PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH
DRUŠTVA ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO
BOLEZEN

Ljubljana, 14. 2. 2014

Na podlagi 24., 57. in 58. člena statuta Društva za kronično vnetno črevesno bolezen, je bil
na 10. skupščini Društva za kronično vnetno črevesno bolezen dne 14. 2. 2014 sprejet

P R A V I L N I K O N A G R A D A H IN P R I Z N A N J I H
Društva za kronično vnetno črevesno bolezen

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem pravilnikom Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (nadalje društvo) določa
vrste priznanj, njihovo obliko, pogoje in postopek njihovega podeljevanja ter razloge in
postopek za njihov odvzem.
Priznanja se podeljujejo za dosežke in zasluge, pomembne za področje delovanja društva.
Priznanja se lahko podeljujejo vsako leto.
2. člen
Priznanja se podeljuje posameznikom ali ustanovam za zasluge na področju delovanja
društva.
3. člen
Priznanja društva so:
- priznanje (listina),
- plaketa.
Priznanja podpisuje in podeljuje predsednik društva ali od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Priznanje se lahko podeli:
- članu,
- sekciji, komisiji,
- zunanjemu sodelavcu,
- zunanji ustanovi.

Kriterij za podelitev priznanja je enkratni prispevek pri uspešnosti delovanja, razvoju ali
promociji društva. Enkratni prispevek se opredeljuje kot odmevni dogodek ali dejanje, ki je
prispevalo k prepoznavnosti, promociji in razvoju društva.
Plaketa se lahko podeli:
- članu,
- sekciji, komisiji,
- zunanjemu sodelavcu,
- zunanji ustanovi.
Kriterij za podelitev plakete je prispevek v daljšem časovnem obdobju pri uspešnosti
delovanja, razvoju ali promociji društva. (npr. večletna aktivnost, sodelovanje, izvajanje
projektov)
5. člen
Priznanja se podeljujejo na osnovi predloga v okviru natečaja, ki ga objavi izvršni odbor
društva. Natečaj se objavi enkrat letno na spletni strani društva. Natečaj mora vsebovati:
- kriterije za podelitev priznanj, ki so opredeljeni v (4) četrtem členu tega pravilnika,
- podatke o predlaganem kandidatu opisane v (6) šestem členu tega pravilnika,
- rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi ter na kateri naslov,
- kraj in čas podeljevanja priznanj.
Predsednik društva lahko kandidate za prejem priznanja predlaga na skupščini.
Predlagatelji so lahko tudi organi društva ali posamezni člani, prav tako zainteresirani, ki z
utemeljitvijo predlagajo kandidata za prejem priznanja.
6. člen
Predlog za podelitev priznanja se podaja pisno in mora vsebovati:
- predlagateljevo polno ime in naslov,
- predlagančevo polno ime in naslov,
- pisno utemeljitev predloga,
- podpis predlagatelja.
Predlogu so lahko priložena tudi strokovna mnenja, recenzije, priporočila poznavalcev, ipd.
7. člen
Predloge zbira izvršni odbor društva, ki jih na seji po izteku natečaja tudi obravnava. V
skladu z 24. členom statuta društva sprejema odločitve o izdajanju priznanj izvršni odbor društva.

8. člen
Izvršni odbor društva vodi evidenco o podeljenih priznanjih in imena dobitnikov objavlja na
svoji spletni strani. Osebni podatki se lahko obdelujejo na osnovi zakonskih določil.
9. člen
Obliko priznanja in plakete določi izvršni odbor društva.
10. člen
Sredstva za priznanje bremenijo društvo in se zagotovijo v finančnem načrtu društva.
11. člen
Za razlago določil tega pravilnika je pristojen izvršni odbor društva.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina društva.
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