
Na podlagi 4. člena Pravilnika o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih in 
plaketah Državnega sveta, sprejetega na 18. seji Državnega sveta, dne 16. 9. 2009, 
objavljamo 

 
 

 
P R A V I L N I K 

O PRIZNANJIH IN PLAKETAH DRŽAVNEGA SVETA 
 

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO1 
 
 

I. 
 
Državni svet lahko podeljuje priznanja in plakete. 
 
 

1. Priznanje državnega sveta 
 
 

II. 
 
Priznanje državnega sveta se podeljuje: 
 
(1) posameznikom, organom in institucijam za izjemne dosežke pri uveljavljanju funkcije 

državnega sveta, 
 
(2) funkcionarjem in organom, ki imajo posebne zasluge za razvijanje medsebojnih stikov 

med državnim svetom in med sorodnimi organi drugih držav na državni in deželni ravni 
z namenom izmenjave izkušenj in vzpostavitve strokovnega sodelovanja, kar se kaže v 
utrjevanju institucij parlamentarne demokracije. 

 
 

III. 
 
(1) Podelitev priznanja lahko predlaga vsak državni svetnik ali interesna skupina. 
 
(2) O predlogu državnega svetnika za podelitev priznanja ali o predlogu interesne skupine 

da mnenje komisija, pristojna za mandatno-imunitetna, poslovniška in administrativna 
vprašanja. 

 
(3) Priznanje državnega sveta podeljuje predsednik državnega sveta na podlagi sklepa 

državnega sveta o podelitvi priznanja praviloma ob pomembnejših srečanjih ali 
državnih praznikih. 

 
IV. 

                                                 
1 Neuradno prečiščeno besedilo obsega: Pravilnik o priznanjih in plaketah državnega sveta (št. 091-01/94-1 z 
dne 1. 6. 1994), Sklep o spremembi Pravilnika o priznanjih in plaketah državnega sveta (št. 091-01/94-1 z dne 
17. 11. 2004) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o priznanjih in plaketah državnega sveta (št. 
091-01/09-1). 



 
Komisija pristojna za mandatno-imunitetna, poslovniška in administrativna vprašanja 
najmanj enkrat letno pozove državne svetnike, da ji dajo predloge za podelitev priznanj 
državnega sveta. 
 
 

2.  Plaketa državnega sveta 
 
 

V. 
 

(1) Predsednik državnega sveta lahko ob obiskih organov v drugih državah, ki imajo 
podobne pristojnosti, kot jih ima državni svet, ali ob obiskih delegacij takšnih organov 
pri državnem svetu, podeli funkcionarjem takšnih organov oziroma članom delegacije 
plaketo kot izraz razvijanja in utrjevanja medsebojnih stikov. 

 
(2) O podelitvi plakete iz prvega odstavka te točke predsednik državnega sveta obvesti 

državni svet. 
 

VI. 
 
(1) Predsednik državnega sveta ob mednarodnem dnevu prostovoljcev 5. decembru vsako 

leto podeli do 14 plaket posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe kot 
izraz sodelovanja državnega sveta in civilne družbe pri širjenju prostovoljstva.  

 
(2) Predlog za podelitev plaket iz prvega odstavka te točke lahko poda vsak državni svetnik 

ali interesna skupina ali organizacija civilne družbe, katere člani delujejo na področju 
prostovoljnega dela.  

 
(3) O predlogih za podelitev plaket iz prvega odstavka te točke odloča predsednik 

državnega sveta po posvetovanju s kolegijem državnega sveta.  
 
 (4) O podelitvi plaket iz prvega odstavka te točke predsednik državnega sveta obvesti 

državni svet. 
VII. 

 
Obliko priznanja in plakete odobri državni svet na predlog komisije, pristojne za mandatno-
imunitetna, poslovniška in administrativna vprašanja. 
 
 

VIII. 
 

(1) Predsednik državnega sveta najkasneje do 30. oktobra tekočega leta na spletni strani 
državnega sveta objavi javni poziv za posredovanje predlogov za podelitev plakete 
državnega sveta iz prvega odstavka VI. točke tega pravilnika. 

 
(2) Objava javnega poziva mora vsebovati: 

- rok za vložitev predlogov: 
- opredelitev načinov na katere predlagatelj lahko poda svoj predlog; 
- omejitev števila plaket; 
- navedbo kriterijev za izbor prejemnikov plaket; 



- navedbo o tem, kdo odloča o podelitvi plakete;  
- rok in način obveščanja predlagateljev o izidu javnega poziva. 

 
(3) V primerih, ko je podanih več predlogov kot je maksimalno možno število plaket, se 

izbor opravi po naslednjih kriterijih:  
- plaketo je mogoče prejeti le enkrat;  
- čim večje število let dejavnega prostovoljnega dela; 
- pomen dela z vidika vzgoje, vpliva na okolico in razvoja dejavnosti ter napredka 

organizacije; 
- pomen prostovoljnega dela z vidika humanosti, medčloveških odnosov ter 

pripravljenosti nuditi pomoč pomoči potrebnim; 
- pomen dela za razvoj civilne družbe v Sloveniji ter pomen dela za širši razvoj 

Slovenije. 
 
 
 
Datum: 7. 10. 2009 
          


