
PRAVILNIK O PODELJEVANJU DRUŠTVENIH PRIZNANJ 

SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ZA KLINIČNO KEMIJO 

 

 

ki ga je sprejel izvršilni odbor SZKK na 9. redni seji dne 29.6.2000,  s popravki sprejetimi na 

3.seji z dne 22.9.2011 in na dopisni seji 6.7.2012. 

 

1. člen 

Slovensko združenje za klinično kemijo (SZKK) podeljuje priznanja: 

-   svojim članom, 

-  v posebnih primerih tudi nečlanom 

 

2. člen 

Namen podelitve priznanj je poudariti strokovne in  organizacijske dosežke članov združenja  na 

področju klinične kemije in laboratorijske medicine. 

 

3. člen 

Vrste društvenih priznanj: 

-  odličje SZKK, 

-  priznanje SZKK, 

-  priznanje častnega članstva v SZKK, 

-  izredno priznanje SZKK (vezano na enkratni dogodek). 

Odličje SZKK se podeli: 

-  za izjemne zasluge pri delovanju društva, 

-  za posebne uspehe pri razvoju in prepoznavnosti  klinične kemije in laboratorijske medicine na 

pedagoškem,  znanstvenoraziskovalnem ali strokovno-organizacijskem področju. 

Odličje se praviloma podeli posamezniku samo enkrat. 

Priznanje SZKK se podeli: 



-   za zasluge pri delovanju društva, 

-  za uspehe pri razvoju klinične kemije in laboratorijske medicine. 

Priznanje se lahko podeli posamezniku večkrat, s presledkom najmanj pet let. 

Priznanje častnega članstva v SZKK se podeli nečlanu za izredni prispevek k strokovnemu ugledu 

društva in razvoju klinične kemije in laboratorijske medicine v Sloveniji in svetu. 

Izredno priznanje SZKK se podeli ob enkratnih dogodkih osebam, ki so kakor koli delovale v dobro 

društva (združenja) in njegove prepoznavnosti. 

 

4. člen 

Vsa društvena priznanja se podeljujejo slovesno ob priliki slovenskega kongresa klinične kemije ali 

praznovanja pomembne obletnice. 

 

5. člen 

Štiri mesece pred podelitvijo društvenih priznanj komisija za podeljevanje društvenih priznanj pri 

SZKK (Komisija) objavi razpisni rok za oddajo predlogov za podelitev društvenih priznanj. 

Predlagatelji za podelitev društvenih priznanj so lahko: 

-  najmanj trije člani SZKK (za odličje, priznanje, priznanje častnega člana) ali 

-  izvršilni odbor SZKK (za odličje, priznanje, priznanje častnega člana, izredno priznanje). 

Predlog za podelitev društvenega priznanja mora biti podan v pisni obliki. Vsebovati mora osebne 

podatke o kandidatu, podatke o njegovi aktivnosti v ocenjevalnem obdobju, utemeljitev predloga za 

podelitev vrste priznanja ter podpise predlagateljev. 30 dni po objavi razpisa Komisija zaključi 

zbiranje predlogov. 

 

6. člen 

Komisija preveri podatke in utemeljitve poslanih predlogov. Če kakšen predlog ni dovolj utemeljen 

lahko zahteva, da predlagatelj dopolni dokumentacijo. Vse popolne predloge Komisija predloži 

izvršilnemu odboru SZKK. 

Izvršilni odbor od predstavljenih predlogov izbere najustreznejše. Nato pridobi privoljenje izbranih 

kandidatov, da se s podelitvijo priznanja strinjajo. 

Postopek za izbiro društvenih priznanj «odličje SZKK« in »priznanje SZKK« je tako končan. 

Kandidata, ki naj bi dobil priznanje »častnega članstva v SZKK«,  mora potrditi še občni zbor na 

predlog izvršilnega odbora društva. 



Kandidata , ki  naj bi dobil »izredno priznanje SZKK« predlaga izvršilni odbor združenja. 

 Utemeljene predloge za podelitev društvenih priznanj, ki zaradi omejenega števila ne morejo biti 

sprejeti, lahko predlagatelji  ponovno pošljejo na naslednji razpis. 

Če se izvršilnemu odboru nobeden od predstavljenih predlogov ne zdi primeren, se društvena 

priznanja v tistem roku ne podelijo. 

Zbrano gradivo je na voljo članom SZKK. 

 

7. člen 

Končno besedilo, ki se kot utemeljitev prebere ob podelitvi društvenega priznanja, pripravi Komisija. 

 

8. člen 

Odličje sestavljata umetniško likovno delo in slavnostna listina. 

Priznanje predstavlja listina. 

Priznanje častnega članstva predstavlja častna listina. 

Izredno priznanje predstavlja listina. 

Vsaka teh listin vsebuje podatke o podeljevalcu in prejemniku, besedilo o izreku društvenega 

priznanja, datum in kraj podelitve ter podpis predsednika SZKK. 

 

9. člen 

Društveno priznanje izroči predsednik SZKK potem,  ko predsednik Komisije prebere utemeljitev. 

Najprej se podeli odličje, nato priznanje, nato častno članstvo in izredno priznanje. Na podelitvi se s 

par besedami predstavi prejemnika priznanja in utemelji razlog za podelitev društvenega priznanja. 

Obsežneje se nagrajence in njihove zasluge za društvo in stroko predstavi v posebni  monografiji, ki jo 

pripravi Komisija in izda SZKK,  za več nagrajencev skupaj. 

 

Predsednik/ca združenja: 

Mag.Evgenija Homšak,mag.farm.spec.med.biokem.,l.r. 

  


