SLOVENSKA KULTURNO GOSPODARSKA ZVEZA
UNIONE CULTURALE ECONOMICA SLOVENA

SVET SLOVENSKIH ORGANIZACIJ
CONFEDERAZIONE ORGANIZZAZIONI SLOVENE

PRAVILNIK O IZBORU PREDLOGOV ZA PRIZNANJA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

1. člen
Priznanja lahko prejmejo ustvarjalci, poustvarjalci in drugi kulturni ali
družbeni delavci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali s svojim
življenjskim delom trajno obogatili kulturno zakladnico ali so s svojim delom
na drugih področjih prispevali k uveljavitvi slovenske identitete, kulture in
jezika med Slovenci v Furlaniji Julijski krajini (Italiji).
Priznanja lahko dobijo tudi društva, ustanove ali skupine ustvarjalcev in
poustvarjalcev, kadar gre za tako celovito delo, da ni mogoče prepoznati
oziroma ločiti posameznikovega prispevka.
Priznanje za izredne umetniške in kulturne dosežke lahko prejmejo tudi
ustvarjalci, poustvarjalci in drugi kulturni ali družbeni delavci mlajši od 40 let,
ki delujejo v sklopu slovenske narodne skupnosti v Italiji.
2. člen
Vsako leto SKGZ in SSO podelita največ dve priznanji.
3. člen
SKGZ in SSO zbirata predloge za priznanja do 30.11. vsakega leta.
Kandidature lahko predlagajo organizacije, društva in posamezniki, ki delujejo
v sklopu slovenske narodne skupnosti v FJK.
Predlogi morajo prispeti do zgoraj navedenega roka na deželni sedež ene
izmed krovnih organizacij v Trstu.
Predloge je mogoče oddati ročno ali preko redne (velja žig na kuverti) ali
elektronske pošte.

4. člen
SKGZ in SSO imenujeta šestčlansko komisijo, ki med prejetimi predlogi izbere
uradne kandidature.
Član komisije lahko postane pripadnik slovenske narodne skupnosti v FJk, ki
je v njej aktivno vključen in podrobno pozna njeno zgodovino ter njen
družbeno-kulturni kontekst.
Dva člana komisije morata ob imenovanju imeti manj kot 35 let, da je
zagotovljeno predstavništvo mladih v sklopu slovenske narodne skupnosti.
Mandat komisije traja tri leta, nakar SKGZ in SSO imenujeta novo komisijo.
Vsak član komisije je lahko imenovan največ dvakrat zaporedoma.
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5. člen
Uradni predlog mora vsebovati:
-

življenjepis kandidata, podrobne podatke o delu oziroma opusu,
predlaganem za priznanje, z navedbo objave, razstave ali izvedbe;

-

tehtno utemeljitev predloga z ustrezno dokumentacijo (knjiga, katalog,
videoposnetek).

6. člen
Komisija svoj izbor sporoči krovnima organizacijama do 31.12. vsakega leta
7. člen
SKGZ in SSO potrdita predlog komisije.
V primeru, da predlog ne ustreza zgoraj omenjenim kriterijem, ki so navedeni
v 1. členu pravilnika, lahko krovni organizaciji pošljeta predlog ponovno v
presojo komisiji.
8. člen
Sklepi komisije, ki jih potrdita obe krovni organizaciji so dokončni in nanje ni
mogoča pritožba.
Isto velja za morebitno drugačno izbiro nagrajencev s strani obeh krovnih
organizacij, kot predvideva 2. odstavek 7. člena.
9. člen
Podelitev priznanj poteka enkrat letno na osrednji proslavi ob Slovenskem
kulturnem prazniku.
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