju programov KORK in OZ RKS NM.
4. člen
PRIZNANJE OZ RKS NM prejme član/-ica RK, organizacija, društvo ali ustanova za:
-

najmanj 8- letno uspešno delo pri uresničevanju programa KORK in aktivno
vključevanje v delo organov ali konkretnih akcij OZ RKS NM,
najmanj 10-letno delo pri uresničevanju programa KORK.
5. člen

Naziv ČASTNI ČLAN OZ RKS NM prejme član/-ica RKS za dolgoleten izjemen prispevek
k uspešnosti in ugledu OZ RKS NM.
6. člen
IZJEMNA PRIZNANJA se lahko podeljujejo članom/-icam RK, organizacijam, društvom
ali ustanovam za izredna humana in plemenita dejanja, ob jubilejih ali drugih pomembnih
dogodkih.

POSTOPEK PODELITVE PRIZNANJ
7. člen
Priznanja se praviloma podeljujejo po stopnjah: zahvala, priznanje.
8. člen
Prejemniki priznanj so lahko fizične in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče ali sedež na
območju, ki ga pokriva OZ RKS NM. V izrednih primerih so možne izjeme.
9. člen
Celostno podobo priznanj iz tega pravilnika sprejmejo in potrdijo KORK in OO.
10. člen
Predloge za podelitev priznanj podajo člani KORK in organi OZ RKS NM, sklep o podelitvi
sprejme OO.
Predlog in obrazložitev morata biti posredovana na enotnem obrazcu in morata poleg
osnovnih podatkov člana/-ice RKS vsebovati tudi predlog za vrsto priznanja. Obrazec je
sestavni del tega pravilnika.
11. člen
Priznanja OZ RKS NM se podeljujejo na letnih srečanjih starostnikov v KORK (zahvala) in
na zboru članov OZ RKS NM (priznanje, častni član, izjemna priznanja).
12. člen
Evidenco o podeljenih priznanjih vodijo KORK in OZ RKS NM. Stroški za priznanja
bremenijo OZ RKS NM.
13. člen
Vsa priznanja podpisuje predsednik OZ RKS NM.
14. člen
Pri pravilniku o podeljevanju priznanj v OZ RKS NM se smiselno upošteva Pravilnik o
priznanjih Rdečega križa Slovenije (RKS). Ta stopenjsko nadgrajuje podeljevanje priznanj na
nivoju OZ RKS NM.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Priznanja po tem pravilniku se začnejo podeljevati z 1.1.2019, upoštevajoč do tedaj podeljena
priznanja na nivoju OZ RKS NM in RKS, glede na število let dela.

16.člen
Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Območni odbor OZ RKS NM.

Predsednik RKS – OZ Novo mesto:
Marjan Grahut

Priloga: obrazec Predlog za podelitev priznanj OZ RKS NM

