Na podlagi 24. člena Statuta je Skupščina Zveze za tehnično kulturo Slovenije na seji dne
27.9.2002 sprejela

PRAVILNIK
o priznanjih Zveze za tehnično kulturo Slovenije
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (v nadaljevanju ZOTKS) podeljuje priznanja ZOTKS
posameznikom, organizacijam, organom in skupnostim, ki s svojim delovanjem nadpovprečno
prispevajo k razvoju tehnične kulture na širšem območju njene organiziranosti in izpolnjujejo še
druge pogoje določene s tem pravilnikom.
2.člen
Priznanje lahko prejmejo:
-

organizacije in društva včlanjena v ZOTKS in posamezniki za rezultate, ki so jih dosegli
na področju organizacije, članstva, tehničnih in raziskovalnih dejavnostih, publicitete in
popularizacije ter ostalih dejavnosti in s tem dali prispevek k razvoju in napredku
tehnične kulture v najširšem smislu.

-

Druge organizacije, organi in skupnosti ter občani (v nadaljevanju posamezniki in
organizacije), ki sodelujejo z ZOTKS in njenimi članicami in prispevajo k razvoju
tehnične kulture.

2. VRSTA PRIZNANJ IN POGOJI ZA DODELITEV
3.člen
ZOTKS podeljuje bronasta, srebrna in zlata priznanja ter častni znak.
4.člen
Bronasto priznanje ZOTKS prejmejo posamezniki in organizacije za dosežene posebne uspehe
na področju tehnične kulture v določenem časovnem obdobju, ki so pomembni za razvoj ali za
izjemne enkratne dosežke posameznika ali organizacije za napredek ZOTKS in njenih članic..
Priznanje se podeljuje enkrat letno oziroma ob obeležitvi posebnega dogodka.
5.člen
Srebrno priznanje ZOTKS prejmejo posamezniki in organizacije, ki so s svojim aktivnim delom
in sodelovanjem v aktivnostih v zadnjih petih letih dosegli pomembne rezultate pri organiziranju,
vodenju in delovanju ZOTKS in njenih članic in s tem dali znatnejši prispevek k njenemu
razvoju. To priznanje lahko prejme tudi posameznik za enkratni uspeh ali prispevek, ki ima za
članico ali ZOTKS dolgoročnejši pomen oziroma vrednost.
6.člen
Zlato priznanje ZOTKS prejmejo posamezniki in organizacije, ki so s svojim aktivni delom in
sodelovanjem v zadnjih desetih letih nadpovprečno prispevali k napredku tehnične kulture,
izvedbi aktivnosti in razvoju ZOTKS in njenih članic.

7.člen
Častni znak ZOTKS prejmejo posamezniki za dolgoletne izredne zasluge pri organiziranju,
vodenju in delovanju ZOTKS in njenih članic, za druge izjemne prispevke pri razvoju tehnične
kulture ter ob življenjskih in delovnih jubilejih.

3. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
8.člen
Predloge za dodelitev priznanj ZOTKS lahko dajejo organi članic, organi ZOTKS ter njeni
regionalni centri.
Predloge za dodelitev priznanj je predlagatelj dolžan poslati ZOTKS na obrazcu, ki ga določi
ZOTKS, s konkretnimi obrazložitvami oz. utemeljitvami na podlagi določb tega pravilnika vsako
leto do 31.januarja. Po tem roku prispele vloge se vrnejo predlagatelju.
9.člen
Izjemoma lahko predloge za častni znak ZOTKS pošlje predlagatelj najmanj 30 dni pred
podelitvijo priznanj.
10.člen
Priznanja dodeljuje Skupščina ZOTKS s sklepom, na podlagi predlogov za podelitev priznanj in
mnenja Upravnega odbora ZOTKS.
Priznanja se podelijo ob rednih skupščinah, srečanjih in tekmovanjih, pomembnih obletnicah in
drugih slovesnostih, ki jih organizirajo ZOTKS in njene članice oziroma ob priložnostih po
predlogu predlagatelja priznanj.

4. REGISTER PRIZNANJ
11.člen
ZOTKS vodi register podeljenih priznanj. V register se vpisuje podatke o prejemniku priznanja,
vrsta priznanja in glavne razloge podelitve priznanja.
Strokovna služba ZOTKS poskrbi za ažuriranje vpisov v register tudi za podeljena priznanja pred
začetkom veljavnosti tega pravilnika.
Register je javen, seznam dobitnikov priznanj se vsako leto objavi v reviji Leonardo ter na spletu.
12.člen
Ta Pravilnik stopi v veljavo z dnevom sprejetja na seji Skupščine ZOTKS.
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