Pravilnik o priznanjih Slavističnega društva Slovenije

1. člen
Pravilnik o priznanjih Slavističnega društva Slovenije (dalje Pravilnik) opredeljuje, katera priznanja
podeljuje to društvo (dalje ZDSDS), kriterije in postopke za njihovo podelitev.
2. člen
Pravilnik temelji na Pravilih Zveze društev Slavistično društvo Slovenije, ki so bila objavljena v Jeziku in
slovstvu 1997/98, št. 4, str. 175–180, ter na https://zdsds.si/o-drustvu/pravila-zdsds/.
Pravilnik smiselno upošteva tudi dosedanjo nepisano tradicijo podeljevanja priznanj.
3. člen
Priznanja Zveze društev Slavistično društvo Slovenije so:
− častno članstvo;
− priznanja za posebno uspešno pedagoško delo na področju osnovnošolskega oz. srednješolskega
izobraževanja;
− priznanja za posebno uspešno strokovno delo na področju slovenistike oz. slavistike;
− priznanja za posebno uspešen podiplomski (doktorski) študij;
− priznanja za posebno uspešen dodiplomski (magistrski) študij;
− priznanja za posebno uspešen študij slovenistike na neslovenskih univerzah.

4. člen
Priznanja Zveze društev Slavistično društvo Slovenije lahko prejmejo člani ZDSDS. ZDSDS lahko
izjemoma in zaradi posebnih zaslug razglasi za častnega člana tudi osebo, ki ni član ZDSDS.

5. člen
Priznanja ZDSDS sestojijo iz moralnega in materialnega dela.
Materialni del predstavlja listina, s katero se izkazuje priznanje, lahko pa tudi priložnostna denarna ali
drugačna nagrada.
Besedilo vsake listine določi vsakokratni predsednik ZDSDS, vsebuje pa osnovne podatke o prejemniku,
datum podelitve priznanja in najkrajši možni povzetek utemeljitve.
O denarnem delu priznanja oziroma o priložnostnem darilu za vsako priznanje posebej odloča upravni
odbor ZDSDS v skladu s finančnimi zmožnostmi ZDSDS.

Častni člani

6. člen
Priznanje častni član ZDSDS je najvišje priznanje, ki ga podeljuje društvo.
Priznanje častni član ZDSDS se podeljuje kot simbolično moralno priznanje posebne zaslužnosti v
slovenistiki ali drugih slavističnih vedah ali v Slavističnem društvu Slovenije.
Pri presoji kandidatove upravičenosti do naziva častni član ZDSDS se upošteva njegove dosežke na
celotni poklicni poti in daljšem življenjskem obdobju, zato se naziv praviloma podeljuje starejšim od
šestdeset let.
Utemeljitev se objavi v društveni reviji Jezik in slovstvo oz. skupaj z utemeljitvami drugih priznanj
ZDSDS v tekočem letu v kongresnem zborniku in na spletni strani ZDSDS.
Častni član prejema brezplačno društveno/-e publikacijo/-e, najmanj pa eno po lastni izbiri, in je
oproščen kotizacije na vseh strokovnih srečanjih društva.

7. člen
Predloge za častne člane oblikujejo pokrajinska slavistična društva, upravni odbor ZDSDS ali posamezni
člani in jih podajo skupaj z utemeljitvijo in soglasjem kandidata v pisni obliki. O njih razpravlja upravni
odbor in pripravi končni predlog.
Častna člana razglasi občni zbor na predlog upravnega odbora ZDSDS.
Pred razglasitvijo se o izbiri obvesti tudi širšo javnost na tiskovni konferenci ali pa s tiskovnim
sporočilom.
ZDSDS praviloma razglasi vsaki dve leti dva častna člana, vendar le, če sta predloga tehtna in nesporna.
Sicer lahko razglasi zgolj enega ali pa nobenega.
Upravni odbor ZDSDS opravi predizbor med prispelimi predlogi in pri izbiri lahko upošteva tudi
neuresničene predloge iz prejšnjih let.
Predlagatelj lahko kadarkoli umakne svoj predlog, v skrajno spornih primerih, ko pri izbiri med
različnimi kandidati ni mogoč kompromisen dogovor, pa dokončno odloči častno razsodišče.
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Druga priznanja

8. člen
Pri podeljevanju priznanja za posebno uspešno pedagoško delo na področju osnovnošolskega in
srednješolskega izobraževanja, za posebno uspešno strokovno delo v slovenistiki oz. slavistiki ter za
posebno uspešen podiplomski (doktorski) in dodiplomski (magistrski) študij na slovenskih in tujih
univerzah iz 3. člena se smiselno uporabljajo določila za podeljevanje priznanja častni član ZDSDS, če v
tem pravilniku ni drugače določeno.

9. člen
Priznanja za posebno uspešno pedagoško delo na področju osnovnošolskega in srednješolskega
izobraževanja ter za posebno uspešno strokovno delo v slovenistiki oz. slavistiki se podeljujejo vsako leto
na predlog pokrajinskega društva, ki v določenem letu prireja kongres.
Praviloma se podeljuje vsako leto po eno priznanje za izobraževalno in po eno za strokovno delo.
Predsednik ZDSDS vsako leto določi roke, do katerih se pri upravnem odboru ZDSDS zbirajo predlogi.
Med predlogi z utemeljitvami odloča na svoji seji upravni odbor.
Če predlogov ni, predsednik ZDSDS lahko pozove članstvo, da jih poda do datuma, ki ga določi in je
primeren, da se lahko izvedejo postopki izbiranja.

10. člen
Priznanja za posebno uspešen podiplomski (doktorski) študij se podeljujejo na dve leti, v istem letu kakor
častno članstvo.
Priznanja za posebno uspešen dodiplomski (magistrski) študij se prav tako podeljujejo na dve leti, in sicer
izmenično, v letu, ko se ne razglaša častnih članov oz. ni rednega občnega zbora.
Praviloma se priznanja za posebno uspešen študij na drugi (magistrski) in tretji (doktorski) stopnji
podeljujejo po enemu kandidatu s področja slovenistike in po enemu s področja slavistike ter po enemu
uspešnemu diplomantu (magistrantu) oz. doktorantu s slovenistik na tujih univerzah.
Kandidate za vsa navedena priznanja predlagajo mentorji oz. na njihovo pobudo predstojniki oddelkov, in
sicer jih skupaj z utemeljitvami pošljejo upravnemu odboru ZDSDS do roka, ki ga določi predsednik.
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11. člen

Če sredstva za materialni del priznanja prispeva sponzor, se ga navaja pri vseh oblikah sporočanja in
obveščanja javnosti.
12. člen

Listine, s katerimi se izkazujejo podeljena priznanja, so praviloma kaligrafsko oblikovani unikatni izdelki
in likovne elemente črpajo iz zakladnice slovenske duhovne dediščine.

Prehodne določbe

13. člen
Pravilnik o priznanjih Slavističnega društva Slovenije sprejme upravni odbor, potrdi pa občni zbor
društva in se objavi v društveni reviji Jezik in slovstvo ter na spletni strani ZDSDS.

Osnutek pripravil dr. Zoltan Jan.
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