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Na podlagi 57. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana je Upravni 
odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana na svoji 12. redni seji dne, 24. 
februarja 2009 sprejel 
 
 
 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU 
 NAZIVA ČASTNEGA ČLANA, ODLIKOVANJ IN  PRIZNANJ  
OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SEŽANA 

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen  
 
Ta pravilnik ureja način, pogoje in postopek podeljevanja naziva častnega člana 
odlikovanj in priznanj Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana (v nadaljevanj: 
zbornica) ter našteva vrste in oblike priznanj in odlikovanj.  
 

2. člen 
 

Častna odlikovanja in priznanja se podeljujejo z namenom zahvale oziroma nagrade in 
nadaljnje vzpodbude prejemnikom odlikovanj in priznanj za njihovo aktivno poslovno 
udeležbo v zbornici in za dosežke na področju obrti in podjetništva. 
 

 
II. VRSTE PRIZNANJ 

 
3. člen 

 
Zbornica lahko podeljuje častna odlikovanja, priznanja in posebna priznanja: 

• podelitev naziva »častni član Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana« 
• častna plaketa Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana 
• bronasta, srebrna in zlata plaketa zbornice 
• posebna priznanja 
• jubilejna priznanja  

 
 

III. ČASTNO ČLANSTVO OBMOČNE 
OBRTNO OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SEŽANA 

 
4. člen 

 
Podelitev naziva častnega člana zbornice je najvišje priznanje, ki ga podeljuje zbornica 
posamezniku.  
 
Zbornica ima lahko le manjše število častnih članov.  
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5. člen 
 
Častni član zbornice ima doživljenjsko pravico biti vabljen in prisostvovati slavnostnim 
sejam skupščine zbornice, lahko pa je vabljen tudi na druge slovesnosti oziroma 
prireditve, ki jih organizira zbornica. 
 
 
1. Oblika in vsebina listine o imenovanju častnega člana 
 

6. člen 
 

Naziv častnega člana se podeli z listino o imenovanju častnega člana v obliki diplome.  
 
Iz besedila diplome mora biti razvidno: 

• da gre za imenovanje za častnega člana OOZ Sežana,  
• ime in priimek z rojstnimi podatki prejemnika,  
• kratko posvetilo o razlogu imenovanja za častnega člana,  
• datum seje skupščine, evidenčna številka vpisa v register častnih članov in  
• žig ter podpis predsednika zbornice.  

 
O imenovanju častnega člana se izda tudi uradno potrdilo z enakim besedilom kot na 
diplomi. 
 
 
2. Pogoji za dodelitev naziva častnega člana Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Sežana 
 

7. člen 
 
Naziv častnega člana zbornice se praviloma podeljuje posameznikom za dolgoletno 
uspešno opravljanje obrtne oziroma podjetniške dejavnosti ter plodne rezultate v 
poslovnem sodelovanju z zbornico in v delu njenih organov. 
 
Častno članstvo se lahko podeljuje posamezniku za njegovo življenjsko delo na 
področjih obrtništva in podjetništva. 
 

8. člen 
 
Častno članstvo se lahko podeli tudi nečlanu zbornice, če je s svojimi dejanji izjemno 
prispeval k razvoju obrtništva in podjetništva. 
 
 

IV. ČASTNA PLAKETA  
OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SEŽANA  

 
9. člen  

 
Častno priznanje (plaketa) zbornice se praviloma podeljuje nečlanom zbornice – 
državljanom Slovenije in tujim državljanom ter domačim in tujim podjetjem, zbornicam 
oziroma združenjem in ustanovam, kot priznanje za visoko stopnjo uspešnega 
poslovnega sodelovanja z zbornico pri njenih aktivnostih in naporih za razvoj obrtništva 
in zasebnega podjetništva. 
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1. Oblika in vsebina odlikovanja  
 

10. člen 
 

Častna plaketa zbornice je izdelana iz nežlahtne kovine ter ima enako velikost in 
vsebino kot plaketa zbornice z razliko, da ima častna plaketa vtisnjeni besedi »častna 
plaketa«. Plaketa je pozlačena in platinirana na staro zlato.  
 
 

11. člen 
 

Skupaj s častno plaketo se podeli tudi diploma. Iz besedila diplome je razvidno, da se 
podeljuje častna plaketa z ostalimi podatki, navedenimi v 6. členu tega pravilnika, 
prilagojenim za častno plaketo.  
 
 

V. PLAKETE ZBORNICE 
 

12. člen 
Zbornica lahko podeli:  
• Bronasto plaketo 
• Srebrno plaketo 
• Zlato plaketo  

Plakete zbornica podeli članom zbornice (fizičnim in pravnim osebam), če izpolnjujejo 
pogoje iz tega pravilnika, in sicer: 

• Bronasto plaketo lahko prejme upravičenec iz prejšnjega odstavka, ki je najmanj 
4 leta uspešno poslovno sodeloval z zbornico oziroma posloval na področju obrti 
in zasebnega podjetništva, 

• Srebrno plaketo lahko prejme upravičenec za najmanj 8 let uspešnega 
poslovnega sodelovanja z zbornico oziroma dela na področju obrti in 
podjetništva, 

• Zlato plaketo se lahko podeli za izjemne dosežke na področju obrti in 
podjetništva upravičencem iz prejšnjega odstavka 

Plakete se praviloma podeljujejo po naslednjem vrstnem redu: 

• Bronasta plaketa,  
• Srebrna plaketa,  
• Zlata plaketa.  

1. Oblika in vsebina plaket 

Plakete zbornice so izdelane iz nežlahtne kovine in so naslednje:  
 

• Bronasta plaketa je bronasto patinirana, 
• Srebrna plaketa je srebrno patinirana,  
• Zlata plaketa je pozlačena.  
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Plaketa vsebuje:  
 

• Znak zbornice z nazivom »Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana«.  
• Ustrezno oblikovano ploskev za graviranje morebitnega besedila 
• Ime in priimek oziroma naziv prejemnika plakete.  

 
Velikost plakete znaša 8x8 cm.  K plaketi spada diploma v obliki pisnega priznanja, s 
vsebino iz prvega odstavka 15. člena tega pravilnika.  

 
 

VI. POSEBNA PRIZNANJA 
 

13. člen 
 
Med posebna priznanja spadajo: 

- diploma (pisno priznanje) za zasluge 
- priznanje za kakovost izdelkov, storitev in inovatorske dosežke 

 
 
Diplomo lahko prejme samostojni podjetnik ali zakoniti zastopnik podjetja, ki je član 
zbornice in izpolnjuje naslednje kriterije:  

- je najmanj 4 leta uspešno posloval z zbornico 
- je uspešno in plodno poslovno sodeloval z zbornico glede uresničevanja njenih 

nalog 
- je uspešno deloval v organih in telesih zbornice ali Obrtno-podjetniške zbornice 

Slovenije ali kot predstavnik obrti in podjetništva v drugih organizacijah in 
skupnosti  

- je uspešno sodeloval pri razvijanju obrtništva in podjetništva in utrjevanju 
različnih oblik medsebojnega poslovnega sodelovanja in povezovanja na 
področju obrti in podjetništva doma in v tujini  

 
Priznanje za kakovost izdelkov, storitev in inovatorske dosežke lahko prejme 
samostojni podjetnik ali zakoniti zastopnik podjetja, ki je član zbornice in izpolnjuje 
naslednje kriterije:  
 

- za zasluge pri razvijanju in izboljšanju tehnike in tehnologije v posameznih 
dejavnosti 

- za dosežke na področju izobraževanja in kvalitete kadrovskega izpopolnjevanja v 
obrti in podjetništvu 

- za zasluge pri sodelovanju in povezovanju na področju obrti in podjetništva z 
razvojnimi institucijami  

 
 

VII. JUBILEJNA PRIZNANJA 
 

14. člen 
 
Jubilejna priznanja se podelijo članom za opravljanje dejavnosti za: 

- 10 let 
- 20 let 
- 30 let 
- 40 let 
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Pri računanju jubilejev se upošteva datum ustanovitve podjetja, podjetje pa mora biti 
vpisano v Obrtni register članov. Če se je samostojni podjetnik preoblikoval v drugo 
statusno obliko, to ne vpliva na izračun jubileja. Člani, ki nimajo urejene dokumentacije 
ali se njihova pošta vrača, niso upravičeni do priznanja. 
 
 

VIII. OBLIKA IN VSEBINA PRIZNANJ 
 

15. člen  
 

Diploma (pisno priznanje) 
Diploma je pisno priznanje, ki vsebuje:  

- znak zbornice in kratko besedilo, iz katerega je razvidno, za kakšen namen 
zbornica podeljuje pisno priznanje  

- ime in priimek oziroma naziv prejemnika 
- utemeljitev podelitve priznanja 
- zaporedno evidenčno številko priznanja 
- datum podelitve priznanja 
- žig in podpis predsednika zbornice 

 
.  

IX. PREDLOGI ZA PODELITEV  
ČASTNIH ODLIKOVANJ IN PRIZNANJ  

 
16. člen 

 
Predlog za podelitev častnih odlikovanj, priznanj in posebnih priznanj zbornice lahko 
podajo:  

- predsednik in podpredsednik zbornice 
- upravni, odbor, skupščina, komisija za priznanja in odlikovanja zbornice in 

strokovne sekcije zbornice 
 
Predlog za podelitev priznanj mora vsebovati naslednje podatke:  

- ime in priimek kandidata za prejem priznanja in opredelitev njegovega statusa 
oziroma funkcije 

- utemeljitev upravičenosti kandidata za podelitev priznanja 
- način in datum podelitev  

 
 

X. ODLOČANJE O PREDLOGIH ZA PODELITEV 
 ČASTNIH ODLIKOVANJ IN PRIZNANJ  

 
17. člen  

   
Predloge za podelitev častnih odlikovanj in priznanj zbira komisija za priznanja, ki 
preveri ali podani predlogi izpolnjujejo pogoje, navedene v tem pravilniku, ter na tej 
podlagi poda predlog za podelitev priznanj upravnemu odboru zbornice. Upravni odbor 
zbornice sprejme sklep o podelitvi odlikovanj in priznanj, ki vsebuje osebne podatke 
nagrajenca, vrsto priznanja in razlog podelitve.  
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XI. NAČIN IZROČITVE ČASTNIH ODLIKOVANJ IN PRIZNANJ  
 

18. člen 
 

Način izročitve častnih odlikovanj in priznanj določi upravni odbor zbornice ob sprejetju 
sklepa o podelitvi odlikovanja in priznanja. Ob tem določi kraj in čas izročitve častnega 
odlikovanja in priznanja.  
 
Častna odlikovanja in priznanja izročajo praviloma najvišji funkcionarji zbornice ob 
svečanih priložnostih, praznovanju obletnice zbornice, jubileju ali ob državnih praznikih.  
 
 

XII. SKUPNE IN KOČNE DOLOČBE 
 

19. člen 
Protokol zbornice  
Protokol zbornice v povezavi s komisijo za priznanja in odlikovanja skrbi za nemoten 
potek podeljevanja priznanj in častnih odlikovanj zbornice, in to je:  

• priprava častnih odlikovanj in priznanj za izročitev (tisk ali graviranje besedil), 
• priprava poteka protokolarne svečanosti po tem pravilniku, 
• da se neizročena častna odlikovanja oziroma priznanja zbornice, ki iz 

opravičenih razlogov niso bila izročena kandidatom, čim prej ustrezno izročijo  (v 
primeru smrti ožjim sorodnikom nagrajenca), 

• da se izročitev častnega odlikovanja oziroma priznanja zbornice v primeru 
zadržkov zadrži (če se je izvedelo za dejanja kandidata, ki nasprotujejo ustavnim 
normam, zakonu, statutu zbornice oziroma temu pravilniku), 

• ustrezna objava podeljenih priznanj in častnih odlikovanj zbornice v internem 
glasilu Informator in na internetnih straneh OOZ Sežana  

 
20. člen 

 
Evidenca podeljenih častnih odlikovanj in  priznanj  
 
O podeljenih častnih odlikovanjih in priznanjih zbornice se vodi posebna evidenca in 
sicer:  

- zaporedna številka vpisa – zaporedna številka priznanja 
- vrsta odlikovanja in priznanja 
- datum izdaje sklepa o podelitvi odlikovanja in priznanj  
- ime in priimek oziroma naziv prejemnika 
- datum izročitve odlikovanj in priznanj 

 
21. člen 

 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na UO zbornice. S sprejemom tega 
pravilnika preneha veljati pravilnik z dne 11.11.1991. 
 
 
Štev.:   70/2009-02       Predsednik UO: 
Datum: 24.2.2009       Milan Škapin  


