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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
zaščito in reševanje razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite, ki bodo podeljena
praviloma ob dnevu Civilne zaščite.
V skladu s sklepom 24. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne
zaščite, ki je bila 31. 1. 2019, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2020 podelil:
 1 nagrado - kipec Civilne zaščite,
 15 priznanj - plaketa Civilne zaščite,
 25 priznanj - zlati znak Civilne zaščite,
 50 priznanj - srebrni znak Civilne zaščite,
 100 priznanj - bronasti znak Civilne zaščite.

Kriteriji za oblikovanje predlogov
Pri oblikovanju predlogov je treba upoštevati vse posameznike in skupine, ki se vključujejo v
dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči, tudi društva in druge nevladne organizacije.
1. postopnost
Pri aktivnih posameznikih in organizacijah je treba dosledno upoštevati postopnost pridobivanja
priznanj (od bronastega znaka naprej)! Če je posameznik ali organizacija na primer predlagan
za srebrni znak, mora bronastega že imeti. Izjeme so dopustne v določenih primerih, in sicer ob
upokojitvah, zaključku karierne poti, ob izjemnem opravljenem delu v kratkem času ipd.
2. periodičnost
Med posameznimi priznanji istemu posamezniku ali organizaciji morajo preteči najmanj 3 leta.
Bronasti, srebrni in zlati znaki se lahko posameznikom in organizacijam podelijo 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).
3. enkratna dejanja
Za enkratna dejanja se podeljuje bronasti znak, in sicer tistim posameznikom in organizacijam,
ki so se s svojimi dejanji posebej izkazali ob naravnih in drugih nesrečah v preteklem letu. Zanje
ne velja kriterij periodičnosti (posameznik ali organizacija je za bronasti znak za enkratno
dejanje lahko predlagan/-a tudi več let zapovrstjo).
4. obletnice PGD in GZ
PGD, ki praznujejo obletnice, se priznanja lahko podelijo po naslednjih kriterijih:
– 100- in 110-letnica: srebrni znak Civilne zaščite
– 120-letnica: zlati znak Civilne zaščite
– 130-letnica: plaketa Civilne zaščite
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–
–

140-letnica: plaketa Civilne zaščite
150-letnica: plaketa Civilne zaščite

Vendar pa pri tem ni avtomatizma. Društvo mora biti aktivno. Vsak predlog mora biti primerno
obrazložen.
Gasilskim zvezam, ki praznujejo obletnice, se priznanja lahko podelijo po naslednjih kriterijih:
- 50-letnica: srebrni znak Civilne zaščite
- 60-letnica: zlati znak Civilne zaščite
- 70-letnica: plaketa Civilne zaščite
Tudi tukaj ni avtomatizma, zato mora biti predlog za priznanje utemeljen.
5. razno
Predloge, ki navedenim kriterijem ne bodo ustrezali, bo komisija znižala oziroma zavrnila.
Komisija lahko posamezen predlog, kljub temu da ustreza vsem kriterijem, po svoji presoji
zavrne.
Poleg razpisanega števila priznanj in nagrad na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami lahko predlaga kandidate tudi komisija za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade
in poveljnik Civilne zaščite RS.

Zbiranje predlogov, selekcija in vnos v evidenco
Zbiranje predlogov z območja vaše izpostave oz. v vaši organizaciji se začne z datumom
podpisa tega razpisa.
Med prispelimi predlogi naredite selekcijo v okviru razpisane kvote za vašo izpostavo
oziroma organizacijo. Izbrane predloge potem vnesite v Evidenco priznanj CZ.
Predloge za enkratna dejanja pri vnosu v evidenco označite kot »dodatna« in v okno za
dodatno obrazložitev navedite, za katero enkratno dejanje gre.
Predloge za priznanja bo mogoče vpisovati v evidenco od 6.–17. januarja 2020.
Tisti, ki razpis za priznanja pošljete naprej na lokalno raven, lahko uporabite obrazca »Predlog
za posameznika« in »Predlog za organizacijo«, ki sta v prilogi.
Osebni podatki v »Predlogu za posameznika«
Predlogi, ki jih predlagatelji posredujejo na izpostave URSZR, neposredno URSZR ali pa jih
sami vpišejo v Evidenco priznanj CZ, vsebujejo osebne podatke o predlaganih kandidatih. V
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o
razveljavitvi Direktive 95//46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) je treba za to, da
je zbiranje in obdelava osebnih podatkov zakonita, imeti zakonsko podlago ali od posameznika,
na katerega se osebni podatki nanašajo, pridobiti privolitev. Predlagatelje opozarjamo, naj bodo
pozorni na to, da bo njihovo zbiranje in obdelava osebnih podatkov zakonita.
Anonimizacija osebnih podatkov preminulih prejemnikov priznanj
V Evidenci priznanj CZ ima skrbnik po novem možnost anonimizacije osebnih podatkov
preminulih prejemnikov priznanj. Zato prosimo uporabnike evidence, da nas sproti obveščate o
preminulih prejemnikih priznanj iz vaše regije oziroma organizacije. Podatke naj vam redno
posredujejo dejanski predlagatelji predlogov, zato jih v posredovanju razpisa na lokalno raven
na to opozorite.
Podatke o preminulih dobitnikih priznanj nam posredujte ustrezno zavarovane (zaklenjene prek
DGZR), zunanje organizacije pa z navadno pošto na naslov: Tanja Novak (osebno), Uprava RS
za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana.

Razno
Prosimo, da ste pri vnosu imen, priimkov in nazivov organizacij v evidenco natančni. V obrazec
za posameznika v rubriko »Akademski naslov« dosledno vpisujete njihove morebitne
znanstvene in akademske nazive, pri vojakih pa v rubriko »Čin« njihove čine.
Pred vnosom posameznika ali organizacije v bazo vedno preverite, če je morda že vpisan v
bazo. V tem primeru posameznika ali organizacijo ne vpisujte ponovno, kajti tako se izgubi
sledljivost preteklih prejetih priznanj.
Če je nek posameznik ali organizacija že v bazi, pa so podatki nepopolni ali napačni, jih prosim
dopolnite oziroma popravite.
Priznanja, ki ne bodo podeljena na državni slovesnosti ob 1. marcu, bodo podeljena na
regijskih prireditvah, ki jih organizirajo izpostave URSZR. Priznanja za obletnice PGD se
podelijo na prireditvah ob njihovih obletnicah.
Za morebitne dodatne informacije se obrnite na Tanjo Novak (tel. 01/ 471 33 60, 01/ 471 33 22,
tanja.novak@urszr.si).
S spoštovanjem.
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Poslano:
– Vodjem OE URSZR,
– Izpostavam URSZR,
– Društvom in drugim nevladnim organizacijam (GRZS
GZS, KZS, ZRPS, ZTS, ZSKSS, RKS, JRS, SPZ),
– IRSVNDN,
– MNZ - Policija,
– SV,
– Članom komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade CZ
– Poveljniku CZ RS.
Priloge:
– obrazca za posameznike in organizacije
– preglednice razpisanih priznanj

