Na podlagi 20. člena Pravil Slovenia contest cluba, je bil na občnem zboru kluba dne 7.
decembra 2017 sprejet naslednji

PRAVILNIK
o priznanjih Slovenia contest cluba

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Slovenia contest club (v nadaljevanju SCC) podeljuje priznanja posameznikom in
organizacijam, ki so s svojim delovanjem pomembno prispevali k razvoju radioamaterske
tekmovalne dejavnosti in prepoznavnosti ter dejavnosti kluba.
2. Člen
Priznanja lahko prejmejo člani kluba, ki so s svojimi rezultati in aktivnostmi dali bistven
prispevek k razvoju kluba, k prepoznavnosti kluba v lokalnem in mednarodnem okolju in
razvoju radioamaterskih tekmovalnih dejavnosti ter izobraževanju na tem področju.
Priznanja lahko prejmejo tudi druge organizacije in posamezniki, ki sodelujejo z SCC in
prispevajo k razvoju radioamaterskih tekmovalnih dejavnosti.

VRSTA PRIZNANJ IN POGOJI ZA PODELITEV
3. Člen
SCC podeljuje dve vrsti priznanj in sicer Priznanje SCC ter Plaketa SCC.

PRIZNANJE SCC
4. člen
Priznanje SCC se podeljuje članom kluba in drugim osebam ali organizacijam za dosežke in
rezultate, ki so trajnega pomena za klub ali za enkratne izjemne dosežke, ki so pomembni
za razvoj dejavnosti v klubu.
5. člen
Priznanje SCC je natisnjeno na papirni podlagi velikosti A5 z naslednjim tekstom: Znak SCC,
podeljuje PRIZNANJE, ime, priimek, klicni znak, za izjemne dosežke pri delu v Slovenia
contest clubu in za promocijo klubske aktivnosti, kraj, mesec in leto podelitve

PLAKETA SCC
6. člen
Plaketo SCC se podeljuje članom kluba in drugim posameznikom, ki s svojimi izjemnimi
dosežki, rezultati in delom v imenu kluba dvigajo ugled kluba v lokalnem in mednarodnem
okolju.
7. člen
Plaketa SCC je velikosti 11,5 x 16,5 cm pritrjena na leseno podlago velikosti 15,5 x 20.5 cm.
Na plaketi je znak SCC in tekst: Plaketa Slovenia contest cluba, ploščica z imenom, priimkom
in klicnim znakom ter mestom in mesecem ter letom podelitve priznanja in še tekstom: za
prispevek k razvoju radioamaterske tekmovalne dejavnosti.

POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
8. člen
Predloge kandidatov za prejemnike priznanja SCC lahko dajejo člani kluba. Predlagatelj mora
pisno utemeljitev predloga podati upravnemu odboru kluba (SCC).
O podelitvi priznanj odloča upravni odbor kluba praviloma enkrat letno in sicer načeloma na
zadnjem sestanku pred občnim zborom.
9. člen
Priznanja se podeljujejo na rednem letnem občnem zboru kluba ali ob posebnih priložnostih.

REGISTER PRIZNANJ
10. člen
SCC vodi register podeljenih priznanj v katerega se vpisujejo ime in priimek, klicni znak
oziroma ime posameznika ali organizacije, vrsta priznanja in datum sklepa upravnega odbora
o podelitvi priznanja. Prejemnik priznanja soglaša, da se njegovo ime in priimek ter klicni
znak oziroma ime organizacije vodi v registru priznanj in javno objavi.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
11. člen
Ta pravilnik je sprejel občni zbor Slovenia contest cluba dne 7. decembra 2017 in začne
veljati z dnevom sprejema.
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