SLOVENSKO UMETNOSTNOZGODOVINSKO DRUŠTVO
ustanovljeno leta 1921
Pravilnik o podelitvi nagrad, priznanj in častnih priznanj Izidorja Cankarja
Na podlagi 28. člena statuta društva so člani Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva na
svojem občnem zboru 25. 09. 1997 sprejeli Pravilnik o podelitvi priznanja in nagrade Izidorja
Cankarja, na občnem zboru 10. 11. 2006 pa so sprejeli še spremembe in dopolnitve, ki zadevajo tudi
naslov pravilnika.
PRAVILNIK O PODELITVI NAGRAD, PRIZNANJ IN ČASTNIH PRIZNANJ IZIDORJA
CANKARJA
1. NAGRADA, PRIZNANJE IN ČASTNO PRIZNANJE
1. člen
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo za posebne dosežke in zasluge na področju umetnostne
zgodovine podeljuje:
- NAGRADO Izidorja Cankarja,
- PRIZNANJE Izidorja Cankarja in
- ČASTNO PRIZNANJE Izidorja Cankarja
Nagrada Izidorja Cankarja sestoji praviloma iz portretne biste Izidorja Cankarja in diplome; priznanje
Izidorja Cankarja sestoji praviloma iz plakete in diplome; častno priznanje Izidorja Cankarja sestoji
praviloma iz plakete in diplome. Nagrada je lahko tudi denarna. O obliki nagrade, priznanja in
častnega priznanja na predlog strokovne komisije vsakič odloča Izvršni odbor SUZD.
2. člen
Nagrado, priznanje in častno priznanje so lahko podeljeni fizičnim ali pravnim osebam ali skupinam,
ki delujejo na območju Republike Slovenije ter med Slovenci po svetu ne glede na njihovo
državljanstvo.
Nagrada, priznanje in častno priznanje so lahko izjemoma podeljeni tudi tujcu.
Nagrada, priznanje in častno priznanje so lahko podeljeni tudi posmrtno.
3. člen
Nagrado Izidorja Cankarja prejmejo umetnostni zgodovinarji ali na področju umetnostne zgodovine
aktivni posamezniki za življenjsko delo na področju umetnostnozgodovinskih raziskav oz. za
preučevanje, ki bistveno prispeva k umevanju umetnostne zgodovine in drugih z umetnostno
zgodovino sorodnih ved.
Priznanje Izidorja Cankarja lahko prejmejo umetnostni zgodovinarji ali na področju umetnostne
zgodovine aktivni posamezniki za izjemne dosežke na področju umetnostnozgodovinskih raziskav oz.
za preučevanje, ki bistveno prispeva k umevanju umetnostne zgodovine in drugih z umetnostno
zgodovino sorodnih ved.
Častno priznanje Izidorja Cankarja prejmejo umetnostni zgodovinarji ali na področju umetnostne
zgodovine aktivni posamezniki za posebne zasluge na področju umetnostne zgodovine in drugih z
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umetnostno zgodovino sorodnih ved.
4. člen
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo vsaki dve leti podeli praviloma eno nagrado, največ tri
priznanja in praviloma eno častno priznanje Izidorja Cankarja.
5. člen
Izvršni odbor društva odloči o podelitvi nagrad, priznanj in častnih priznanj po tem pravilniku.
Nagrade, priznanja in častna priznanja se vsako drugo leto podelijo praviloma 22. aprila, na rojstni dan
Izidorja Cankarja.
Predsednik društva nagrade, priznanja in častna priznanja podeli javno.
II. OBJAVA RAZPISA IN POZIV
6. člen
Izvršni odbor društva objavi javni razpis in poziv za predlaganje kandidatov za nagrade, priznanja in
častna priznanja najpozneje tri mesece pred javno podelitvijo. Razpisni rok, do katerega se predlagajo
kandidati za nagrade, priznanja in častna priznanja, traja trideset dni.
7. člen
Kandidate za nagrade, priznanja in častna priznanja lahko predlagajo strokovne organizacije, ki
opravljajo strokovne naloge, posamezniki na področju umetnostne zgodovine in varstva kulturne
dediščine ter člani društva.
Predlogi morajo biti pismeni in utemeljeni.
III. STROKOVNA KOMISIJA
8. člen
Strokovno komisijo za nagrade, priznanja in častna priznanja (v nadaljevanju: strokovna komisija)
sestavljajo predsednik in štirje člani. Imenuje jo izvršni odbor društva. Njen mandat preneha, ko so
podeljeni nagrada, priznanja in častna priznanja. Ista oseba se lahko v strokovno komisijo imenuje
največ dvakrat zapored.
Strokovna komisija obravnava predloge in daje izvršnemu odboru društva utemeljitve o predlogih ter
izdela svoj predlog za podelitev nagrad, priznanj in častnih priznanj.
Na zahtevo predlagatelja je strokovna komisija zavrnitev predlaganega kandidata dolžna utemeljiti.
Strokovna komisija lahko pripravi tudi svoj predlog kandidatov.
Strokovna komisija predlaga izvršnemu odboru kandidata za podelitev nagrade, priznanja ali častnega
priznanja, če je zanj glasovala najmanj polovica njenih članov.
Ko strokovna komisija opravi svoje delo, predloži izvršnemu odboru celotno gradivo predlagateljev o
kandidatih in svoj utemeljeni predlog.
IV. ODLOČANJE O PODELITVI NAGRAD, PRIZNANJ IN ČASTNIH PRIZNANJ
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9. člen
Izvršni odbor društva sprejme sklepe o nagradah, priznanjih in častnih priznanjih na podlagi
bibliografskih in biografskih podatkov ter preučenih tehtnih in pisno argumentiranih predlogov
strokovne komisije.
Če strokovna komisija v tridesetih dneh po izteku roka za zbiranje prijav o kandidatih za nagrade,
priznanja in častna priznanja ne predloži izvršnemu odboru svoj predlog odločitve o kandidatih za
nagrade, priznanja in častna priznanja, je izvršni odbor društva upravičen, da sam odloči o prejemnikih
nagrad, priznanj in častnih priznanj ter dobitnike razglasi na občnem zboru.
10. člen
Obliko in besedilo diplome za nagrade, priznanja in častna priznanja Izidorja Cankarja določi izvršni
odbor društva.
Član izvršnega odbora in član strokovne komisije ne moreta glasovati za podelitev nagrade, priznanja
ali častnega priznanja sebi. Če je član komisije predlagan za nagrado, priznanje ali častno priznanje, se
iz komisije izloči. Na njegovo mesto se imenuje drug član. V primeru, da je predlagan za nagrado,
priznanje ali častno priznanje član izvršnega odbora, se mora vzdržati glasovanja, kadar se glasuje o
njem.
V. PRITOŽBA
11. člen
Pritožba se lahko vloži zaradi bistvene kršitve določb razpisnega postopka.
Za reševanje pritožb zaradi bistvene kršitve določb razpisnega postopka po tem pravilniku je pristojen
izvršni odbor društva.
Bistvena kršitev razpisnega postopka je podana, če izvršni odbor pri razpisu ni uporabil določb tega
pravilnika o razpisu ali če jih je uporabil nepravilno, pa je to vplivalo ali moglo vplivati na zakonitost
in pravilnost razpisa in na zbiranje prijav.
Pritožba iz prejšnjega odstavka se vloži na sedežu društva.
Rok za vlaganje pritožb je osem dni od objavljenega razpisa. Če je ugotovljena bistvena kršitev
razpisnega postopka, se razpis s pozivom ponovi. O tem se obvestijo vsi predlagatelji kandidatov za
priznanje in nagrado ter razpisna komisija.
Prepozno, nepopolno ali nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom predsednik društva brez sklica
izvršnega odbora.
Pritožba je nedovoljena, če jo vloži nekdo, ki nima te pravice, nekdo, ki jo je umaknil, ali nekdo, ki
zanjo nima pravnega interesa.
Zoper odločitev izvršnega odbora društva o izbiri dobitnikov nagrad, priznanj in častnih priznanj ter o
podelitvi nagrad, priznanj in častnih priznanj ni pritožbe.

VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DOBITNIKA NAGRADE, PRIZNANJA ALI ČASTNEGA
PRIZNANJA
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12. člen
Dobitnik nagrade, priznanja ali častnega priznanja Izidorja Cankarja mora priznanje primerno hraniti
in ga ne sme odtujiti.
13. člen
Posmrtna nagrada, priznanje ali častno priznanje se vroči družinskim članom po vrstnem redu:
zakonec, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma
sestre.
VII. VODENJE EVIDENC O DOBITNIKIH NAGRAD, PRIZNANJ IN ČASTNIH PRIZNANJ
TER UPORABA OSEBNIH PODATKOV
14. člen
Zbirko podatkov o dobitnikih nagrad, priznanj in častnih priznanj vodi tajnik društva.
Zbirka podatkov vsebuje priimek in ime oziroma naziv dobitnika, rojstne podatke dobitnika, vrsto
podeljenega priznanja, številko in datum sklepa o podelitvi priznanja ter kraj in datum vročitve
priznanja.
Osebni podatki iz prejšnjega odstavka so lahko uporabljeni samo v postopku podeljevanja priznanj.
Zbirka podatkov o dobitnikih nagrad, priznanj in častnih priznanj se trajno hrani.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Ta pravilnik prične veljati osmi dan po objavi. Objavi se lahko v Zborniku za umetnostno zgodovino
in na spletni strani društva.
16. člen
Avtentična razlaga tega pravilnika se sprejema po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

Ljubljana, 10. 11. 2006

SLOVENSKO UMETNOSTNOZGDOOVINSKO DRUŠTVO
Predsednica
Dr. Marjeta Ciglenečki
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