
Moškanjci 95A, 2272 Gorišnica
Telefon: +386(0) 2 74 08 302 

matična št. 5163315000 
davčna št. SI 26103869

Občni zbor Aerokluba Ptuj, je na podlagi 24. člena Statuta Aeroklub Ptuj, dne 19.6.2020 sprejel

naslednji 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU PRIZNANJ

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se ureja podeljevanje priznanj in nagrada Aerokluba Ptuj, ki jih Aeroklub Ptuj

podeljuje 1 krat letno (na občnem zboru ali ob drugi večji slovesnosti). 

2. člen

Priznanja se lahko podelijo posameznim članom društva, podjetjem, zavodom, organizacijam in

skupnostim, društvom, skupini  ljudi  in drugim posameznikom. Podelijo se za večletno,  izjemno

uspešno  delo  in  dejanja,  ki  imajo  velik  pomen  pri  uresničevanju  skupnega  napredka  in

prepoznavnosti Aerokluba Ptuj. 

II. PRIZNANJA AEROKLUBA PTUJ

3. člen

Aeroklub Ptuj lahko podeli naslednje listine:

1. listino častnega člana

2. plaketo

3. priznanje
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III. POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJA

4. člen

1. Listino častnega člana Aerokluba Ptuj se podeli članu aerokluba in drugi fizični osebi, ki ima

dolgoletne izjemne zasluge za razvoj, promocijo in izvajanje različnih aktivnosti ali velike zasluge

za pridobivanje donatorskih sredstev ali da je na kakršnikoli drugi način pripomogel k dvigu ugleda

in kvalitete dela kluba.

2. Plaketo Aerokluba Ptuj se lahko podeli posamezniku, skupini ljudi ali organizaciji, ki je v obdobju

zadnjih pet let, pomembno prispeval k prepoznavnosti in razvoju Aerokluba Ptuj.

3.  Priznanje  Aaerokluba Ptuj  se  podeljuje  za enkratne pomembne dosežke,  ki  so  prispevali  k

razvoju ali promociji klubske dejavnosti.

IV. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJA

5. člen

Komisija za priznanja, ki je imenovana s strani predsedstva Aerokluba Ptuj, enkrat letno (ob koncu

leta)  z obvestili,  ki  jih razpošilja  aeroklub svojim članom, le te pozove,  da podajo predloge za

podelitev priznanj.

Poziv se objavi tudi v prostorih Aerokluba Ptuj in na društvenih spletnih strani. 

6. člen

Predlog za podelitev priznanj mora vsebovati naslednje podatke:

1. podatke o predlagatelju,

2. vrsto predlaganega priznanja,

3. podatke o predlaganemu prejemniku priznanja,

4. obrazložitev k predlogu.

7. člen

Predlagatelji so lahko člani društva ali druge fizične, pravne osebe ali komisija za priznanja. 

8. člen

Komisija  izmed  prejetih  predlogov  oblikuje  predlog  in  ga  posreduje  v  potrditev  predsedstvu

Aerokluba Ptuj.
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9. člen

Priznanja  Aerokluba  Ptuj  se  podelijo  na svečan  način  na občnem zboru  ali  na  drugi  svečani

prireditvi.

Priznanja podeljuje predsednik Aerokluba Ptuj, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. 

V. KONČNE DOLOČBE

10. člen

Sredstva za priznanja se zagotovijo v letnem finančnem načrtu Aerokluba Ptuj.

11. člen

O dobitnikih priznanj z obrazložitvijo se vodi evidenca.

12. člen

Ta pravilnik začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na seji občnega zbora Aerokluba Ptuj. 

V Moškanjcih, dne 19.6.2020

Predsednik Aerokluba Ptuj  

                                                                                                                            Aleksander  Čuš       
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