
PRAVILNIK O PRIZNANJIH MLADINSKEGA SVETA AJDOVŠČINA 
Sprejet na seji zbora MSA v Ajdovščini, 8. maja 2009  

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 
1. člen  
Mladinski svet Ajdovščina (v nadaljevanju MSA) s tem pravilnikom opredeljuje merila in postopke za 
priznavanje in podeljevanje priznanj MSA. Priznanja MSA so zunanji izraz priznanja za dejanja in opravljeno 
delo na področju dela z mladimi.  
 
2. člen  
Priznanja lahko prejmejo: 

- posamezniki – člani organov MSA, 
- posamezniki – člani organizacij članic, 
- organizacije članice MSA, 
- druge organizacije in društva, skupnosti in posamezniki.  

 
3. člen  
Priznanja Mladinskega sveta Ajdovščina so:  

priznanje 
namenjeno 

posameznikom organizacijam članicam drugim 

Pohvala MSA + + + 

Plaketa MSA + + + 

Zlata plaketa MSA + +  

Zbor MSA ali predsednik MSA lahko ob posebnih priložnostih opredeli in podeli tudi druga priznanja.  
 
 
II. PRIZNANJA MSA  
 
4. člen  
POHVALA MSA je listina v rdeči barvi na kateri piše ime in priimek odlikovanca (ali ime organizacije, ali 
drugega odlikovanca) in navedba, zakaj priznanje prejema.  
Pohvalo MSA prejmejo:  
 A) posamezniki za vztrajno in uspešno delovanje ter vestno izpolnjevanje programa MSA ali 

organizacij članic, za uspešno opravljeno pomembnejše delo ter za dejanja, ki pomagajo k boljšemu 
delovanju organizacije;  

 B) organizacije članice MSA za uspešno opravljeno pomembnejše delo ali prireditev v državnem 
merilu;  

 C) druge organizacije za uspešno sodelovanje z MSA ali njenimi organizacijami članicami. 
 
5. člen  
PLAKETA MSA je na kovini srebrne barve izdelan logotip MSA. Na plaketi je vgraviran napis: PLAKETA 
MLADINSKEGA SVETA AJDOVŠČINA, ime in priimek ali naziv prejemnika, kraj in datum podelitve ter ime 
predsednika MSA. 
Prejmejo jo lahko:  



 A) člani organov MSA za več kot petletno aktivno delo v organizaciji, za posebne uspehe pri delu in za 
njihov prispevek k razvoju MSA, mladinskega dela ali mladinske politike v občini Ajdovščina;  

 B) člani organizacij članic za več kot petletno aktivno delo v organizaciji, za posebne uspehe pri delu in 
za njihov prispevek k razvoju mladinskega dela ali mladinske politike v občini Ajdovščina;  

 C) organizacije članice za uspehe pri izpolnjevanju lastnega programa ali programa MSA, vzgoji 
članstva in razvoju organizacije.  

Pogoji za pridobitev priznanja:  
– dobra organiziranost članice in zadostno število članstva,  
– redno izpolnjevanje svojega programa,  
– redna udeležba na aktivnostih MSA, 
– sodelovanje z drugimi organizacijami članicami in MSA,  
– sodelovanje z drugimi organizacijami in krajani na svojem področju,  
– sodelovanje s sorodnimi organizacijami v drugih državah.  

Č) drugi samo za izjemno pomembna dejanja, ki so pripomogla k uspešnejšemu razvoju mladinskega 
dela v občini, lahko pa se jo podeli tudi najuglednejšim osebnostim slovenskega naroda ali 
najuglednejšim posameznikom v občini Ajdovščina.  

 
6. člen  
ZLATA PLAKETA MSA je na kovini zlate barve izdelan logotip MSA. Na plaketi je vgraviran napis: ZLATA 
PLAKETA MLADINSKEGA SVETA AJDOVŠČINA, ime in priimek ali naziv prejemnika, kraj in datum 
podelitve ter ime predsednika MSA. 
 
Prejmejo jo lahko:  
 A) posamezniki ob visokih življenjskih jubilejih, ki so večji del svojega življenja posvetili aktivnemu delu 

z mladimi in razvoju mladinskega dela in mladinskih politik,  
 B) organizacije članice za dolgoletno kvalitetno delo (20 let ipd.) 
 
 
VI. PREDLAGANJE IN PODELJEVANJE  
 
7. člen  
Kandidate za priznanja MSA lahko predlagajo uprave organizacij članic in organi MSA.  
Sklep o podelitvi priznanj MSA sprejme zbor MSA ali predsednik MSA na usklajen predlog izvršnega 
odbora MSA. Predlogi za priznanja MSA morajo biti pripravljeni v pisni obliki. 
 
8. člen  
Pohvalo MSA lahko prejmejo posamezniki, organizacije članice MSA in drugi po večkrat. Plaketo MSA in 
zlato plaketo MSA pa lahko posamezniki prejmejo samo enkrat. Organizacije članice lahko prejmejo plaketo 
MSA večkrat.  
 
9. člen  
Svečana izročitev (oz. podelitev) najvišjih priznanj MSA (Plaketa MSA in Zlata plaketa MSA) praviloma 
poteka v okviru za občino pomembnega dogodka.  
 
 
 
 



VII. DRUGE DOLOČBE  
 
10. člen  
Priznanja sme odlikovanec uporabljati le v ustrezne namene in na spoštljiv način ter v skladu z določbami 
tega pravilnika.  
 
11. člen  
Ta pravilnik je sprejel Zbor MSA na svoji redni seji dne 8. maja 2009 in prične veljati z dnem sprejema.  
 
 
 
 

Ajdovščina, 8. maj 2009 
 
 Predsednica MSA 
 Helena Harej 


