Na podlagi 26. člena Statuta Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki ga je sprejel Glavni zbor Zveze
veteranov vojne za Slovenijo dne, 6. 4. 2019, je predsedstvo Zveze veteranov vojne za Slovenijo dne,
30. marca 2021 sprejelo

PRAVILNIK O PRIZNANJIH, ZNAKIH IN KOVANCIH ZVVS
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem pravilnikom se dopolnijo in spremenijo določila Pravilnika o priznanjih, znakih in kovancih ZVVS št.
ZVVS-1/3-2015 z dne, 16.12.2015 (v nadaljevanju: Pravilnika priznanjih, znakih in kovancih ZVVS).

2. člen
S tem pravilnikom se določajo vrste in oblike priznanj, znakov in kovancev ZVVS, merila ter
pristojnosti in postopki za podeljevanje priznanj, znakov in kovancev Zveze veteranov vojne za
Slovenijo (v nadaljevanju ZVVS).

II. PRIZNANJA
3. člen
Za zasluge pri izgrajevanju in krepitvi ZVVS, uspešno izvrševanje nalog, prizadevno in dolgoletno
delo znotraj organov ZVVS, uspešno sodelovanje s sorodnimi društvi doma in v tujini ter za uspešno
sodelovanje in nudenje pomoči zvezi, ZVVS podeljuje naslednje vrste priznanj:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RED ZVVS
PLAKETA ZVVS
SPOMINSKA PLAKETA ZVVS
ZNAK ZVVS
ZAHVALNA LISTINA
ZNAK PRAPORŠČAKA
4. člen

Priznanje Red I., II., in III. stopnje, Spominski znak, Kovanec Slovenskega rodoljuba stroškovno pokriva
Predsedstvo ZVVS, Priznanja Zlata plaketa, Srebrna plaketa, Bronasta plaketa, Spominska plaketa, Zlati znak
ZVVS, Srebrni znak ZVVS, Znak praporščaka, Zahvalna listina stroškovno pokrivajo OZVVS.

1. RED ZVVS
5. člen
Priznanje RED ZVVS je treh stopenj in sicer:
- RED ZVVS I. stopnje,
- RED ZVVS II. stopnje,
- RED ZVVS III. stopnje.
6. člen
RED ZVVS tvori osnova zvezdaste oblike in ponazarja sedem žarkov s sedmimi vmesnimi polji, ki se
iz središča znaka širijo proti zunanjemu robu. Osnova je premera 35 mm, v sredini upodobljen znak
ZVVS premera, 18 mm. Osnova REDA je gibljivo povezana s kovinskim trakom 35x10 mm, na
katerem je napis »VSTATI IN OBSTATI«. Red ZVVS je s kovinskim trakom obešen na trak slovenske
trobojnice dolžine 300 mm.
7. člen
Osnova in kovinski trak priznanja RED ZVVS I.
Osnova in kovinski trak priznanja RED ZVVS II.
Osnova in kovinski trak priznanja RED ZVVS III.
V priznanju RED ZVVS je znak ZVVS v vseh treh stopnjah zlat.

8. člen
Priznanje RED ZVVS se nosi okrog vratu pod ovratnikom srajce tako, da je znak pod kravatnim
vozlom.
V kolikor pa se nosi nadomestni trakec, se Reda okoli vratu ne nosi.
Nadomestni trakec je velikosti 10 x 33 mm v barvah slovenske trobojnice z znakom ZVVS v zlati,
srebrni in bronasti barvi.
Priznanje RED ZVVS vseh treh stopenj se podeljuje v škatli zelene barve velikosti 165 x 135 mm. Na
notranji strani pokrova škatle so odtisnjeni znak ZVVS, stopnja Reda, ime in priimek prejemnika ter
letnica podelitve.
Skupaj s priznanjem RED ZVVS se podeli tudi listina v zlati, srebrni ali bronasti barvi, ki je vložena v
zeleno mapo z odtisnjenim znakom ZVVS.

Merila za podeljevanje priznanja Red ZVVS
9. člen
Priznanje RED ZVVS I. stopnje je najvišje priznanje ZVVS, ki se podeljuje le najzaslužnejšim
članicam in članom ZVVS za uspešno deset ali več letno izjemno prizadevno in ustvarjalno delo v
organih ZVVS pri čemer ima prejemnik izjemne zasluge pri razvoju, izgrajevanju in uveljavljanju ZVVS
na državni ravni in v tujini.
Priznanje RED ZVVS I. stopnje se podeli osebi, ki je predhodno že prejela priznanje Red II. stopnje.
10. člen
Priznanje RED ZVVS II. stopnje se podeljuje najzaslužnejšim članicam in članom ZVVS za uspešno
pet ali več letno delo v organih ZVVS, PO ZVVS in OZVVS, ki je pomembno vplivalo na razvoj,
utrjevanje in uveljavljanje ZVVS na državni in regijski ravni ter v tujini.
Priznanje RED ZVVS II. stopnje se podeli osebi, ki je predhodno že prejela priznanje Red III. stopnje.
11. člen
Priznanje RED ZVVS III. stopnje se podeljuje najzaslužnejšim članicam in članom ZVVS za uspešno
pet ali več letno delo v organih ZVVS, PO ZVVS in OZVVS, ki je pomembno vplivalo na razvoj
izgrajevanja, delovanja in uveljavljanja ZVVS, PO ZVVS in OZVVS na državni, regijski ali območni
ravni.
Priznanje RED ZVVS III. stopnje se lahko podeli osebi, ki je predhodno po vrstnem redu že prejela
zlato plaketo ZVVS.
Izjemoma se RED ZVVS I. stopnje lahko podeli osebi za življenjsko delo.

2. PLAKETA ZVVS
12. člen
Priznanje PLAKETA ZVVS je treh stopenj in sicer:
- ZLATA PLAKETA, ki je pozlačena,
- SREBRNA PLAKETA, ki je posrebrena,
- BRONASTA PLAKETA, ki je bakrena.
13. člen
PLAKETA ZVVS je premera 60 mm. Na njej je znak ZVVS, kjer sta v sredini narisani dve roki, njun
podaljšek se končuje v simbolu Triglava, ki je rumene barve. V ozadju pa sta dve prekrižani puški, ki
sta prav tako rumene barve.
Znak je obkrožen z lipovimi listi zelene barve. Roki se dvigujeta iz pravokotnega podstavka rdeče
barve, v katerem je v zlati barvi izpisan napis ZVVS. Pod plaketo je ploščica v velikosti 70 x 30 mm z
vgraviranim imenom in priimkom oziroma nazivom odlikovanca in datum podelitve.
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PLAKETA ZVVS vseh treh stopenj se podeljuje v škatli zelene barve v velikosti 160 x 130 mm. Na
notranji strani pokrova škatlice so odtisnjeni znak ZVVS, vrsta plakete, ime in priimek prejemnika ter
letnica podelitve.
Poleg priznanja PLAKETA ZVVS se podeli listina v mapi zelene barve in v sredini listine je upodobljen
znak ZVVS v zlati, srebrni ali bronasti barvi.
Priznanju PLAKETA ZVVS vseh treh stopenj pripada tudi nadomestni trakec v velikosti 10 x 33 mm, ki
je svilen, zelene barve, na vsaki strani je trobojnica in v sredini je upodobljen znak ZVVS, kateri je
zlate, srebrne ali bronaste barve odvisno od vrste plakete.

Merila za podeljevanje priznanja PLAKETA ZVVS
14. člen
ZLATA PLAKETA ZVVS se podeljuje članicam in članom ZVVS za izjemno prizadevno in dolgoletno
delo znotraj organov ZVVS, za izjemne zasluge pomembne za izgradnjo, razvoj in prepoznavnost
ZVVS, veteranstva doma in v tujini ter za uspešno krepitev in utrjevanje veteranske organizacije na
mednarodnem, državnem, regijskem in lokalnem nivoju.
SREBRNA PLAKETA ZVVS se podeljuje članicam in članom ZVVS za posebej uspešno delo na ravni
OZVVS, za uspešno sodelovanje s sorodnimi društvi doma in v tujini in pri krepitvi ter razvoju
veteranske organizacije na regijski ravni oz. ravni pokrajine. Srebrna plaketa se podeljuje tudi za
uspešno izvedbo pomembnih prireditev in manifestacij ter popularizacijo veteranske organizacije.
BRONASTA PLAKETA ZVVS se podeljuje članicam in članom ZVVS za uspešno izvrševanje nalog in
posebej uspešno delo pri krepitvi organizacije na ravni OZVVS, za posebne uspehe pri vključevanju
večjega števila članov, za širjenje ideje veteranstva in popularizacijo veteranske organizacije.

3. SPOMINSKA PLAKETA ZVVS
15. člen
Priznanje SPOMINSKA PLAKETA ZVVS je enostopenjsko priznanje.
16. člen
Priznanje SPOMINSKA PLAKETA ZVVS je znak Zveze veteranov vojne za Slovenijo v zlati barvi
pritrjen v sredini na lesen ščit iz hrastovega lesa dolžine 180 x 120 mm. Pod znakom je ploščica v
velikosti 70 x 30 mm z vgraviranim imenom in priimkom oziroma nazivom prejemnika priznanja in
datum podelitve.

Merila za podeljevanje priznanja SPOMINSKA PLAKETA ZVVS
17. člen
Priznanje SPOMINSKA PLAKETA ZVVS se podeljuje predstavnikom ali pomembnejšim
posameznikom lokalnih skupnosti, društev, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij doma
in v tujini za uspešno sodelovanje z ZVVS Lahko pa se podeli tudi kulturnim delavcem in
zgodovinarjem, ki so zaslužni za ohranjanje in krepitev ZVVS.

4. ZAHVALNA LISTINA
18. člen
Priznanje ZAHVALNA LISTINA je enostopenjsko priznanje.
19. člen
Priznanje »ZAHVALNA LISTINA« je listina velikosti 297 x 210 mm, na kateri je odtisnjena slovenska
domoljubna razglednica iz začetka 20. stoletja z tiskanim državnim grbom Republike Slovenije.
V desnem zgornjem kotu je verz dr. G. Ipavca: »Slovenec sem! Tako je mati d'jala, ko me je dete
pestovala. Zatorej dobro vem: Slovenec sem!«
Pod verzom je napis:
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»Zveza veteranov vojne za Slovenijo podeljuje ob okroglih obletnicah vojne za Slovenijo zahvalno
listino za zasluge v vojni za samostojno Slovenijo«.
V levem spodnjem kotu je zapisan kraj in datum, v sredini spodaj je odtisnjen suhi žig ZVVS, v
desnem spodnjem kotu pa podpis predsednika ZVVS.
Priznanje »ZAHVALNA LISTINA« se podeljuje v zeleni mapi.

Merila za podeljevanje priznanja ZAHVALNA LISTINA
20. člen
Priznanje »ZAHVALNA LISTINA« se podeljuje gospodarskim družbam, zavodom in drugim
organizacijam, oziroma njihovim pravnim naslednicam, ki so v času priprav na vojno in med vojno v
letih 1990 in 1991 prostovoljno nudile svoje poslovne prostore za tajna skladišča orožja, vojaške
opreme in dokumentov ter nudile pomoč v materialno tehničnih sredstvih.

5. ZNAK PRAPORŠČAKA
21. člen
Priznanje Znak praporščaka je enostopenjsko priznanje.
22. člen
Priznanje ZNAK PRAPORŠČAKA je pozlačen znak ZVVS, premera 40 mm, na pravokotni pozlačeni
kovinski ploščici dimenzije 70 mm x 90 mm.
Priznanje ZNAK PRAPORŠČAKA se podeljuje v škatli zelene barve v velikosti 110 x 1430 mm. Na
notranji strani škatlice je odtisnjen znak ZVVS, naziv priznanja, ime in priimek prejemnika ter letnica
podelitve.
Sestavni del priznanja ZNAK PRAPORŠČAKA je tudi listina s številko priznanja ter imenom in
priimkom praporščaka.
Priznanju ZNAK PRAPORŠČAKA pripada nadomestni trakec v velikosti 10 x 33 mm, ki je svilen in
zelene barve, v sredini je upodobljen znak ZVVS v zlati barvi.

Merila za podeljevanje priznanja ZNAK PRAPORŠČAKA
23. člen
Priznanje ZNAK PRAPORŠČAKA je oblika priznanja, ki se podeljuje izključno tistim članom ZVVS, ki
so imenovani za praporščake in so zadolženi za nošnjo praporov.

III. ZNAKI IN KOVANCI ZVVS
ZVVS podeljuje za zasluge pri izgrajevanju in krepitvi ZVVS, uspešno izvrševanje nalog, prizadevno
in dolgoletno delo znotraj organov ZVVS, uspešno sodelovanje s sorodnimi društvi v domovini in v
tujini ter za uspešno sodelovanje in nudenje pomoči ZVVS, naslednje vrste znakov in kovancev:
1. ZNAK ZVVS
2. SPOMINSKI ZNAK ZVVS
3. KOVANEC SLOVENSKEGA RODOLJUBA

1. ZNAK ZVVS
24. člen
ZNAK ZVVS se podeljuje v dveh stopnjah, kot sledi:
- zlati ZNAK ZVVS,
- srebrni ZNAK ZVVS.
25. člen
ZNAK ZVVS je pozlačen znak ZVVS, premera 40 mm na pozlačeni oz. na posrebreni kovinski
ploščici, premera 65 mm.
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ZNAK ZVVS se podeljuje v škatli zelene barve, velikosti 110x130 mm. Na notranji strani pokrova
škatlice so odtisnjeni znak ZVVS, stopnja ZNAKA ZVVS, ime in priimek prejemnika ter letnica
podelitve.
Skupaj z ZNAKOM ZVVS se podeljuje tudi listina s številko znaka ZVVS, z imenom in priimkom
dobitnika znaka ZVVS.

Merila za podeljevanje ZNAK ZVVS
26. člen
Zlati ZNAK ZVVS se podeljuje fizičnim ali pravnim osebam za izjemno uspešno sodelovanje in pomoč
pri razvijanju in krepitvi ZVVS in OZVVS, za donacije večjega obsega ter druge večje zasluge v zvezi
z delovanjem ZVVS.
Srebrni ZNAK ZVVS se podeljuje fizičnim ali pravnim osebam za uspešno sodelovanje in pomoč pri
razvijanju in krepitvi ZVVS in OZVVS, za donacije ter druge zasluge v zvezi z delovanjem ZVVS.

2. SPOMINSKI ZNAK ZVVS
27. člen
Spominski znak se podeljuje v eni stopnji.
28. člen
SPOMINSKI ZNAK ZVVS je pozlačen znak ZVVS, premera 60 mm na pozlačeni kovinski ploščici
premera 120 mm.
SPOMINSKI ZNAK ZVVS se podeljuje v škatli zelene barve v velikosti 170 x 170 mm.
Sestavni del priznanja SPOMINSKI ZNAK ZVVS je tudi listina s številko priznanja, nazivom institucije,
ki je prejemnica priznanja ter imenom in priimkom predstavnika institucije.

Merila za podeljevanje SPOMINSKEGA ZNAKA ZVVS
29. člen
SPOMINSKI ZNAK ZVVS je oblika protokolarnega darila, ki se podeljuje ob svečanih priložnostih
izključno najvišjim predstavnikom Republike Slovenije, Svetovne veteranske federacije, veteranskih
organizacij iz tujine, tudi OZVVS ob jubilejih, kot izraz spoštovanja do institucije, ki jo predstavljajo in v
znak sodelovanja z ZVVS.

3. KOVANEC SLOVENSKEGA RODOLJUBA
30. člen
Kovanec se podeljuje v eni stopnji.
31. člen
KOVANEC SLOVENSKEGA RODOLJUBA je okrogle oblike, premera 38 mm in debeline 2 mm. Na
sprednji strani je upodobljen Planet Zemlja z obrisi kontinentov in sončnimi žarki, ki se iz Slovenije
širijo na področje, kjer živimo Slovenci. Po obodu kovanca je napis » KJERKOLI - KADARKOLISLOVENIJA«. Ploskev kovanca krasita dva reliefno oblikovana lipova lista. Na drugi strani je
upodobljena situla iz Vač in izpisano besedilo domoljubne pesmi: » Slovenec sem, tako je mati d'jala
G.
Kovanec Slovenskega rodoljuba je zlate barve. Posvetilo za kovanec podpiše predsednik ZVVS.
Kovanec Slovenskega rodoljuba se podeljuje v plastični škatlici velikosti 90 x 90 mm. Na zunanji
strani škatlice je vtisnjen znak ZVVS, pod znakom pa je izpisano besedilo: »ZVEZA VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO«.
Posvetilo za kovanec:
KOVANEC
SLOVENSKEGA RODOLJUBA
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////////////
ZA POŽRTVOVALNO DELO IN
RAZVOJ VETERANSKE ORGANIZACIJE
ZVVS
Ljubljana////..

Predsednik ZVVS

Merila za podeljevanje KOVANCA SLOVENSKEGA RODOLJUBA
32. člen
Kovanec je oblika protokolarnega darila in ga podeljuje predsednik ZVVS najvišjim predstavnikom
družbenega, političnega in kulturnega življenja doma in v svetu ter najzaslužnejšim članicam in
članom ZVVS za požrtvovalno delo v ZVVS.

IV. PRISTOJNOSTI
33. člen
Pristojni predlagatelji za podelitev priznanj in znakov ZVVS so OZVVS, pokrajinski odbori ZVVS,
organi ZVVS in predsednik ZVVS.
34. člen
Predsedstvo ZVVS odloča o predlogih za podelitev priznanj in znakov ZVVS.
Komisija za kadrovska in statusna vprašanja je pristojna za predhodno obravnavo predlogov za
podelitev priznanj in znakov ZVVS z vidika izpolnjevanja predpisanih pogojev.
35. člen
Podeljevanja priznanj, znakov in kovancev ZVVS je v odvisnosti od vrste priznanja in znaka v
pristojnosti predsednika ZVVS, predsednikov pokrajinskih odborov ZVVS in predsednikov OZVVS.
36. člen
Predsednik ZVVS podeli oz. osebno vroča:
- priznanje RED I. stopnje
- priznanje RED II. stopnje
- priznanje RED III. stopnje.
37. člen
Priznanje RED I., II., III. stopnje podeljuje predsednik ZVVS ob Dnevu ZVVS oz. na Glavnem zboru
ZVVS ali ob drugi primerni svečanosti.
38. člen
Priznanje ZLATA PLAKETA podeli predsednik ZVVS ali predsednik PO, oz. predsednik OZVVS.
Priznanje se podeli na občnem zboru OZVVS ali ob drugi primerni svečanosti.
39. člen
Priznanje SREBRNA PLAKETA, BRONASTA PLAKETA, SPOMINSKA PLAKETA, ZLATI ZNAK,
SREBRNI ZNAK, ZNAK PRAPORŠČAKA, SPOMINSKI ZNAK, ZAHVALNA LISTINA, KOVANEC
SLOVENSKEGA RODOLJUBA podeljuje praviloma predsednik OZVVS. Vsa našteta priznanja se
podeljujejo na občnem zboru OZVVS ali ob drugi primerni svečanosti.
40. člen
Strokovna služba ZVVS skrbi za izdelavo priznanj, znakov in kovancev ter listin, ki se izročajo skupaj
s priznanji.
41. člen
Evidenco priznanj, znakov in kovancev, ki jih podeljuje ZVVS, vodi strokovna služba ZVVS.
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V evidenci priznanj, znakov in kovancev se vodijo za prejemnike priznanj, znakov in kovancev
naslednji osebni in drugi podatki: ime in priimek prejemnika oziroma naziv prejemnika, naslov
prejemnika, številka pokrajine in OZVVS, vrsta priznanja, zaporedna številka priznanja in datum
sklepa o podelitvi priznanja.

V. POSTOPEK
42. člen
Predlog za podelitev priznanj in znakov ZVVS pošlje pristojni predlagatelj Komisiji za kadrovska in
statusna vprašanja na obrazcu (Obr. PRZ-2008) predpisanim s tem pravilnikom, ki je v prilogi in
sestavni del tega pravilnika.
43. člen
Predlogi za podelitev priznanja RED ZVVS I. stopnje, RED ZVVS II. stopnje, RED ZVVS III. stopnje in
priznanja ZLATA PLAKETA ZVVS se obvezno predhodno obravnavajo in potrdijo na krajevno
pristojnem Pokrajinskem odboru, predlogi za podelitev priznanj, SREBRNA PLAKETA ZVVS in
BRONASTA PLAKETA ZVVS pa le v okviru OZVVS, nakar jih OZVVS skupaj s svojim pisnim
mnenjem posreduje Komisiji za kadrovska in statusna vprašanja.
Podpisnik predloga za podelitev priznanja je predsednik OZVVS, njegov namestnik oz. pooblaščena
oseba, predsednik PO, njegov namestnik ali pooblaščena oseba.
V kolikor se predlog nanaša na enega od podpisnikov, predlog podpiše druga pooblaščena oseba.
44. člen
Predlogi za podelitev priznanj in znakov ZVVS morajo biti z ustreznimi utemeljitvami dostavljeni
Komisiji za kadrovska in statusna vprašanja dvakrat letno in sicer prvič do konca meseca januarja in
drugič do konca meseca septembra izključno v elektronski obliki.
45. člen
Komisija za kadrovska in statusna vprašanja obravnava prejete predloge za podelitev priznanj in
znakov ZVVS z vidika izpolnjevanja predpisanih pogojev in jih predlaga predsedstvu ZVVS v
dokončno odločitev.
46. člen
Odločitve predsedstva ZVVS o podelitvi priznanj, znakov in kovancev, ustanovljenih s tem
pravilnikom, se objavijo na spletnih straneh ZVVS.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Med podelitvijo priznanja ZVVS posamezniku ali pravni osebi in novim predlogom za podelitev
plakete ali priznanja iste vrste fizični osebi ali pravni osebi mora preteči časovno obdobje najmanj treh
(3) let.
Pri priznanjih ZVVS, ki so stopnjevana, velja pogoj postopnosti podeljevanja priznanj posamezniku, in
sicer od nižjega k višjemu po eno stopnjo.
48. člen
Izjemoma, zaradi zaslug pri razvoju in krepitvi ZVVS na regijski, državni ali mednarodni ravni ter za
izjemne zasluge pri projektih ZVVS državnega pomena, lahko predsedstvo ZVVS, na lastni predlog ali
na predlog pristojnega pokrajinskega odbora, enkratno podeli posamezno vrsto priznanja ZVVS, ne
oziraje se na obveznostni pogoj stopnjevanja, kot je to določeno v 2. odst. 47. člena tega pravilnika in
tudi v krajšem časovnem obdobju kot je to določeno v 1.odst. 47. člena tega pravilnika.
OZVVS lahko po predhodnem soglasju predsedstva ZVVS z internim aktom OZVVS ustanovijo in
podeljujejo lastna priznanja OZVVS. Pri tem pa morajo upoštevati, da so ohranjeni osnovni elementi
upodobitve priznanja ZVVS.
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49. člen
Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o priznanjih, znakih in kovancih ZVVS z
dne, 16.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami.

50. člen
Pravilnik je sprejelo Predsedstvo ZVVS na svoji 3. seji dne, 30. 3. 2021 in velja od sprejema dalje. S
tem Pravilnikom o priznanjih, znakih in kovancih ZVVS preneha veljati Pravilnik o priznanjih, znakih in
kovancih ZVVS št. ZVVS-1/3-2015 z dne, 16. 12. 2015.

Številka: ZVVS-1/4-2021
Datum:
30. 3. 2021

Ladislav Lipič
predsednik
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