Na podlagi 27. člena statuta z dne 1. 2. 2012 je Občni zbor Slovenskega muzejskega društva dne 11. 10.
2013 sprejel naslednji
PRAVILNIK O PODELJEVANJU VALVASORJEVIH NAGRAD, PRIZNANJ IN DIPLOM
ZA IZJEMNE DOSEŽKE NA PODROČJU MUZEJSTVA

1. člen
Za izjemne dosežke na področju muzejstva Slovensko muzejsko društvo (v nadaljevanju SMD) podeljuje
Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo, Valvasorjeve nagrade za enkratne dosežke, Častna
Valvasorjeva priznanja, Diplome SMD in Valvasorjev nagelj.
2. člen
a) Valvasorjeva nagrada za življenjsko delo se podeljuje:
- posameznim muzejskim delavcem v Republiki Sloveniji in zamejstvu.
b) Valvasorjeve nagrade (do leta 2011 Valvasorjeva priznanja) za enkratne dosežke se podeljujejo:
- posameznim muzejskim delavcem v Republiki Sloveniji in zamejstvu.
c) Častna Valvasorjeva priznanja se podeljujejo:
- drugim posameznikom, organizacijam in društvom v Republiki Sloveniji in zamejstvu.
d) Diplome SMD se podeljujejo:
- sponzorjem in sodelavcem s področja gospodarstva.
e) Valvasorjev nagelj se lahko podeljuje po lastni presoji in izboru Komisije za podeljevanje Valvasorjevih
nagrad, priznanj in diplom za izjemne dosežke na področju muzejstva:
- ustanovam ali posameznikom za projekte s poudarkom na socialni empatiji.
3. člen
Valvasorjeva nagrada za življenjsko delo se podeli za:
- izredno pomembno življenjsko delo na področju muzejstva in za izjemne prispevke pri ohranjanju,
predstavljanju in popularizaciji premične naravne in kulturne dediščine v Republiki Sloveniji in
zamejstvu.
4. člen
Valvasorjeve nagrade za enkratne dosežke se podelijo:
- muzejskim delavcem za enkratne izjemne dosežke na področju muzejstva, ki so sad enoletnih ali
večletnih izvirnih strokovnih dosežkov.
5. člen
Častna Valvasorjeva priznanja se podelijo:
- posameznikom za posebne zasluge pri popularizaciji muzejstva in varstvu premične naravne in
kulturne dediščine, za posredovanje ali podaritev obsežnejših zbirk ali pomembnih delov
premične naravne in kulturne dediščine ali spomenika večje vrednosti muzejem in galerijam;
- organizacijam, društvom in posameznikom za zasluge pri razvoju muzejstva in njegovi
popularizaciji.

6. člen
Diplome SMD se podelijo:
- organizacijam, podjetjem in posameznikom s področja gospodarstva za zasluge pri uresničitvi
muzejskih projektov, donatorstvo in sponzorstvo.
7. člen
Nagrade, priznanja in diplome se podelijo vsako leto, praviloma 18. maja, in sicer za preteklo koledarsko
leto.
8. člen
V enem letu se podeli največ ena nagrada za življenjsko delo in največ tri nagrade muzejskim delavcem za
enkratne izjemne dosežke na področju muzejstva.
Število častnih priznanj in diplom ni omejeno.
9. člen
Nagrada za življenjsko delo se podeli v obliki listine s simbolnim obeležjem in denarnim zneskom v višini
do treh povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji za preteklo leto.
Valvasorjeve nagrade se podelijo v obliki listine s simbolnim obeležjem in denarnim zneskom v višini do
ene povprečne bruto plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji.
Finančni del nagrad izplača društvo v skladu z zmožnostmi, ki jih oceni izvršni odbor društva.
Častna Valvasorjeva priznanja se podelijo v obliki listine.
Diplome SMD se podelijo v obliki listine.
Valvasorjev nagelj se podeljuje v obliki listine.
10. člen
Občni zbor SMD na predlog izvršnega odbora društva izvoli s področja različnih matičnih strok sedem
članov Komisije za podeljevanje Valvasorjevih nagrad, priznanj in diplom za izjemne dosežke na področju
muzejstva, ki na svoji prvi seji izvolijo predsednika komisije.
Člani komisije morajo biti delavci muzejev in imajo štiriletni mandat. Član komisije je lahko kandidiran
za nagrado ali priznanje, vendar v tem primeru na sejah komisije, povezanih z izborom njegove
kandidature, ne odloča.
11. člen
Razpis za podelitev nagrad, priznanj in diplom SMD objavi vsako leto do 20. januarja v tekočem letu, in
sicer v sredstvih javnega obveščanja in z obvestilom svojim članom.

12. člen
Kandidate za nagrade, priznanja in diplome lahko predlagajo muzeji in galerije, strokovne organizacije, ki
opravljajo naloge varstva premične naravne in kulturne dediščine, društva, posamezniki, podjetja in
lokalne skupnosti v predpisanem roku, po pošti s povratnico na naslov SMD.
Predlog za podelitev nagrad, priznanj in diplom mora poleg podatkov o kandidatu vsebovati tudi
utemeljitev predloga z dokazili (npr. katalog, videoposnetek, fotografije, diapozitive in drugo).
Za Valvasorjevo nagrado za enkraten dosežek se lahko potegujejo vse prireditve in dogodki, uresničeni
oz. končani v minulem letu.
13. člen
Komisije za podeljevanje Valvasorjevih nagrad, priznanj in diplom za izjemne dosežke na področju
muzejstva na podlagi sprejetih kriterijev, ki so sestavni del tega pravilnika in jih vsakokratna komisija na
svoji prvi seji preuči, spremeni oz. dopolni v skladu z razvojem muzeološke stroke, preuči predloge in po
potrebi od predlagatelja zahteva dodatne podatke in pojasnila.
Komisija odloča na seji z večino glasov vseh svojih članov. Sklep o podelitvi nagrad, častnih priznanj in
diplom komisija utemelji z ustrezno strokovno obrazložitvijo, ki jo poda ob podelitvi in skupaj z vsemi
ostalimi nominiranci objavi v ustrezni publikaciji, izdani pri SMD pred podelitvijo.
Zavrnjenih predlogov komisija predlagateljem ni dolžna utemeljevati.
O sejah komisija vodi zapisnike, ki jih podpisuje predsednik komisije. V zapisniku morajo biti navedeni
vsi predlogi za podelitev nagrad, častnih priznanj in diplom ter sklep o podelitvi s strokovno utemeljitvijo.
SMD vodi protokol vseh predlogov za nagrade, častna priznanja in diplome.
14. člen
To je sprememba Pravilnika o podeljevanju Valvasorjevih nagrad, priznanj in diplom za posebne dosežke
v muzejstvu z dne 7. 10. 2011. Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Občni zbor SMD.

15. člen
Pravilnik je sprejel redni Občni zbor SMD 11. 10. 2013.
Verena Štekar-Vidic
predsednica SMD

