PRAVILNIK O PODELJEVANJU PRIZNANJ STATISTIČNEGA DRUŠTVA
SLOVENIJE
Splošne določbe
1. člen
Priznanja Statističnega društva Slovenije (v nadaljevanju Društva) so: Blejčevo priznanje,
Sledilnik, priznanje za odličnost statističnega poročanja v medijih, Naziv častnega člana
Društva in Priznanje Klemna Pavliča mlademu statistiku.
2. člen
Blejčevo priznanje je strokovno priznanje, ki se podeli članu Društva za vrhunske dosežke na področju
statistike na znanstvenoraziskovalnem področju ali pedagoškem področju ter področju uradne
statistike, s katerimi je pomembno prispeval k razvoju statistike v slovenskem in mednarodnem
prostoru. To priznanje se podeli tudi za uspešen prenos znanstvenoraziskovalnih izsledkov v prakso.
Sledilnik, priznanje odličnosti statističnega poročanja v medijih za preteklo leto je priznanje, ki se
podeli novinarju ali drugemu poročevalcu, ki v medijih strokovno pravilno poroča o statistiki ali uporabi
statistiko na način, ki presega običajno raven. Priznanje se lahko podeli tudi za medijsko poročanje
o statistiki, ki prispeva k večjemu ugledu statistične stroke v najširši javnosti. Priznanje se lahko
podeli tudi organizaciji ali skupini posameznikov.
Naziv častnega člana se podeli članu Društva za izjemne dosežke na področju statistike, izjemne
zasluge za razvoj statistike ter za izjemne zasluge za razvoj in dejavnost društva. Častno članstvo
se lahko podeli tudi uglednim znanstvenikom in strokovnjakom iz Slovenije ali tujine, za izjemen
prispevek k razvoju statistike v Republiki Sloveniji.
Priznanje Klemna Pavliča mlademu statistiku:
Mladi statistik je oseba v zgodnji karieri statistika: magistrski ali doktorski študent statistike oziroma
oseba stara do 35 let. Priznanje se podeli mlademu statistiku za izjemne dosežke pri študiju statistike
(izjemna doktorska, magistrska ali seminarska naloga) ali za izjemni prispevek k znanosti v obliki članka,
knjige, magisterija ali doktorata. V poštev pridejo dela v zadnjih dveh letih.
3. člen
Letno se lahko podeli eno Blejčevo priznanje in eno priznanje za odličnost statističnega poročanja
v medijih. Naziv častnega člana Društva se podeljuje le izjemoma. Priznanje Klemna Pavliča
mlademu statistiku se lahko podeli vsako leto. Vsako od priznanj lahko dobi posameznik samo enkrat.
Priznanja ne more prejeti aktualni član Odbora za društvena priznanja.
4. člen
Predloge za podelitev društvenih priznanj lahko podajo posamezni člani Društva, predloge za
podelitev priznanja Klemna Pavliča mlademu statistiku lahko podajo tudi ostali posamezniki ali skupine,
izključujoč kandidata. Predlogi morajo vsebovati vse zahtevane sestavine navedene v 6. členu tega
pravilnika.
Imenovanje, sestava in način dela »Odbora za društvena priznanja«
5. člen
“Odbor za društvena priznanja” (v nadaljevanju Odbor) sestavljajo štirje člani Društva in
predsednik Društva. Odbor sestavljajo člani Društva iz različnih inštitucij. Kandidate za člane Odbora
predlagajo posamezni člani Društva, potrdi pa ga Izvršni odbor Društva. Predsednik in člani Odbora so
imenovani za dobo štirih let tako, da se pri prvem imenovanju za dva člana odbora določi mandat dveh
let, za dva pa štiri leta. Posamezni član Odbora ne more biti imenovan v dveh zaporednih mandatih.
Odbor sprejme Poslovnik o svojem delu, ki določa način dela. Poslovnik začne veljati, ko ga
potrdi Izvršni odbor Društva.

Razpis
6. člen
Odbor objavi razpis za podelitev društvenih priznanj na spletni strani Društva do 31. marca tekočega
leta, rok za oddajo predlogov pa je 31. maja tekočega leta.
Predlog za podelitev Blejčevega priznanja mora vsebovati:
1. izpolnjen obrazec
2. strokovno utemeljitev predloga in dosežkov, ki so predlagani za nagrado,
3. življenjepis kandidata,
4. bibliografijo kandidata ali drugo strokovno dokumentacijo
Predlog za podelitev Sledilnik, priznanja odličnosti statističnega poročanja v medijih mora vsebovati:
1. izpolnjen obrazec
2. utemeljitev predloga
3. življenjepis kandidata
4. dokumentacijo (članki, tiskani ali AV mediji ipd), ki je osnova za utemeljitev predloga
Predlog za podelitev Naziva častnega člana Društva mora vsebovati:
1. izpolnjen obrazec
2. utemeljitev predloga
3. življenjepis kandidata
Soglasje kandidata za Naziv častnega člana Društva mora pridobiti predlagatelj sam.
Predlog za podelitev priznanja Klemna Pavliča mlademu statistiku mora vsebovati:
1. izpolnjen obrazec
2. strokovno utemeljitev predloga in dosežka, ki je predlagan za nagrado
3. življenjepis kandidata
4. strokovno dokumentacijo, ki podpira predlog (npr. seminarska naloga, fotokopija
članka, kazalo knjige ipd.)
Odločanje o podelitvi društvenih priznanj
7. člen
Odbor se mora sestati najkasneje v 14 dneh po izteku roka za oddajo predlogov za podelitev društvenih
priznanj. Odbor obravnava vse predloge za podelitev društvenih priznanj, ki so prispeli do roka in
dokumentacija ustreza razpisnim pogojem.
8. člen
Odbor sklep o podelitvi društvenih priznanj z utemeljitvami posreduje Izvršnemu odboru
Društva v potrditev najkasneje do 30. septembra tekočega leta.

Predlagatelj lahko predlog za priznanje, ki je bil utemeljen, pa zaradi omejenega števila
društvenih priznanj ni bil sprejet, ponovi ob naslednjem razpisu.

9. člen
Društvena priznanja podelita predsednik Društva in predsednik Odbora na slovesnosti, ki jo
Društvo organizira ob Svetovnem dnevu statistike (20. oktober tekočega leta). Imena
prejemnikov priznanj z utemeljitvami se objavijo na spletni strani Društva.
10. člen
Prejemniku Blejčevega priznanja se podeli:
1. diplomo s podatki o podeljevalcu in prejemniku priznanja z besedilom, ki označuje
izrek priznanja,
2. predavanje na slavnostni podelitvi.
Prejemniku Priznanja odličnosti statističnega poročanja v medijih (Sledilnik) se
podeli:
1. diploma s podatki o podeljevalcu in prejemniku priznanja z besedilom, ki označuje
izrek priznanja,
2. prehodno plaketo/zastavico, ki jo hrani do naslednje podelitve. Na plaketi se
dopolnjuje seznam dosedanjih prejemnikov. Na svečani podelitvi preda plaketo
naslednjemu prejemniku.
Prejemniku Naziva častnega člana se podeli diploma. Častni član ne plačuje članarine.
Prejemniku priznanja Klemna Pavliča mlademu statistiku se podeli:
1. diplomo s podatki o podeljevalcu in prejemniku priznanja z besedilom, ki označuje
izrek priznanja,
2. dvoletno članarino za Statistično društvo Slovenije in enkratno oprostitev plačila prijavnine za
konferenco Applied Statistics..
11. člen
Tajništvo Društva vodi evidenco prejemnikov društvenih priznanj z vsemi potrebnimi podatki
in dokumentacijo.
12. člen
Za uresničevanje tega Pravilnika se zagotovi sredstva v proračunu Društva.
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