PRAVILNIK
o priznanjih SVIZ Slovenije
Splošne določbe
1. člen

Ta pravilnik določa vrsto priznanj, postopek razpisovanja, predlaganja in izbora ter
druge postopke pri podeljevanju priznanj.
2. člen

Priznanja po teh določilih prejmejo posamezniki za dosežke, ki so pomembno
prispevali k razvoju SVIZ Slovenije, ki so s svojim sindikalnim delom povečevali vpliv
članov SVIZ Slovenije na pomembno izboljšanje položaja njegovih članov.
3. člen

Predlaganje in podeljevanje priznanj je javno. Razpis se objavi enkrat letno do 15.
novembra in obsega navedbo razpisanih priznanj, možnega predlagatelja, merila za
podelitev priznanj, navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena, rok vlaganja
predlogov ter naslov, na katerega se pošljejo predlogi.
Vrste priznanj
4. člen

Za prispevke k razvoju SVIZ se podeljuje:
♦
♦
♦
♦

spominska plaketa SVIZ Slovenije
srebrno priznanje SVIZ Slovenije
zlato priznanje SVIZ Slovenije
posebno priznanje SVIZ Slovenije
5. člen

Merila za podelitev spominske plakete SVIZ Slovenije:
♦ najmanj 25 let članstva v SVIZ Slovenije
6. člen

Merila za podelitev srebrnega priznanja:
♦ praviloma 12 let oziroma najmanj tri mandate sindikalni zaupnik
♦ pomemben prispevek k ugledu sindikata zavoda v širši javnosti
♦ prizadevno in uspešno delo v SVIZ Slovenije
7. člen

Merila za podelitev zlatega priznanja:
♦ praviloma 16 let oziroma najmanj štiri mandate sindikalni zaupnik

♦ pomemben prispevek k ugledu sindikata v širši javnosti Republike Slovenije
♦ za posebno uspešno opravljeno delo v SVIZ Slovenije, pomembno za celotno
organizacijo
8. člen

Merilo za podelitev posebnega priznanja:
♦ Posebno priznanje SVIZ se podeli članu SVIZ, ki je v preteklem obdobju s svojim
delovanjem v SVIZ bistveno pripomogel k zboljšanju kakovosti dela celotne
organizacije in k uspešnejšemu uresničevanju ciljev SVIZ, in se praviloma podeli
na kongresu SVIZ Slovenije.
Predlaganje in odločanje
9. člen

Predlagatelj za podelitev priznanja je lahko sindikat zavoda ali območni odbor.
10. člen

Predlog za podelitev priznanj mora vsebovati:
♦ ime, priimek kandidata(-ke), naslov stalnega bivališča, izobrazbo, naziv,
zaposlitev, delo, ki ga kandidat ali kandidatka opravlja, člansko številko
♦ pisno utemeljitev
♦ sklep organa, ki ga predlaga, o predlogu za priznanje
11. člen

O podeljenih priznanjih se vodi posebna evidenca; vodi jo tajništvo SVIZ Slovenije.
12. člen

Stroške podeljevanja priznanj po tem pravilniku poravna GO SVIZ.
13. člen

Priznanja podeljuje predsednik SVIZ ob svečanih priložnostih.
Druga določila
14. člen

Razpis objavi glavni odbor ali območni odbor. O izboru odloča komisija, ki jo imenuje
GO ali OO.
Končna določba
15. člen

Ta pravilnik je sprejel GO na 6. seji, dne 11. 9. 2007.
Nevenka Tučič, l. r.,
predsednica Glavnega odbora SVIZ Slovenije

