
Na podlagi 7. člena društvenega Statuta so člani Slovenskega muzikološkega društva (v 
nadaljevanju: SMD) na svojem občnem zboru dne  24.11.2009 sprejeli 
 

PRAVILNIK O PODELITVI MANTUANIJEVE NAGRADE IN 
MANTUANIJEVEGA PRIZNANJA 

 
 
1. Priznanje in nagrada 
 

1. člen 
Mantuanijeva nagrada (v nadaljevanju tudi: nagrada) in Mantuanijevo priznanje (v 
nadaljevanju tudi: priznanje) se podeljujeta za dosežke na področju muzikologije. Nagrada in 
priznanje se podeljujeta v obliki diplome, lahko pa sta tudi denarni. 
 

2. člen 
Mantuanijeva nagrada in Mantuanijevo priznanje lahko prejmejo muzikologi ali drugi v stroki 
aktivni posamezniki in pravne osebe ali skupine, ki delujejo na območju Republike Slovenije 
ter med Slovenci po svetu ne glede na njihovo državljanstvo. 
Nagrada in priznanje sta lahko podeljena tudi posmrtno. 
 

3. člen 
Nagrado in priznanje se podeli za izjemna prizadevanja in posebne zasluge pri stvaritvah in 
dosežkih, ki so sad poglobljenega raziskovalnega dela, ter bistveno prispevajo k umevanju 
glasbe, muzikologije ali drugih z muzikologijo sorodnih ved, oziroma k ohranjanju 
glasbenega kulturnega izročila. 
Mantuanijevo nagrado se podeli za življenjsko delo. 
Mantuanijevo priznanje se podeli za enkratne dosežke. 
 

4. člen 
SMD lahko Mantuanijevo nagrado in Mantuanijevo priznanje podeli na osnovi razpisa vsake 
dve leti.  
 

5. člen 
O podelitvi Mantuanijeve nagrade in Mantuanijevega priznanja v skladu s tem pravilnikom 
odloča izvršilni odbor SMD. 
Predsednik društva nagrado in priznanje podeli javno, praviloma na rednem občnem zboru. 
 
2. Objava razpisa 
 

6. člen 
Izvršilni odbor društva objavi javni razpis za podelitev nagrade in priznanja najpozneje tri 
mesece pred podelitvijo z obvestilom svojim članom. Razpisni rok, do v katerem je možno 
predlagati kandidate/ za nagrado in priznanje, traja trideset dni. 
 

7. člen 
Kandidate za nagrado in priznanje lahko predlagajo člani SMD ter strokovne organizacije in 
posamezniki, ki delujejo na področju muzikologije. Predlogi morajo vsebovati: ime oz. naziv 
predlagatelja, ime kandidata, pisno utemeljitev predloga, datum in podpis predlagatelja in v 
primeru pravne osebe žig predlagatelja.  
 



3. Strokovna komisija 
 

8. člen 
Strokovno komisijo za nagrado in priznanje sestavljajo predsednik in štirje člani. Imenuje jo 
izvršilni odbor SMD. Njen mandat preneha, ko izvršilnemu odboru sporoči svojo odločitev. 
Ista oseba se lahko imenuje v strokovno komisijo največ dvakrat zapored. 
Strokovna komisija obravnava predloge ter poda izvršilnemu odboru svojo odločitev o 
izbranih kandidatih. Strokovna komisija izbira samo med predlaganimi kandidati in se lahko 
odloči, da podeli eno priznanje in eno nagrado, da podeli samo eno nagrado ali samo eno 
priznanje, ali da nagrade in priznanja ne podeli. Kandidata lahko strokovna komisija izbere le 
v primeru, da se je z njegovo izbiro strinjala več kot polovica članov komisije. 
Član strokovne komisije ne more glasovati za podelitev nagrade in priznanja sebi. Če je član 
komisije predlagan za nagrado ali priznanje, se iz komisije izloči. Na njegovo mesto se 
imenuje drug član. 
Na zahtevo predlagatelja je strokovna komisija zavrnitev predlaganega kandidata dolžna 
utemeljiti. 
 
4. Odločanje o podelitvi nagrade in priznanja 
 

9. člen 
Izvršilni odbor sprejme sklepe o podelitvi nagrade in priznanja na podlagi odločitve strokovne 
komisije. 
 

10. člen 
Obliko in besedilo diplome za Mantuanijevo nagrado in Mantuanijevo priznanje določi 
izvršilni odbor SMD, ki določi tudi višino neobvezne denarne nagrade. 
 
5. Pritožba 
 

11. člen 
Pritožba se lahko vloži zaradi bistvenih kršitev razpisnega postopka. 
Za reševanje pritožb zaradi bistvene kršitve določb razpisnega postopka po tem pravilniku je 
pristojen izvršilni odbor SMD. 
Bistvena kršitev razpisnega postopka je podana, če izvršilni 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 SMD. 
Rok za vlaganje pritožb je osem dni po objavi razpisa. Če je ugotovljena bistvena kršitev 
razpisnega postopka, se razpis ponovi. O tem se obvestijo vsi predlagatelji kandidatov za 
priznanje in nagrado ter razpisna komisija. 
Prepozno, nepopolno ali nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom predsednik SMD brez sklica 
izvršilnega 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 strokovne komisije o izbiri dobitnika in podelitvi nagrade in priznanja ni 
pritožbe. 
 
6. Vodenje evidence o dobitnikih nagrad in priznanj ter uporaba osebnih podatkov 
 

12. člen 



Zbirko podatkov o dobitnikih nagrad in priznanj vodi tajnik SMD. Takšna zbirka se hrani 
trajno. 
 
8. Prehodni in končni določbi 
 

13. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po sprejetju. Objavi se lahko v Biltenu Slovenskega 
muzikološkega društva. 
 

14. člen 
Avtentična razlaga tega pravilnika se sprejema po enakem postopku kot velja za njegov 
sprejem. 
 
 


