
PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA 
 

PRIZNANJE MARKA GERBCA,  
 

SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA 
 
 
 

Ustanovitelj priznanja 
1. člen 

 

Priznanje  Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje Slovensko zdravniško 
društvo in predstavlja najvišje odličje, ki ga to društvo podeljuje.  
 

 
 
 

Namen priznanja 
2. člen 

 

Namen priznanja je pospeševati in poudarjati strokovne in organizacijske dosežke 
članov Slovenskega zdravniškega društva ter dati priznanje tistim članom, ki so s 
svojim izjemnim delom dosegli izredne dosežke na področju zdravstvenega varstva in 
negovanja človeških vrednot ter bistveno pripomogli k napredku in uveljavitvi 
Slovenskega zdravniškega društva in medicinske kulture in stroke na slovenskem.  
 
 

Splošna določila 
3. člen 

 

Ta pravilnik določa število priznanj, merila in postopek za predlaganje kandidatov, 
sestavo in število članov komisije, način dela komisije ter postopek predlaganja in 
izbire kandidatov za priznanje ter način podelitve priznanja. 
 
 

4. člen 
 

Posameznik lahko dobi priznaje le enkrat. 
 
 

5. člen 
 

Priznanje se podeljuje vsake 4 leta na Kongresu Slovenskega zdravniškega društva.  
 
 

6. člen 
 

Praviloma se podeljuje na kongresu sočasno le eno priznanje. 
 
 

Komisija za dodelitev priznaja 
7. člen 

 



Komisijo za dodelitev priznanja (v nadaljevanju: komisija) sestavljajo 3 člani. Po 
funkciji je član komisije predsednik Slovenskega zdravniškega društva, ki jo vodi in ji 
predseduje. Ostala člana imenuje Glavni odbor Slovenskega zdravniškega društva. 
 

Delo v komisiji je častno. 
 

Sedež komisije je na sedežu Slovenskega zdravniškega društva. 
 
 
 

Razpis 
8. člen 

 

Komisija objavi razpis za kandidate najmanj 6 mesecev pred predvideno podelitvijo. 
Razpis mora biti javen, kar se doseže s tem, da se v Zdravniškem vestniku objavi 
razpis o začetku kandidacijskega postopka za priznanje. 
 

Razpis mora vsebovati: 
• kdo lahko kandidira, 
• navedbo možnih predlagateljev, 
• merila za kandidiranje, 
• navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno predložiti k predlogu, 
• rok za oddajo predlogov, 
• naslov, na katrega je potrebno poslati predloge. 

 
 

9. člen 
 

Predlog za dodelitev priznanja mora vsebovati: 
• podatke o kandidatu 
• podatke o delovnem obdobju, ki je bilo upoštevano v oceni 
• utemeljitev 
• podpis predlagateljev 

 

Predlog mora biti vložen pismeno v predvidenem roku.  
 

Utemeljitev mora biti sestavljena tako, da lahko komisija brez zamude in dodatnih 
informacij preveri utemeljitev in razsodi o upravičenosti kandidature. Utemeljitvi 
predloga so lahko priložena mnenja organov in organizacij, ki predlog podpirajo. 
 

Komisija lahko pred dokončno odločitvijo zaprosi za dodatna mnenja strokovne 
forume in posameznike. 
 
 

Postopek zbiranja predlogov 
10. člen 

 

Predlog s predpisano dokumentacijo je potrebno poslati priporočeno najmanj 3 
mesece pred predvideno izročitvijo priznanja.  
 

Predlog mora biti naslovljen na komisijo za dodelitev priznanja Slovenskega 
zdravniškega društva.  
 

 
 



Pravica do kandidiranja 
11. člen 

 

Za priznanje lahko kandidira vsak zdravnik ali zobozdravnik, član Slovenskega 
zdravniškega društva, ki se je izkazal z izjemnim strokovnim in organizacijskim 
delom ter človeškimi kvalitetami in je bistveno prispeval k uspešnemu delovanju 
Slovenskega zdravniškega društva in razvoju medicinske stroke.  
 
 

Predlagatelj kandidatov 
12. člen 

 

Kandidata za priznaje lahko predlaga: 
• Glavni odbor Slovenskega zdravniškega društva, 
• Glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društvo 
• Strokovni parlament Slovenskega zdravniškega društva, 
• strokovno združenje, sekcija ali društva Slovenskega zdravniškega društva 
• regionalno zdraviško društvo 
• 20 članov Slovenskega zdravniškega društva. 

 
 

Kriteriji za dodelitev priznanja 
13. člen 

 

Kriteriji za dodelitev so: 
• poklicni, 
• strokovni, 
• časovni, 
• drugi. 

 

1.  Poklicni: Priznanje lahko dobi le zdravnik ali zobozdravnik, ki dela ali je delal na 
področju Republike Slovenije. 
 

2.  Strokovni: Za priznanje lahko kandidirajo le tisti zdravniki, ki: 
• opravljajo ali so opravljali delo v celotnem obsegu, kot ga predpisujejo 

strokovna navodila, z zagnanostjo in požrtvovalnostjo, ki bistveno odstopa 
od poprečnih,  

• so uveljavljali ali še uveljavljajo Slovensko zdravniško društvo na vseh 
nivojih in tudi izven zdravstva, 

• so bili ali so še vedno aktivni v različnih strokovnih, političnih ali laičnih 
organih,  

• so organizirali ali še organizirajo dejavnost in so izjemno veliko 
pripomogli k uveljavitvi Slovenskega zdravniškega društva v Sloveniji ali 
najmanj na območju regije,  

• so bili ali so še vedno izjemno prizadevni na podorčju zdravstvene vzgoje, 
• so sodelovali ali še sodelujejo pri izobraževanju zdravstvenega in drugega 

osebja, 
• so bili pri svojem delu nadpoprečno inovativni in kreativni, 
• so cenjeni in spoštovani med zdravniki in zobozdravniki. 

 



3. Časovni: Za priznanje lahko kandidirajo le zdravniki in zobozdravniki,  ki so 
svoje delo opravljali najmanj 30 let. 

 

4. Drugo: Med te kriterije se uvršča  uveljavitev na neimenovanih področjih, ki so 
pomembna za razvoj zdravstva, uveljavitev v mednarodnem prostoru itd. Med te 
kriterije se uvrščajo tudi izjemni uspehi, ki niso posebej omenjeni, pa jih 
predlagatelj priznava za take. 

 
 

Naloge komisije 
14. člen 

 

Komisija mora: 
• pripraviti razpis za priznaje, 
• zbrati predloge kandidatov za priznanje, 
• na temelju prispelih predlogov izbrati najustreznejšega kandidata, 
• poročati Glavnemu odboru o opravljenem postopku, 
• predlagati najustreznejšega kandidata v potrditev Glanemu odboru SZD, 
• pripraviti kratko pisno obrazložitev o nagrajencu, 
• pripraviti diplomo o priznanju (ev. tudi plaketo ali medaljon). 

 
 

Način dela komisije 
15. člen 

 

Komisija dela in odloča na sejah. Komisija sklepa veljavno, če sta na seji prisotna 
predsednik in vsaj še en član.  
 
 

16. člen 
 

Predsednik komisije sklicuje seje, jih vodi in podpisuje sklepe, ki jih sprejme 
komisija. 
 
 

17. člen 
 

Komisija mora obravnavati vse predloge, sprejete v razpisnem roku in po potrebi 
zahtevati od predlagateljev, da dopolnijo podatke oziroma dokumentacijo ali zaprositi 
za dodatna mnenja. 
 
 

18. člen 
 

Na podlagi celotne dokumentacije mora komisija proučiti utemeljenost predlogov in 
uvrstiti kandidate, ki so po njeni oceni dosegli najpomembnejše uspehe na zdravstva 
in delovanja Slovenskega zdravniškega društva, v ožji izbor. 

 
 

19. člen 
 



Med ožjimi kandidati mora komisija, po možnosti soglasno, izbrati kandidata, ki po 
njeni oceni najbolj zasluži dodelitev priznanja. Če to ni mogoče, odloča z 
glasovanjem.  
 

V primeru, da je glasovanje neodločeno, prevlada glas predsednika. 
 
 
 
 

Dokončna izbira kandidata 
20. člen 

 

Dokončno izbiro kandidata za priznanje opravi Glavni odbor Slovenskega 
zdravniškega društva, po možnosti soglasno. Če to ni mogoče, se odloča s tajnim 
glasovanjem. 
 
 

Način in kraj svečane podelitve 
21. člen 

 

Priznanje se podeljuje na svečanem banketu ob kongresu Slovenskega zdravniškega 
društva.  
 

Priznanje obsega diplomo s pisno obrazložitvijo, lahko pa tudi plaketo, medaljon ali 
denarno nagrado. 
 

Priznanje podeljuje aktualni predsednik Slovenskega zdravniškega društva.  
 
 

Oblika in vsebina priznanja 
22. člen 

 

Diploma mora obvezno vsebovati: 
• napis: Priznanje Marka Gerbca 
• ime in priimek nagrajenca 
• datum in kraj podelitve 
• napis: Slovensko zdravniško društvo 
• podpisa predsednika in generalnega sekretarja Slovenskega zdravniškega 

društva  
• diplomi mora biti priložena utemeljitev.  

 
Če se predaja plaketa oz. medaljon, mora le-ta vsebovati: 

• ime in priimek nagrajenca 
• napis: priznanje Marka Gerbca 
• napis: Slovensko zdravniško društvo 
• letnico dodelitve priznanja 

 
 

23. člen 
 

Sredstva za priznanje (izdelavo plakete ali medaljona) in ev. denarno nagrado 
zagotovi Slovensko zdravniško društvo. 
 



 
Nadomestila stroškov članom komisije 

24. člen 
 

Člani komisije lahko za delo v njej dobe le nadomestilo v višini potnih stroškov. 
 
 
 
 

Končna določba 
25. člen 

 

Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme in potrdi Glavni odbor Slovenskega 
zdravniškega društva. 
 
 

26. člen 
 

O podeljenih priznanjih se vodi posebna evidenca, ki se shrani v arhivu Slovenskega 
zdravniškega društva. 
 
 
 
 
 
 
           
       Slovensko zdraviško društvo  

    Predsednik 
       Prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med. 
 
V Ljubljani, dne…………………………… 
 


