
PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH SLOVENSKEGA ZAVAROVALNEGA ZDRUZENJA
ZA STUDENTE FAKUTTET IN VISOKIH sot V REPUBTIKI STOVENUI

Splo5ne doloibe

L. i len

S tem pravilnikom Slovensko zavarovalno zdruZenje, g.i.z. (v nadaljevanju: SZ) doloda vrste priznanj
in nagrad, ki jih SZZ podeljuje itudentom fakultet in visokih 5ol v RS, sestavo Komisije za nagrade ter
postopek za ocenjevanje del in podeljevanje priznanj in nagrad.

2. dlen

Cilj podeljevanja priznanj in nagrad Studentom fakultet in visokih 5ol v RS je spodbuditi resno in
kakovostno Studijsko delo Studentov in prispevati, k ugledu fakultet in visokih 3ol v RS in k ugledu in
napredku zavarovalniSke panoge.

3. dlen

SZZ podeljuje priznanja in nagrade Studentom fakultet in visokih 5ol v RS, vpisanih na redni ali izredni
dodiplomski al i  podiplomski Studi j  (v nadal jevanju: Student i) .

Komisija za nagrade
4. dlen

Vse postopke in naloge iz tega pravilnika izvaja Komisija za nagrade, po postopku opredeljenem v
Pravilniku o nadinu dela Komisije za nagrade pri SZZ. Komisijo za nagrade imenuje Svet SZZ za
obdobje 3 let. Komisijo za nagrade sestavljajo trije ilani in sicer: univerzitetni profesor, predstavnik

SZZ in strokovnjak s pod roija zava roval niStva.

Razpis in prijava
5. i len

Priznanja in nagrade se podeljujejo za dela na tiste teme, ki jih na predlog SZ razpiSe Komisija za
nagrade enkrat letno. Razpis se objavi na spletni strani SZZ in se posreduje na vse fakultete in visoke
Sole v RS po e-poiti. Razpis vsebuje naslove tem, rok za oddajo del in pogoje, kijih dolodi Komisija za
nagrade. Na razpis se lahko prijavijo samo Studenti, ki niso redno zaposleni v zavarovalniStvu.

6. dlen

Student na podlagi razpisanih tem pripravi delo pod mentorstvom izbranega univerzitetnega
profesorja. Dela, ki jih Studenti predloiijo, morajo biti rezultat samostojnega in ustvarjalnega dela. Pri
tem se 5tejejo za dela diplomska, magistrska in doktorska dela.
Prijavi mora biti priloieno lektorirano delo v dveh izvodih ter priporodilo mentorja v dveh izvodih.



Ocenjevanje

7. dlen

Vsako prijavljeno delo pregledata anonimna recenzenta ter podata svoji oceni. Komisija za nagrade
obe oceni pregleda in poda kondno oceno dela ter dolodi prejemnike priznanj in nagrad.

Podeljevanje priznanj in nagrad

8. dlen

Priznanja in nagrade podeljuje direktor SZZ oz. njegov namestnik na tradicionalni letni konferenci z
naslovom Dnevi slovenskega zavarovalniStva.

Priznanja in nagrade
9. dlen

Prejemnik priznanja in nagrade prejme listino ter denarno nagrado v vi5ini 500,00 EUR neto. StroSkov
v zvezi s pripravo dela SZ ne krije.

poleg tega prejemnik priznanja in nagrade prejme priporodilo za zaposlitev v slovenskih
zavarovalnicah.

SZZ poskrbi, da se naslovi nagrajenih del ter imena prejemnikov priznanj in nagrad ter mentorjev
javno objavijo.

Prehodne in konEne doloibe

10. dlen

SZZvodi knjigo prejemnikov priznanj in nagrad.

11. Elen

Sredstva za nagrade se predvidijo v vsakoletnem finan6nem nadrtu SZZ.

1.2. ilen

Vse spremembe in dopolnitve pravilnika sprejema Svet SZZ.

13. i len

Ta pravi lnik z dne 13.03.2OL2, s spremembami z dne 08.05.2012, zaine veljat i  naslednji  dan po

sprejemu na Svetu SZZ.

V Ljubljani,08. maj 2012
Drago Cotar,

predsednikJ/eta fiZZ


