Interni pravilnik o priznanjih Slovenskega
rodoslovnega društva
SPLOŠNE ODLOČBE
1. člen
Z namenom spodbujanja povezane rodoslovne dejavnosti ter z namenom nagrajevanja
naporov in dosežkov posameznikov in projektnih skupin, Slovenskega rodoslovnega društva
(v nadaljnjem besedilu: SRD) razglaša in podeljuje priznanja najboljšim posameznikom,
projektnim skupinam, ki so vključeni v Slovensko rodoslovno društvo in ostalim, ki kako
drugače pripomorejo na področju rodoslovnih dejavnosti.
2. člen
S tem pravilnikom SRD določa način, pogoje in druge kriterije, na podlagi katerih se
posameznikom ali projektnim skupinam na primeren način izreka priznanje za dosežene
uspehe na področju raziskovanja, izobraževanja, izrednih dosežkov v rodoslovju, dolgoletnega
dela v društvu, znanstvenih odkritij, pomoči pri uresničevanju in izvedbi različnih aktivnosti
društva.

VRSTE PRIZNANJ

3.
•
•
•

člen
priznanje za dosežke na področju rodoslovnih dejavnosti,
priznanje za uspešno, dolgoletno delo v društvu.
posebno priznanje SRD

POGOJI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ

4. člen
Razpis za podelitev posameznih priznanj se javno objavi na spletnih straneh SRD praviloma do
konca leta za priznanja v tekočem letu. Rok za oddajo pisnih predlogov ne sme biti krajši od
14 dni od dneva javne objave razpisa. Zadnji možni datum oddaje pisnih predlogov določi
predsednik SRD. Kandidate za posamezna priznanja lahko predlagajo organi SRD in
posamezniki, ki so člani društva. Predlog mora poleg osnovnih podatkov o kandidatu
vsebovati tudi podrobno utemeljitev in ustrezno dokumentacijo.
5. člen
Strokovno ocenitev predlogov za posamezno priznanje iz 3. člena in sklep o dobitnikih priznanj
opravi Upravni odbor društva (UO SRD). Če UO SRD ugotovi, da v posameznem letu ni

ustreznih kandidatov za podelitev posameznega priznanja, lahko UO SRD sklene, da se
posamezno priznanje ne podeli.
UO SRD javno objavi in vodi seznam dobitnikov posameznih priznanj iz 3. člena.
6. člen
UO SRD lahko sklene, da kandidat posameznega priznanja izgubi pravico do priznanja, če
grobo krši splošno veljavne etične in moralne norme ali če na kakršenkoli drug način povzroči
večjo škodo rodoslovni dejavnosti ali ugledu društva.
7. člen
UO SRD lahko brez javnega razpisa podeli posebno priznanje posamezniku ali skupini,
organizaciji izven društva, ki je veliko prispevala k razvoju in popularnosti rodoslovja.
Priznanja se podelijo skupaj z ostalimi priznanji in dobitniki priznanj se javno objavijo.
8. člen
Za podeljevanje priznanj se upoštevajo še naslednji pogoji:
a) Priznanje za dosežke na področju rodoslovnih dejavnosti lahko prejmejo posamezniki
ali skupine, ki so dosegli vidne rezultate na področju raziskovanj, razvoja, priprave in
objave strokovnih gradiv, predavanj in dogodkov vezanih na rodoslovje in dejavnosti
povezane z rodoslovnimi dejavnostmi.
b) Priznanje za uspešno, dolgoletno delo v društvu lahko prejmejo posamezniki,
dolgoletni aktivni člani društva, na področju izvajanja funkcij delovnih teles društva,
izvajanju vodenja projektnih skupin in ostalih dejavnosti, ki pripomorejo k ugledu
društva tudi širše.

OBLIKE PRIZNANJ

a) Srebrno in zlato priznanje sta kovani znak društva dimenzij 22,5 mm x 14,6 mm v srebrni
oziroma zlati barvi. Priznanju je priložena listina formata A4 z imenom nagrajenca.
b) Posebno priznanje je plaketa v formatu A4

KATEGORIJE PRIZNANJ

9. Člen
Priznanja so razvrščena v štiri kategorije:
a) Zlati znak SRD - Priznanje se lahko podeljuje enkrat letno na redni letni skupščini ali
večji prireditvi SRD. To priznanje lahko dobi skupina ali posameznik, ki ga predlagajo
člani ali društvo, za izstopajoče dosežke ali prizadevno večletno delo v organih društva.
Zlati znak SRD je lahko podeljen zaslužnim članom in članicam ali zunanjim sodelavcem

glede na vrsto opredeljeno v 3. členu. Obdobje podelitve med srebrnim in zlatim
znakom mora biti najmanj pet let ali 20-30 let dela na področju rodoslovja. Podeli se
le enkrat istemu dobitniku.
b) Srebrni znak SRD - Priznanje se lahko podeljuje enkrat letno na redni letni skupščini ali
večji prireditvi SRD. To priznanje lahko dobi skupina ali posameznik, ki ga predlagajo
člani ali društvo, za vidne dosežke ali prizadevno večletno delo v organih društva.
Srebrni znak SRD je lahko podeljen zaslužnim članom in članicam ali zunanjim
sodelavcem glede na vrsto opredeljeno v 3. členu. Obdobje podelitve med srebrnim
in zlatim znakom mora biti najmanj pet let ali 10-20 let dela na področju rodoslovja.
Podeli se le enkrat istemu dobitniku.
c) Bronasti znak SRD - Priznanje se lahko podeljuje enkrat letno na redni letni skupščini
ali večji prireditvi SRD. To priznanje lahko dobi posameznik, ki ga predlagajo člani ali
društvo, za 10 let delovanja v društvu. Termin delovanje zajema aktivnosti kot so pošiljanje
prispevkov, širitev baze z lastnim doprinosom, članstvo v organih društva, sodelovanje v
projektih društva in podobne dejavnosti. Podeli se le enkrat istemu dobitniku.

d) Plaketo se podeljuje osebam in organizacijam, ki niso člani društva in so veliko
prispevali rodoslovju.

KONČNE DOLOČBE

10. Člen
Pravilnik se spreminja po enakem postopku, kot je bil sprejet po sklepu UO SRD.
11. Člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem sprejetja na seji UO SRD.

V Šempasu, 8. februarja 2022

Matej Hohkraut
Predsednik SRD

