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PRAVILNIK 
O PLANINSKIH ODLIČJIH IN PRIZNANJIH  
PLANINSKEGA DRUŠTVA ONGER TRZIN 

 
 
l. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Planinsko društvo Onger Trzin (v nadaljevanju PD Onger Trzin) s tem pravilnikom določa planinska 
odličja in priznanja PD Onger Trzin, merila za njihovo podeljevanje, postopek, organe pristojne za 
podeljevanje in evidenco podeljenih planinskih odličij in priznanj. 
 

2. člen 
 
Planinska odličja in priznanja PD Onger Trzin se podeljujejo posameznikom, planinskim društvom, 
podjetjem, združenjem in drugim organizacijam za: 
 

– razvijanje množičnega planinstva in drugih oblik planinske dejavnosti, 
– za uspešno delo v PD Onger Trzin in Planinski zvezi Slovenije, 
– za razvijanje mednarodnega sodelovanja na področju planinstva, 
– za publicistično delo na področju planinstva, 
– za vidne dosežke na drugih področjih planinske dejavnosti. 

 
3. člen 

 
Planinska odličja PD Onger Trzin po tem pravilniku so: 
 

– diploma PD Onger Trzin, 
– bronasti znak PD Onger Trzin, 
– srebrni znak PD Onger Trzin, 
– zlati znak PD Onger Trzin, 
– plaketa Tineta Orla. 

 
4. člen 

 
Planinska priznanja PD Onger Trzin po tem pravilniku so: 
 

– častni član PD Onger Trzin, 
– častni predsednik PD Onger Trzin. 

 
5. člen 

 
Vsako od naštetih planinskih odličij in priznanj PD Onger Trzin se posamezniku oz. organizaciji 
podeli le enkrat. 
 
Planinska odličja se podeljuje stopenjsko. 
Prejetje bronastega znaka PD Onger Trzin je neodvisno od prejetja diplome PD Onger Trzin. 
 

6. člen 
 
Planinsko odličja in priznanja PD Onger Trzin se podeljuje praviloma na občnih zborih ali ob drugih 
svečanih trenutkih. 
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II. PLANINSKA ODLIČJA PD ONGER TRZIN 
 

7. člen 
 

DIPLOMA PD ONGER TRZIN se podeljuje za uspešno delo v krajšem obdobju na področjih, 
navedenih v 2. členu tega pravilnika oz. za večji, enkraten prispevek na področjih, navedenih v 2. 
členu tega pravilnika. 
 
Diploma je natisnjena na belem umetniškem kartonu formata 210 x 300 mm. Na diplomi so 
natisnjeni podatki o podelitvi. 
 

8. člen 
 

BRONASTI ZNAK PD ONGER TRZIN se podeljuje za daljše uspešno delo (vsaj 5 letno) na 
področjih, navedenih v 2. členu tega pravilnika. 
 
Bronasti znak je stiliziran simbolni znak PD Onger Trzin kot ga določa 10. člen Pravil PD Onger 
Trzin. Znak je izdelan iz ustrezne kovine v velikosti 59 x 71 mm. 
 
Prejemnik znaka prejme tudi diplomo, natisnjeno na belem umetniškem kartonu formata 210 x 300 
mm. Na diplomi so natisnjeni podatki o podelitvi. 
 

9. člen 
 

SREBRNI ZNAK PD ONGER TRZIN se podeljuje za dolgoletno uspešno delo (vsaj 10 let) na 
področjih, navedenih v 2. členu tega pravilnika. 
 
Srebrni znak je stiliziran simbolni znak PD Onger Trzin kot ga določa 10. člen Pravil PD Onger 
Trzin. Znak je izdelan iz ustrezne kovine v velikosti 59 x 71 mm. 
 
Prejemnik znaka prejme tudi diplomo, natisnjeno na belem umetniškem kartonu formata 210 x 300 
mm. Na diplomi so natisnjeni podatki o podelitvi. 
 

10. člen 
 

ZLATI ZNAK PD ONGER TRZIN se podeljuje za izjemne dosežke in dolgoletno uspešno delo (vsaj 
15 let) na področjih, navedenih v 2. členu tega pravilnika. 
 
Zlati znak je stiliziran simbolni znak PD Onger Trzin kot ga določa 10. člen Pravil PD Onger Trzin. 
Znak je izdelan iz ustrezne kovine v velikosti 59 x 71 mm. 
 
Prejemnik znaka prejme tudi diplomo natisnjeno na belem umetniškem kartonu formata 210 x 300 
mm. Na diplomi so natisnjeni podatki o podelitvi. 
 

11. člen 
 

PLAKETA TINETA ORLA se podeljuje za izjemne dosežke in dolgoletno uspešno delo (vsaj 20 let) 
na področjih, navedenih v 2. členu tega pravilnika. 
 
Plaketa Tineta Orla je najvišje društveno odličje. 
 
Plaketa Tineta Orla je kockaste oblike, izdelana iz kristalnega stekla v velikosti 94 x 98 x 96 mm. 
Na eni strani kocke je prikazana Triglavska severna stena, ki simbolizira slovensko planinstvo, v 
levem zgornjem delu pa je silhueta planinskega orla (Aquila Chrysateos), zelo redkega prebivalca 
slovenskih gora. 
 
Prejemnik plakete prejme tudi diplomo natisnjeno na belem umetniškem kartonu formata 400 x 500 
mm. Osnovni motiv na diplomi je severna stena Triglava in planike (risba iz dnevnika prof. Tineta 
Orla za leto 1934). 
Na diplomi so natisnejni podatki o podelitvi. 
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III. PLANINSKA PRIZNANJA PD ONGER TRZIN 
 

12. člen 
 
Planinsko priznanje "Častni član PD Onger Trzin" se podeljuje posamezniku za izredne zasluge pri 
delu društva. 
 
Planinsko priznanje je izdelano v obliki svečane diplome. Diplomo uokvirjajo planike, na vrhu je 
znak PD Onger Trzin. Diploma je natisnjena na belem umetniškem kartonu formata 400 x 500 mm. 
Na diplomi so natisnejni podatki o podelitvi. 
 

13. člen 
 
Planinsko priznanje "Častni predsednik PD Onger Trzin" se podeljuje dolgoletnemu predsedniku 
za izredne zasluge pri delu društva. 
 
Planinsko priznanje je izdelano v obliki svečane diplome. Diplomo uokvirjajo planike, na vrhu je 
znak PD Onger Trzin. Diploma je natisnjena na belem umetniškem kartonu formata 400 x 500 mm. 
Na diplomi so natisnejni podatki o podelitvi. 
 

14. člen 
 
Prejemnik priznanja iz 12. in 13. člena prejme poleg svečane diplome tudi vazo iz kristalnega 
stekla, na kateri so obvezni naslednji vgravirani elementi: znak društva, podatki o prejemniku, 
podatki o podeljevalcu (PD Onger Trzin) in datum sprejema sklepa o podelitvi. 
 
IV. PRIZNANJA PZS 
 

15. člen 
 
Priznanja Planinske zveze Slovenije in njenih komisij opredeljujejo Pravilnik o priznanjih PZS in 
pravilniki njenih komisij. Ta priznanja se podeljujejo v skladu z njihovimi določili. 
 
V. ORGANI ZA PODELJEVANJE PLANINSKIH ODLIČIJ IN PRIZNANJ 
 

16. člen 
 
Planinska odličja in priznanja podeljuje UO PD Onger Trzin na predlog Komisije za planinska 
odličja in priznanja. 
 

17. člen 
 
UO PD Onger Trzin imenuje Komisijo za planinska odličja in priznanja, ki jo sestavljajo predsednik 
in dva člana. Člani komisije morajo biti člani PD Onger Trzin. 
 
Naloge Komisije so: 
 

– pregled in priprava predlogov za podelitev planinskih odličij in priznanj, 
– zbiranje in oblikovanje predlogov za družbena priznanja, 
– dajanje mnenj UO v zvezi s temi priznanji, 
– opravljanje drugih nalog, ki jih določi UO. 

 
18. člen 

 
Planinska odličja in priznanja se podeljujejo na podlagi pisnih predlogov. 
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19. člen 
 
Predlagatelji planinskih odličij in priznanj PD Onger Trzin je lahko vsak član PD Onger Trzin. 
 

20. člen 
 
Predlagatelj mora poslati predlog za planinsko odličje ali priznanje v pisni obliki Komisiji za 
planinska odličja in priznanja. Predlog mora biti obrazložen. 
 

21. člen 
 
Predlog iz 20. člena tega pravilnika mora biti posredovan Komisiji za planinska odličja in priznanja 
najpozneje 60 dni pred podelitvijo. Komisija oblikuje predlog najpozneje v 14 dneh po njegovem 
prejemu ter o svoji odločitvi nemudoma obvesti UO. UO najpozneje v 30 dneh po prejemu 
predloga Komisi-je odloči o podelitvi priznanja. 
 

22. člen 
 
O podeljenih planinskih odličjih in priznanjih vodi evidenco tajništvo PD Onger Trzin, v kateri so po-
datki o dobitniku priznanja, njegova evidenčna številka in podatki o vrsti podeljenega priznanja. 
 

23. člen 
 
Tajnik PD Onger Trzin enkrat letno poroča UO o številu in vrsti podeljenih priznanj. 
 
VI. PREHODNE ODLOČBE 
 

24. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati 10. 11. 2003. 
 

25. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o planinskih odličjih in priznanjih PD 
Onger Trzin sprejet 5. 1. 1999 in Pravilnik o spremembah pravilnika o planinskih odličjih in 
priznanjih PD Onger Trzin sprejet 16. 2. 1999. 
 

Predsednik PD Onger Trzin 
Emil Pevec 
 
V Trzinu 10. 11. 2003 


