
 

 

Na podlagi 4., 21., 38. in 48. člena Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – 

Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je 

upravni odbor na 38. seji dne 18. 11. 2015 sprejel 

 

 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH  

ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE –  

ZVEZE STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 

TEHNIKOV SLOVENIJE 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

 

1. člen 

Priznanja Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zbornica – 

Zveza) se podeljujejo posamezniku ali skupini za dosežke in pomembne prispevke na 

področju zdravstvene in babiške nege. 

Priznanja lahko prejmejo tudi organizacije in društva za prizadevanja in uspehe pri 

uresničevanju programov in akcij Zbornice – Zveze ter za pomembne dosežke na področju 

zdravstvene in babiške nege. 

 

II. VRSTE PRIZNANJ 

 

2. člen 

Priznanja Zbornice – Zveze so: 

- priznanje za življenjsko delo Angele Boškin na področju zdravstvene in babiške nege,  

- zlati znak, 

- srebrni znak, 

- priznanje za dosežke na ožjem strokovnem področju, 

- spominska, jubilejna in druga priznanja, 

- naziv častnega člana. 

 

3. člen 

 

Priznanje za življenjsko delo Angele Boškin in zlati znak podeljuje Zbornica – Zveza ob 12. 

maju – Mednarodnem dnevu medicinskih sester.  

 

 

Regijska strokovna društva podeljujejo srebrne znake v skladu s sprejetimi pravilniki. 



 

 

 

Priznanje za dosežke na ožjem strokovnem področju podeljujejo strokovne sekcije Zbornice - 

Zveze na svojih strokovnih srečanjih enkrat na leto. 

 

Ob jubilejih in drugih slovesnih dogodkih Zbornice – Zveze le - ta podeljuje spominska, 

jubilejna in druga priznanja ter naziv častnega člana.  

 

 

4. člen 

 

Zbornica – Zveza lahko letno podeli eno priznanje za življenjsko delo Angele Boškin.  

 

Zbornica – Zveza vsako leto podeli do deset Zlatih znakov. 

 

Število spominskih, jubilejnih in drugih priznanj določi upravni odbor Zbornice -Zveze.  

 

Strokovne sekcije lahko letno podelijo do dve priznanji za dosežke na strokovnem področju.  

 

Zbornica – Zveza lahko vsako leto podeli do tri nazive častnega člana. 

 

 

III. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ 

 

5. člen 

 

Kriteriji za podelitev Priznanja za življenjsko delo Angele Boškin na področju zdravstvene in 

babiške nege so:  

- izjemni dosežki na področju zdravstvene/babiške nege,  

- pomembni prispevek k teoriji in razvoju prakse zdravstvene/babiške nege,  

- pomembni prispevek k humanizaciji dela z uporabniki zdravstvene/babiške nege,  

- pomembni prispevek k uveljavljanju človekovih in pacientovih pravic,  

- pomembni prispevek k avtonomiji strokovnega dela,  

- pomembni prispevek k izboljšavam na področju zdravstvene/babiške nege,  

- dejanja oz prizadevanja, ki so prispevala k izboljšanju stroke in/ali organizacije v 

zdravstvenem sistemu, tudi promocija stroke v strokovni in/ali splošni javnosti in so 

publicirane v strokovnih člankih, drugih publikacijah (poljubnih, informativnih, medijih)  ali 

uporabljene v neposrednem kliničnem okolju, 

- najmanj 30 - letno obdobje dela na področju zdravstvene/babiške nege,  

- najmanj 20 let članstva v Zbornici - Zvezi   

- širša prepoznavnost v okviru zdravstvene/babiške nege na nacionalnem nivoju  

 

6. člen 

Kriteriji za podelitev Zlatega znaka so:  

 uspešno poklicno delo na področju zdravstvene/babiške nege,  

 kakovostno in učinkovito organizacijsko delo v dejavnosti  zdravstvene/babiške nege, 



 

 

 prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene/babiške nege in 

zdravstvenega varstva,  

 prispevek k humanizaciji odnosov v zdravstvu, 

 uspehi pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Zbornice – Zveze, 

 prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva, 

 raziskovalno delo, 

 pomembno publicistično delo, 

 najmanj 20 - letno obdobje dela na področju zdravstvene/babiške nege, 

 neprekinjeno članstvo v Zbornici - Zvezi zadnjih 10 let. 

 

7. člen 

Kriterije za podelitev Srebrnega znaka določi regijsko strokovno društvo. 

Kriterije za podelitev jubilejnih, spominskih in drugih priznanj določi upravni odbor Zbornice – 

Zveze. 

 

8. člen 

 

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju so: 

- pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju, 

- pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije, 

- aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,  

- aktivno delovanje v strokovni sekciji, 

- izražanje pripadnosti strokovni sekciji,  

- skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja 

strokovne sekcije, 

- raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,  

- publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje, 

- najmanj 10 - letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju, 

- neprekinjeno članstvo v Zbornici - Zvezi zadnjih 5 let. 

 

Strokovna sekcija lahko opredeli dodatne kriterije za podelitev priznanja za dosežke na 

ožjem strokovnem področju. 

 

      9. člen 

 

Pri podelitvi naziva častnega člana se upošteva pomemben prispevek na področju 

zdravstvene ali babiške nege oziroma pomemben prispevek pri uresničevanju nalog 

Zbornice – Zveze. 

 

IV. POSTOPEK PREDLAGANJA 

 

10. člen  

 

Razpis za podelitev zlatega znaka se na podlagi sklepa upravnega odbora Zbornice - Zveze 

vsaj 60 dni pred podelitvijo objavi v informativnem biltenu Utrip in na spletni strani Zbornice - 

Zveze. Razpis vsebuje število priznanj, kriterije za podelitev, rok in način oddaje predlogov.  



 

 

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju se na podlagi sklepa 

izvršnega odbora strokovne sekcije vsaj 30 dni pred podelitvijo objavi na spletni strani 

Zbornice - Zveze. Razpis vsebuje število priznanj, kriterije za podelitev, rok in način oddaje 

predlogov.  

Obrazca Zbornice – Zveze za podelitev Zlatega znaka in za podelitev dosežkov na ožjem 

strokovnem področju sta objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze. 

 

 

    11. člen 

 

Dobitnika priznanja za življenjsko delo Angele Boškin lahko predlagajo predsednik Zbornice - 

Zveze, člani upravnega odbora Zbornice – Zveze, odbor regijskih strokovnih društev in odbor 

strokovnih sekcij Zbornice – Zveze.  

 

Predlog za priznanje za življenjsko delo Angele Boškin mora vsebovati življenjepis in 

podrobno utemeljitev v skladu s kriteriji iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, iz 

katerega mora biti razvidno, da je predlagani s svojim delom pomembno prispeval k razvoju 

zdravstvene/babiške nege in prepoznavnosti poklica ter dejavnosti zdravstvene/babiške 

nege v slovenskem in mednarodnem prostoru. V obrazložitvi mora biti prikazano delo in 

dosežki predlaganega dobitnika v daljšem časovnem obdobju.  

 

Predlog mora vsebovati lastnoročni podpis predlagatelja. Predlog potrdi upravni odbor 

Zbornice Zveze. 

 

Predlog se v zaprti ovojnici z oznako s priporočeno pošto pošlje na sedež Zbornice – Zveze.   

 

 

12. člen 

 

Dobitnike Zlatega znaka lahko predlagajo posamezni člani, regijska strokovna društva, 

strokovne sekcije ter drugi organi in delovna telesa Zbornice – Zveze. 

 

Posamezni člani morajo za predlaganega kandidata pridobiti še podporo regijskega 

strokovnega društva, strokovne sekcije oziroma drugega organa ali delovnega telesa 

Zbornice – Zveze. 

 

Predlog za dobitnika Zlatega znaka mora vsebovati življenjepis in na obrazcu Zbornice – 

Zveze posredovano utemeljitev predloga z lastnoročnim podpisom predlagatelja. 

 

Predlog se v zaprti ovojnici s priporočeno pošto pošlje na sedež Zbornice – Zveze.  

 

13. člen 

Dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju lahko predlaga član izvršnega 

odbora strokovne sekcije ali član, ki aktivno deluje na področju strokovne sekcije. 

 



 

 

Predlog za dobitnika priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati 

življenjepis in  na obrazcu Zbornice – Zveze posredovano utemeljitev predloga z 

lastnoročnim podpisom predlagatelja. 

 

Predlog se v zaprti ovojnici s priporočeno pošto pošlje na sedež Zbornice – Zveze.  

 

 

      14. člen 

 

O podelitvi naziva častnega člana na predlog člana upravnega odbora Zbornice – Zveze 

odloča upravni odbor Zbornice – Zveze. 

 

IV. KOMISIJE ZA PRIZNANJA ZBORNICE - ZVEZE 

 

15. člen 

 

Komisijo za priznanja, ki jih podeljuje Zbornica – Zveza (v nadaljevanju komisija) sestavlja 

pet članov, ki jih imenuje upravni odbor Zbornice - Zveze, upoštevaje regionalno in strokovno 

zastopanost. Eden izmed članov komisije je član upravnega odbora Zbornice - Zveze.  

 

Mandat komisije traja štiri leta, z možnostjo enkratne ponovitve.  

 

Člani komisije izmed sebe izberejo predsednika in namestnika. Seje komisije sklicuje in vodi 

predsednik komisije. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna večina njenih članov.  

 

Odločitev komisije je sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov. 

 

Komisija obravnava in oceni vse v roku prispele predloge. 

 

16. člen 

 

Komisije za priznanja na ožjem strokovnem področju sestavljajo trije člani, ki jih imenujejo 

strokovne sekcije izmed članov izvršnega odbora.  

 

Mandat članov komisije traja štiri leta, z možnostjo enkratne ponovitve. 

 

Člani komisije izmed sebe izberejo predsednika in namestnika. Seje komisije sklicuje in vodi 

predsednik komisije. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna večina njenih članov.  

 

Odločitev komisije je sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov. 

 

Komisija obravnava in oceni vse v roku prispele predloge. 

 

17. člen 

Komisija pripravi predlog dobitnikov priznanj Zbornice – Zveze z diskrecijsko pravico. Sklep o 

predlogu dobitnika priznanja je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov komisije. 



 

 

 

Komisija predlog dobitnikov priznanj Zbornice – Zveze posreduje v potrditev upravnemu 

odboru Zbornice – Zveze. 

 

 

 

18. člen 

O delu komisij se vodi zapisnik.  

 

V. PRIZNANJA 

 

19. člen 

Obliko priznanj Zbornice – Zveze določi upravni odbor Zbornice - Zveze.  

Obliko priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju na predlog izvršnega odbora 

strokovne sekcije določi  upravni odbor Zbornice – Zveze. 

Strokovne sekcije lahko prejemnikom priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju 

ali drugim zasluženim posameznikom na ožjem strokovnem področju podelijo slovesni 

srebrnik, katerega obliko določi upravni odbor Zbornice – Zveze. Vzorec srebrnika je priloga 

tega pravilnika. 

   

 

VI. PODELITEV PRIZNANJ 

 

20. člen 

 

Priznanje za življenjsko delo Angele Boškin podelita predsednik in podpredsednik Zbornice – 

Zveze.  

 

21. člen 

 

Priznanja Zlati znak podelita predsednik Zbornice – Zveze in predsednik komisije. 

 

22. člen 

 

Priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju podelita predsednik Zbornice - Zveze in 

predsednik strokovne sekcije.   

 

      23. člen 

 

Naziv častnega člana podeli predsednik Zbornice – Zveze in član upravnega odbora 

Zbornice - Zveze. 

 

24. člen 



 

 

Dobitnike vseh priznanj Zbornice – Zveze se enkrat letno predstavi v prilogi Utripa in na 

spletni strani Zbornice – Zveze. Obseg predstavitve dobitnikov priznanj je sorazmeren s 

prejetim priznanjem.  

 

25. člen 

Zbornica – Zveza vodi evidenco o podeljenih priznanjih.   

Predloge za dobitnike priznanj Zbornice - Zveze in zapisnike komisij se arhivira na sedežu 

Zbornice – Zveze. 

Predloge za dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju in zapisnike 

komisij se arhivira na sedežu Zbornice – Zveze. 

 

VII. PREHODNE DOLOČBE 

 

26. člen  

 

Prvo sejo novo imenovane komisije skliče in jo do izvolitve novega predsednika vodi 

dotedanji predsednik. 

 

27. člen  

 

Prvo sejo komisije za dosežke na ožjem strokovnem področju skliče predsednik strokovne 

sekcije.  

 

                                                

VIII. KONČNE DOLOČBE 

 

28. člen  

Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na upravnem odboru Zbornice - Zveze. 

 

29. člen 

 

S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanjih Zbornice - Zveze z dne 17. 

12. 2014. 

 

 

                                                                                       Predsednica Zbornice – Zveze  

                                                                                                 Darinka Klemenc l.r. 

 



 

 

                                                                                      

                                                                                                             

    

Priloga: 

- vzorec srebrnika*  

 

*Srebrnik je oblikoval Darko Loncnar  


