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VSEM OBČINAM NA OBMOČJU IZPOSTAVE URSZR CELJE
Zadeva: RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD CIVILNE ZAŠČITE
V skladu s 13. členom uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) objavlja Uprava Republike Slovenije za
zaščiti in reševanje razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite, ki bodo podeljena
praviloma ob dnevu Civilne zaščite.
V skladu s sklepom 13. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja nagrade Civilne
zaščite, ki je bila 25.1.2008, številka 094-27/2007-151, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu
2009 podelil:
- 1 nagrado – kipec Civilne zaščite,
- 10 priznanj – plaketa Civilne zaščite,
- 20 priznanj – zlati znak Civilne zaščite,
- 40 priznanj – srebrni znak Civilne zaščite,
- 80 priznanj – bronasti znak civilne zaščite.
V okviru posamezne izpostave URSZR je kriterij za določitev števila posameznih priznanj
število prebivalcev v regiji, pri organizacijah in društvih pa število operativnih članov.
Razpisano število priznanj za Izpostavo URSZR Celje oziroma zahodno štajersko regijo je
navedeno v spodnji tabeli:
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Predloge za kipec Civilne zaščite lahko posredujejo vsi predlagatelji, komisija URSZR pa bo
izmed vseh predlogov izbrala enega.
Poleg razpisanega števila priznanj in nagrad na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami predlaga kandidate tudi komisija za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade ter
poveljnik Civilne zaščite RS.
Drugi kriteriji so:
- pri oblikovanju predlogov je treba upoštevati vse posameznike in skupine ki se
vključujejo vdejavnosti zaščite, reševanja in pomoči, tudi društva in druge nevladne
organizacije. Znak Civilne zaščite iz 9., 10. in 11. člena te uredbe se posamezniku,
skupini ali organizaciji za hrabra dejanja ter izjemne enkratne dosežke pri zaščiti in
reševanju ljudi, živali in premoženja,
- kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah, lahko podeli
tudi večkrat (glej uredbo o spremembi in dopolnitvi uredbe o priznanjih in nagradah
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Uradni list RS, št.76/01)
- pri PGD, ki praznujejo 100-, 110-, 120- ali 130- letnico obstoja, so kriteriji naslednji:
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pri podeljevanju teh priznanj ni avtomatizma; obletnica ni dovolj za podelitev
priznanja – pomembna je aktivnost društva. Vsak predlog mora vsebovati
obrazložitev (GZS lahko poda skupno obrazložitev za PGD, ki so predlagana za
srebrne in zlate znake ter plakete).

Za obletnice PGD-jev se podeljujejo naslednji znaki:
- 100- in 110-letnica: srebrni znak Civilne zaščite
- 120- letnica : zlati znak Civilne zaščite
- 130- letnica : plaketa Civilne zaščite.
Gasilskim zvezam, ki praznujejo obletnice in so predlagane za priznanje Civilne zaščite, se
lahko podelijo priznanja po naslednjem kriteriju:
- 50 letnica: srebrni znak Civilne zaščite
- 60 letnica : zlati znak Civilne zaščite
- 70 letnica: plaketa Civilne zaščite
Za enkratno dejanje se lahko podeli le bronasti znak Civilne zaščite.
Izpostava URSZR bo prispele predloge selekcionirala v okviru razpisane kvote ter jih vpisala
v evidenco, morebitne dodatne predloge pa bomo označili in posredovali komisiji z dodatno
obrazložitvijo.
Predloge za priznanja in nagrade pošljite najkasneje do vključno PONEDELJKA 12.
januarja 2009 na naslov: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Izpostava Celje, Prešernova 27, 3000 Celje. Predloge morate obvezno poslati tudi v
elektronski obliki na e- naslov hinko.pap@urszr.si .
Obrazec, predlog za priznanje ali nagrado A - PREDLOG ZA POSAMEZNIKA in B PREDLOG
ZA
ORGANIZACIJO,
je
objavljen
na
spletni
strani
http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=3&id=2084, takoj na prvi strani pod
OBVESTILA ( obrazci za predloge za prejemnike priznanj CZ ). Komisija za izbor
kandidatov za priznanja in nagrade CZ bo upoštevala samo predloge, ki bodo vneseni v
aplikacijo strani Izpostave, zato prosimo, da upoštevate rok in predloge obvezno pošljite v
elektronski obliki.
Dodatne informacije dobite na Izpostavi URSZR Celje, telefon 03 420 92 25, e-pošta
hinko.pap@urszr.si .
Lep pozdrav.
Pripravil:
Hinko Pap
višji referent II.
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