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Na podlagi Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010), 
Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010), je Nadzorni svet 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na 3. seji dne 10. 5. 2011 sprejel 

 

 

 

PRAVILNIK  
o priznanjih Javnega sklada Republike Slovenije 

za kulturne dejavnosti 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik določa vrsto priznanj, merila, postopek razpisovanja, predlaganja in odločanja ter druge 
postopke pri podeljevanju priznanj Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: sklad). 

 

2. člen 

Priznanja po določilih tega pravilnika lahko prejmejo posamezniki in skupine za ustvarjalne dosežke ali za 
pomemben prispevek k razvoju ljubiteljske kulturne dejavnosti.  

 

3. člen 

Predlaganje in podeljevanje priznanj je javno. Razpis za odličja  in področna  priznanja sklada se objavi 
enkrat letno najkasneje do 31. oktobra in vsebuje predvsem navedbo razpisanih priznanj, navedbo možnih 
predlagateljev, merila za kandidiranje, navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena, rok vlaganja 
predlogov ter naslov, na katerega se pošljejo predlogi. Priznanja podeljujejo pooblaščeni predstavniki 
sklada na ustreznih slavnostnih prireditvah.  

 

4. člen 

Obliko in vsebino priznanj ter pripadajočih umetniških predmetov določi direktor sklada. 

 

5. člen 

Sklad vodi o podeljenih priznanjih posebno evidenco. Osebni podatki se lahko obdelujejo le na podlagi 
osebne privolitve prejemnika priznanja, pri čemer mora biti potencialni prejemnik predhodno pisno ali na 
drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.   

6. člen 

Stroške priprave, oblikovanja, tiska  in  podeljevanja priznanj krije sklad. 



Pravilnik o priznanjih  

 2 

 

2. VRSTE PRIZNANJ 

7. člen 

Sklad podeljuje odličja, področna priznanja sklada, priznanja območnih izpostav sklada, jubilejne značke 
sklada ter druga priznanja. 
 

(Odličja) 

8. člen 

 

Odličja so najvišja priznanja sklada. Odličji sklada sta  Zlata plaketa in Srebrna plaketa. 
 

 

9. člen 

 
Merila za podelitev: 

- Zlate plakete se podelijo za izjemne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke v daljšem obdobju ali kot 
priznanje za življenjsko delo;  

- Srebrne plakete se podelijo za dolgoletno in uspešno delo. 

 

Plaketi sta lahko podeljeni tudi za izjemne dosežke pri: 
- organizacijskem delu,  
- razvijanju novih oblik in vsebin delovanja,  
- delu na področju kulturne vzgoje in izobraževanja,  
- raziskovalnem delu,  
- organiziranju strokovno svetovalnega in mentorskega dela,  
- razvijanju kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu,  
- publicističnem delu in  
- ohranjanju nacionalne kulturne dediščine. 

 

10. člen 

Vsako leto se lahko podelijo največ ena Zlata plaketa in največ štiri Srebrne plakete. Podpisnika plaket sta 
direktor (desno od sredine) in predsednik komisije za podelitev odličij sklada (levo od sredine). Plakete so 
žigosane z žigom sklada. Plakete podeli direktor na osrednji letni slovesnosti sklada. 

 

(Področna priznanja)  

11. člen 

Sklad podeljuje posebna priznanja za področja glasbene, gledališke, folklorne in plesne dejavnosti.  

 

 

Področna priznanja sklada so: 

 Gallusova plaketa in Gallusova listina - za področje glasbene dejavnosti; 

 Linhartova plaketa in Linhartova listina - za področje gledališke dejavnosti; 

 Maroltova plaketa in Maroltova listina -  za področje folklorne dejavnosti; 

 Plaketa Mete Vidmar in Listina Mete Vidmar - za področje plesne dejavnosti. 
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12. člen 

Merila za podelitev plaket so izredni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki ali življenjsko delo na posameznem 
področju.  

 

Merila za podelitev listin so dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko 
delo, analitično, raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne 
dejavnosti na posameznem področju.  

 

13. člen 

Vsako leto se za posamezno področje lahko podeli največ ena plaketa in tri listine. Podpisnik plaket in listin 
je direktor.  

 

Plakete in listine so žigosane z žigom sklada.   

 

Plakete  in listine praviloma podeli direktor ali njegov področni svetovalec, praviloma na osrednjih letnih 
področnih prireditvah ali prireditvah, ki jih predlaga prejemnik plakete ali listine. 

 

 

(Druga priznanja)  

14. člen 

Direktor lahko podeli na podlagi vlog in priporočil društev, posameznikov, zveze društev ali po lastni presoji 
tudi druga priznanja. 

 

Druga priznanja sklada so Zlati znak, Zlato jubilejno priznanje in Srebrno jubilejno priznanje za delovanje na 
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 

 

 

15. člen 

Merila za podelitev Zlatega znaka so odmevni enkratni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki v preteklem 
obdobju, zlasti v smislu inovativnosti in integrativnosti. 

 

Merilo za podelitev Zlatega jubilejnega priznanja je dolgoletno delovanje, ki je vplivalo na razmah 
ljubiteljske kulturne dejavnosti. Meja za pridobitev Zlatega jubilejnega priznanja je več kot 30 let uspešnega 
delovanja skupine, društva, posameznika ali zveze (in vsako naslednje jubilejno). 

 

Merilo za podelitev Srebrnega jubilejnega priznanja je dolgoletno delovanje, ki je vplivalo na razmah 
ljubiteljske kulturne dejavnosti. Praviloma za 10, 20 in 30 let uspešnega delovanja skupine, društva, 
posameznika ali zveze. 

 

16. člen 

Vsako leto lahko direktor podeli na podlagi utemeljenih dejstev in po svoji presoji neomejeno število zgoraj 
navedenih priznanj. Podpisnik priznanj je  direktor.  
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Listine  so žigosane z žigom sklada.  

 

Priznanja praviloma podeli direktor ali z njegove strani pooblaščena oseba, praviloma na jubilejnih 
prireditvah. 

 

 

17. člen 

Za področje spremljanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki delujejo v okviru svojih skupin na področju 
ljubiteljske kulture, način podeljevanja nagrad in nazivov »kulturna šola« ureja poseben pravilnik, ki ga 
sprejme direktor. 

  

(Priznanja območnih izpostav sklada) 

18. člen 

Priznanji območnih izpostav sklada sta Priznanje sveta območne izpostave sklada in Jubilejno priznanje 
območne izpostave sklada. 

 

19. člen 

Merila za podelitev Priznanja območne izpostave sklada so: pomembni dosežki ustvarjalnega in 
poustvarjalnega dela na področju ljubiteljske kulture.  Podelijo  se lahko tudi za izjemne dosežke pri: 

 organizacijskem delu,  

 razvijanju novih oblik in vsebin delovanja,  

 delu na področju kulturne vzgoje in izobraževanja,  

 raziskovalnem delu,  

 organiziranju strokovno svetovalnega in mentorskega dela,  

 razvijanju kulturnega sodelovanja z drugimi društvi in zvezami društev,  

 publicističnem delu in  

 ohranjanju nacionalne kulturne dediščine.  

 

 

Merilo za podelitev Jubilejnega priznanja območne izpostave  sklada je  dolgoletno delovanje posameznika, 
društva ali zveze, ki je vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

 

20. člen 

Število podeljenih priznanj ni omejeno. Podpisnika priznanj sta vodja območne izpostave sklada (levo) in 
predsednik/-ca  sveta območne izpostave (desno).   

 

Priznanja so žigosane z žigom sklada.  

 

Priznanja praviloma podelita vodja območne izpostave ali  predsednik/-ca sveta območne izpostave. 
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(Jubilejne  področne značke) 

21. člen 

Jubilejne značke sklada so Gallusova značka, Linhartova značka, Maroltova značka, Značka Mete Vidmar in 
splošna Značka sklada. Glede na trajanje udejstvovanja na področju različnih dejavnosti se ločijo različni 
nivoji prejemanja značk (bronasta, srebrna, zlata, častna). 

 

Gallusova značka za udejstvovanje na glasbenem področju ljubiteljske kulture. Glede na trajanje 
udejstvovanja sklad podeljuje: 

- Bronasto Gallusovo značko: za več kot 5 let udejstvovanja; 

- Srebrno Gallusovo značko: za več kot 10 let udejstvovanja;  

- Zlato Gallusovo značko: za več kot 15 let udejstvovanja; 

- Častno Gallusovo značko: za 30 let udejstvovanja. 
 
*Opomba: za področje Gallusovih značk je določeno 10-letno prehodno obdobje na novi sistem. 

 

Linhartova značka za udejstvovanje na gledališkem in lutkovnem področju ljubiteljske kulture. Glede na 
trajanje udejstvovanja sklad podeljuje: 

- Bronasto Linhartovo značko: za več kot 5 let udejstvovanja; 

- Srebrno Linhartovo značko: za več kot 10 let udejstvovanja;  

- Zlato Linhartovo značko: za več kot 15 let udejstvovanja; 

- Častno Linhartovo značko: za 30 let udejstvovanja. 

 

Maroltova značka za udejstvovanje na področju ljubiteljske folklore. Glede na trajanje udejstvovanja sklad 
podeljuje: 

- Bronasto Maroltova značko: za več kot 5 let udejstvovanja; 

- Srebrno Maroltova značko: za več kot 10 let udejstvovanja;  

- Zlato Maroltova značko: za več kot 15 let udejstvovanja; 

- Častno Maroltovo značko: za 30 let udejstvovanja. 

 

Značka Mete Vidmar za udejstvovanje na plesnem področju ljubiteljske kulture.  Glede na trajanje 
udejstvovanja sklad podeljuje: 

- Bronasto značko Mete Vidmar: za več kot 5 let udejstvovanja; 

- Srebrno značko Mete Vidmar: za več kot 10 let udejstvovanja;  

- Zlato značko Mete Vidmar: za več kot 15 let udejstvovanja; 

- Častno značko Mete Vidmar: za 30 let udejstvovanja. 

 

Značka JSKD za udejstvovanje na področjih ljubiteljske kulture, ki jih zaradi specifike umetniškega  izražanja 
ne moremo uvrstiti v zgoraj navedena področja (film, literatura, likovna dejavnost, fotografija, itd.).   Glede 
na trajanje udejstvovanja sklad podeljuje: 

- Bronasto značko: za več kot 5 let udejstvovanja; 

- Srebrno značko:  za več kot 10 let udejstvovanja;  

- Zlato značko: za več kot 15 let udejstvovanja; 

- Častno značko: za 30 let udejstvovanja. 
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22. člen 

Jubilejne področne značke sklada prejmejo posamezniki v skladu z navedenimi merili od dopolnjenega 10. 
leta starosti dalje. 

 

Področno jubilejno značko lahko posameznik za udejstvovanje na posameznem področju dejavnosti prejme 
največ enkrat znotraj vsakega nivoja. Prejeta najvišja značka znotraj posameznega področja pomeni, da je 
posameznik dosegel vse jubilejne nivoje, vendar se značke nižjega nivoja za nazaj ne podeljujejo.  
 

 

23. člen 

Število podeljenih priznanj ni omejeno. Podpisnika priznanj sta vodja območne izpostave sklada (levo) in 
predsednik sveta območne izpostave (desno).   

 

Priznanja so žigosane z žigom sklada.  

 

Priznanja podeljuje vodja območne izpostave, predsednik sveta območne izpostave ali eden od članov 
komisije za priznanja pri območni izpostavi, ki jo izmed uglednih ljudi iz ljubiteljske kulture na predlog vodje 
območne izpostave imenuje direktor sklada. 

 

3. PREDLAGANJE IN ODLOČANJE 

24. člen 

Predlagatelji za priznanja sklada so lahko kulturna društva in njihove zveze ter območne izpostave sklada;  
te lahko posredujejo tudi predloge posameznikov ali neformalnih avtorskih skupin, ki se ukvarjajo z 
ljubiteljsko kulturno dejavnostjo. Postopek predlaganja in vlaganja zahtevkov se razlikuje glede na vrsto 
priznanj. 

(Odličja in področna priznanja sklada) 

25. člen 

Vloge za podelitev odličij (Zlate in Srebrne plakete) in področnih priznanj se posredujejo skladno z razpisno 
dokumentacijo vsakoletnega javnega poziva, ki ga sklad objavi najkasneje do 31. oktobra tekočega leta na 
spletnih straneh in v občilih javnega obveščanja. 

O prejemnikih odličij sklada odloča direktor na podlagi oblikovanega predloga Komisije za podelitev priznanj 
in odličij sklada, ki jo imenuje nadzorni svet sklada, najkasneje v 60-ih dneh po končanem razpisnem roku. 
Prijavna dokazila in podrobnosti vodenja postopka so opredeljena v  javnem pozivu. 

 

O podelitvi področnih priznanj odloča direktor na podlagi tri do petčlanskih področnih komisij, ki jih 
imenuje nadzorni svet, najkasneje v 60-ih dneh po končanem razpisnem roku. Prijavna dokazila in 
podrobnosti vodenja postopka so opredeljena v  javnem pozivu. 

 

(Jubilejna priznanja in Zlati znak) 

26. člen 

Vloge za Jubilejna priznanja se  pisno ali prek intranetnega portala (v primeru da je pobudnik OI) naslovijo 
na sedež sklada in se  sprejemajo skozi celo leto. 

O prejemnikih jubilejnih priznanj in prejemnikih Zlatega znaka odloča direktor.  
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(Značke sklada) 

27. člen 

 
Predlog za podelitev jubilejnih značk sklada vložijo društva ali posamezniki na pristojno območno izpostavo 
sklada, ki posreduje najmanj 14 dni pred podelitvijo ugotovitveni sklep prek informacijskega sistema na 
centralno službo. Vloga  mora vsebovati najmanj: 

 naziv in popolni naslov predlagatelja, 

 ime in priimek kandidata, letnico rojstva 

 popis dosedanjega udejstvovanja kandidata na področju dejavnosti, za katero pričakuje podelitev 
jubilejne značke, 

 čas in kraj, kjer se bo značka podelila, 

 ime in priimek predsednika/-ce sveta območne izpostave sklada. 
 

 

(Priznanja območnih izpostav) 
 

28. člen 

Predlog za podelitev priznanj območnih izpostav sklada vložijo društva ali posamezniki na pristojno 
območno izpostavo sklada. 

O podelitvi priznanj območne izpostave sklada odloča svet območne izpostave, ki posreduje 
ugotovitveni sklep prek informacijskega sistema na centralno službo. Vloga  mora vsebovati najmanj: 

 naziv in popolni naslov predlagatelja, 

 ime in priimek kandidata, letnico rojstva 

 popis dosedanjega udejstvovanja kandidata na področju dejavnosti, za katero pričakuje podelitev 
jubilejne značke, 

 čas in kraj, kjer se bo značka podelila, 

 ime in priimek predsednika/-ce sveta območne izpostave sklada. 
 

 

4. KONČNI IN PREHODNA DOLOČBE  

29. člen  

 
(Uveljavitev pravilnika) 

 
Pravilnik se objavi na Intranetu in spletnih straneh sklada takoj po sprejemu, veljati začne s  1. 6. 2011.  
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o priznanjih Javnega sklada RS  
za kulturne dejavnosti z dne 5. 3. 2002.   
 
 

       PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA 

                 mag. Franci Pivec 


