
 

 

Na podlagi 38. člena Statuta Društva logopedov Slovenije je Izvršni odbor Društva logopedov na svoji  

11. seji, dne 27. 2. 2014 sprejel 

 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU PRIZNANJA 

Vsebina pravilnika 

1. člen 

Ta pravilnik določa pogoje in postopek za podelitev priznanja Društva logopedov Slovenije (v 
nadaljevanju DlogS). 

Vrsta priznanja 

2. člen 

Priznanje DlogS se podeljuje v obliki diplome. 

Razpis za priznanja 

3.člen 

Izvršni odbor DlogS najmanj 3 mesece pred kongresom objavi razpis za priznanja na spletni strani DlogS 
in organizira podelitev priznanja. 

Pogoji za pridobitev 

4.člen 

Priznanje lahko prejme član Društva logopedov Slovenije ali logoped oziroma posameznik, ki ni član 
DlogS-a in ki izpolnjuje enega ali več spodaj navedenih pogojev za pridobitev priznanja. 

Priznanje lahko prejme tisti, ki je: 

- s svojim večletnim požrtvovalnim delom v organih DlogS prispeval k razvoju DlogSa kot 
strokovnega združenja; 

- s svojim znanstveno-raziskovalnim, pedagoškim ali strokovnim delom pomembno prispeval k 
razvoju logopedije kot znanosti in stroke; 

- s svojim javnim ali publicističnim delovanjem v različnih medijih (revije, časopisi, TV, radio) 
prispeval k ugledu, prepoznavnosti in razvoju logopedije; 

- s svojim delom in angažiranostjo pomembno prispeval pri organizaciji in izpeljavi kongresov, 
simpozijev, konferenc, strokovnih srečanj, ipd. 

Izbor kandidatov 

5. člen 

Kandidate za priznanje lahko predlagajo delovne skupine (aktivi), sekcije in posamezni organi društva 
oziroma vsaj 10 članov DlogS-a. Vsaka delovna skupina, sekcija ali organ lahko predlaga le 1 kandidata. 

V primeru, če je predlagan član delovne skupine, sekcije ali organa DlogS, se ta član izloči iz postopka 
podeljevanja priznanja in se o predlogu razpravlja brez njegove navzočnosti. 

 

 



 

 

Vsebina predloga 

6. člen 

Predlog za priznanje mora vsebovati: 

- podatke o predlagatelju ali predlagateljih (ime in priimek, naslov, ustanova v kateri je zaposlen, če je 
predlagateljica delovna skupina ali sekcija pa imena članov sekcije), 

- podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, izobrazba, zaposlitev, naslov stalnega bivališča, 
osnovni podatki o dotedanjem delu), 

- pisno utemeljitev predloga ter pisna dokazila o predlogih. 

Oddajanje vloge za pridobitev priznanja 

7. člen 

Vlogo za podelitev priznanja naslovi vlagatelj na strokovni svet DlogS, Vinarska ulica 6, 2000 Maribor v 
roku, ki je določen z razpisom na spletni strani DlogS. 

Obravnavanje vlog 

8.člen 

Prispele vloge obravnava strokovni svet DlogS-a, ki na podlagi izpolnjevanja pogojev, izbere dobitnika 
priznanja z dvotretjinsko večino. Sklep strokovnega sveta je dokončen. 

Podeljevanje priznanj 

9. člen 

Podeljuje se največ do 3 priznanja na Kongresu logopedov. Ob podelitvi priznanja se prebere krajša 
razlaga, ki jo napiše predlagatelj, v dolžini največ pol tipkane strani, razlago predhodno potrdi še 
strokovni svet. 

 

 

Kraj, datum: Ljubljana, 3. 6. 2022 

  


