Pravila o nagradah, priznanjih in pohvalah Slovenskega
združenja za kakovost in odličnost
1. člen
Slovensko združenje za kakovost in odličnost podeljuje vsako leto spodbude za razvoj kakovosti v
obliki nagrade, priznanja in pohvale, praviloma na letni konferenci SZKO.
2. člen
NAGRADE, PRIZNANJA IN POHVALE
Nagrade, priznanja in pohvale so:
-

nagrada posamezniku ali organizaciji za dolgoletno delo in izjemne zasluge na področju
širjenja in udejanjanja kulture kakovosti, vrednost in poslanstva SZKO,
priznanje posamezniku ali organizaciji za nekajletno delo in pomembne uspehe na področju
širjenja in udejanjanja kulture kakovosti, vrednot in poslanstva SZKO,
pohvala posamezniku ali organizaciji za pomembne uspehe ali enkraten prispevek, praviloma
v zadnjih treh letih, na področju širjenja in udejanjanja kulture kakovosti, vrednot in
poslanstva SZKO.

Nagrade, priznanja in pohvale se lahko izjemoma podelijo tudi skupini posameznikov.
Praviloma se lahko podeli ena nagrada, priznanje in pohvala vsako leto, ob posebnih jubilejih ali po
odločitvi komisije pa se jih lahko podeli tudi več.
Upravni odbor lahko tudi spremeni naziv posamezne spodbude za razvoj kakovosti, vendar se
praviloma podeljujejo nagrade, priznanja in pohvale.
3. člen
KOMISIJA
Prejete predloge za nagrade in priznanja ocenjujejo in o njih podelitvi nagrad in priznanj odloča
Komisija za nagrade, priznanja in pohvale (v nadaljevanju Komisija).
Komisijo imenuje Upravni odbor SZKO in šteje najmanj tri člane.
Komisija je pri svojem delu neodvisna.
Komisija o svojem delu poroča v pismeni obliki Upravnemu odboru SZKO.

4. člen
RAZPIS
Komisija objavi razpis za nagrado, priznanje in pohvalo v reviji Kakovost in na spletnih straneh SZKO.
V razpisu povabi k podajanju predlogov in navede pogoje, zahtevana dokazila in rok za oddajo
predlogov. Rok za oddajo je instrukcijske narave, komisija se lahko odloči, da sprejema predloge do
svoje odločitve.

PREDLAGATELJ
Predlog za podelitev nagrad ali priznanj, skladen z razpisnimi zahtevami, lahko podajo člani in nečlani
SZKO, predlog lahko podajo tudi zainteresirane pravne osebe (podjetja, društva, javni zavodi…).
Predlog lahko poda tudi sama komisija.
5. člen
OCENJEVANJE
Komisija pri oceni predlogov in izbiri nagrajencev upošteva zlasti:
-

zasluge, uspehe in pristope podane v obrazložitvi predloga,
priložena dokazila,
druge javno dostopne informacije o dejstvih v zvezi s podanim predlogom.

Komisija se lahko v fazi izbora posvetuje in pridobi potrebne informacije tudi z drugimi člani SZKO
Odločitve komisije temeljijo na strokovni metodologiji ocenjevanja na podlagi prejetih dokazil,
dokumentacije in zbranih informacij. Po potrebi lahko komisija določi enega ali več recenzentov, da
podajo svoja mnenja.
Ocenjevanje posameznih predlogov je zaupno.
Komisija do podelitve nagrad in priznanj ne daje obvestil o svojem delu.
Ob dokončni izbiri nagrajencev obvesti komisija o svoji odločitvi vse nagrajence in predsednika SZKO.

6. člen
VELJAVNOST PRAVIL
Ta pravila veljajo od njihove potrditve na seji Upravnega odbora, to je od dne 4.11.2016, uporabljajo
pa se tudi za že začete postopke v letu, ko so ta pravila bila sprejeta.
Janez Benčina
Predsednik SZKO

