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PRAVILNIK O PRIZNANJIH V VINOGRADNIŠKEM 

SADJARSKEM DRUŠTVU POLJČANE 

 

 

1. člen 

Pravilnik opredeljuje merila in postopka pri imenovanju in podeljevanju priznanj 

vinogradniško sadjarskega društva Poljčane.  

 

2. Člen 

 

Na podlagi 10. in 12. člena Pravila vinogradniškega sadjarskega društva Poljčane lahko 

društvo imenuje in podeljuje naslednja priznanja: 

- častni član društva 

- plaketo društva 

- diplomo društva 

 

3. člen 

 

ČASTNI ČLAN DRUŠTVA 

Častni član društva se imenuje posameznika, ki je s svojim delom omogočil uveljavitev 

društva ali posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim strokovnim delom omogočil dvig 

kakovosti dela in ugleda društva, ter  za posebne zasluge pri razvoju društva, 

vinogradništva, vinarstva in sadjarstva. 

Častni član se imenuje, ko so izpolnjeni zgornji pogoji in, ko član dopolni starost 75 let in 

je član društva najmanj 10 let skupaj. 

Pravice častnega člana društva so:  

- da je dosmrtni član društva brez obveznosti plačila članarine, 

- ima vse pravice rednega člana društva, brez volilne pravice. 

Častnemu članu se podeli medaljon z imenom in priimkom ter s simbolom vinogradniškega 

sadjarskega društva Poljčane. 
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PLAKETA DRUŠTVA  

Se podeljuje članom društva, ki s svojim delovanjem vidno pripomogel pri razvoju društva, da 

aktivno sodeluje pri delu organu društva, da se strokovno izobražuje in deli znanje med 

članstvom ter, da sodeluje pri organizaciji prireditev društva, kar je razvidno iz liste 

prisotnosti. Prav tako je primerno, da plaketo prejme praporščak. Plaketa se podeljuje ob 

koncu štiriletnega mandata Izvršnega odbora društva. 

Članu se podeli okvirjena plaketa z imenom in priimkom ter s simbolom vinogradniško 

sadjarskega društva Poljčane. 

 

DIPLOMA DRUŠTVA  

Se podeljuje članom društva, ki so s svojim delovanjem v preteklem letu dosegli posebne 

rezultate na podlagi 14. člena Pravila vinogradniškega sadjarskega društva Poljčane na 

podlagi liste prisotnosti. Diplomo društva se podeljuje enkrat letno na Zboru članov društva. 

Članu se podeli navadna diploma – zahvala z imenom in priimkom ter s simbolom 

vinogradniško sadjarskega društva Poljčane. 

 

4. člen 

Sklep o podelitvi priznanja ali imenovanja častnega člana sprejme Izvršni odbor na podlagi 

pisnega predloga člana društva ali organa društva. Predlog za podelitev priznanja ali 

imenovanja mora biti poslan najmanj petinštirideset (45) dni pred rednim letnim Zborom 

članov. Priznanja in nazivi društva se podeljujejo na rednem Zboru članov društva ali ob 

izredni priložnosti. 

 

5. člen 

Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Zbor članov društva. 

Za razlago tega pravilnika je pristojen Izvršni odbor društva. 

Pravilnik  o  nazivu  in  priznanjih  v  vinogradniškem  sadjarskem  društvu Poljčane  

velja od dne, 07.02.2015. 

 

 

 

Pripravil       Vinogradniško sadjarsko 

Aleksander Šmid            društvo Poljčane 

         Jurij Gaber, predsednik 


