PRAVILNIK O PODELJEVANJU JAKOPIČEVE NAGRADE,
JAKOPIČEVIH PRIZNANJ IN
JAKOPIČEVE NAGRADE ZA ŽIVLJENSKO DELO

Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade (nadalje: JN), Jakopičevih priznanj (JP) in Jakopičeve
nagrade za življenjsko delo (JNŽD) je na svoji seji 2. 2. 2012 sprejel prenovljen in dopolnjen
pravilnik o podeljevanju Jakopičevih nagrad (v nadaljevanju Pravilnik).
SPLOŠNI DEL
1. člen
Namen Jakopičevih nagrad je podelitev priznanj za izjemne umetniške dosežke na likovnovizualnem področju. Vsako leto bodo nagrajeni trije, bienalno pa štirje likovni umetniki. Le
izjemoma se JN podeli posthumno.
2. člen
Podeljujejo se naslednje Jakopičeve nagrade in priznanja:
- Jakopičeva nagrada (JN): dobijo jo umetniki za izjemne dosežke, ali novosti na področju
likovne umetnosti v obdobju zadnjih petih let (lahko jo prejmejo tudi imetniki JP),
- Dve Jakopičevi priznanji (JP): lahko med drugim dobijo tudi mladi, še neuveljavljeni
umetniki, ki so se izkazali z odmevno razstavo, ali z izstopajočim delom – projektom
doma ali v tujini,
- Bienalna Jakopičeva nagrada za življenjsko delo (JNŽD): dobijo jo umetniki po 65. letu
starosti, ki so imeli viden vpliv na umetnostne tokove v Sloveniji, mlade generacije, ali tisti
ki jim je prisluhnila tujina.
3. člen
ZDSLU je nosilec podelitev Jakopičevih nagrad. Sredstva za nagrade JN, JP in JNŽD pridobi
ZDSLU pri Ministrstvu za kulturo. Kolikor teh sredstev ni ali jih ni mogoče pridobiti na drug
način, se nagrade ne podelijo.
4. člen
V odbor za podelitev Jakopičevih nagrad (nadalje: Odbor) imenujejo po enega svojega
predstavnika naslednje institucije in društva:
-

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani
Moderna galerija v Ljubljani
Slovensko društvo likovnih kritikov
ZDSLU.

Omenjeni predstavniki so imenovani v odbor za eno leto.
Predsednik ZDSLU ali njegov namestnik (podpredsednik) skrbi za pravočasen prvi sklic odbora
in pravočasno objavo razpisa za podelitev JN, JP in bienalno JNŽD.
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Institucije in društva iz tega člena so dolžna samoinciativno v roku meseca dni po podelitvi
omenjenih nagrad imenovati člane novega odbora in o tem takoj obvestiti ZDSLU.
5. člen
Odbor odloča na sejah na katerih se vodi zapisnik. Prvo sejo novega odbora skliče predsednik
ZDSLU in na njej člani izberejo predsednika Odbora. Vsako leto je izvoljen nov predsednik, ki je
vsakokrat iz druge inštitucije. Seje vodi predsednik Odbora. V njegovi odsotnosti član, ki ga izvoli
Odbor na seji. Sklepa se z navadno večino glasov. Predsedujoči Odbora ima dodaten glas.
II. PODELITEV NAGRADE
6. člen
JN, JP in JNŽD prejme slovenski avtor, ki deluje v slovenskem kulturnem prostoru in izven
njega. Če kandidat ni član ZDSLU, je nagrada tudi povabilo za včlanitev.
7. člen
Odbor podeli prejemnikom JN, JP in JNŽD denarne nagrade s pisno utemeljitvijo in diplomo.
8. člen
ZDSLU vsako leto do 15. februarja razpiše javni razpis, ki je objavljen v javnih medijih in v
okrožnici ZDSLU. Razpis mora vsebovati pogoje za prijavo in podelitev nagrad, ki jih določa ta
pravilnik. ZDSLU pošlje razpis vsem ustanoviteljem.
9. člen
Kandidate za nagrade predlagajo kulturne ustanove, likovna društva, ali državljani Republike
Slovenije. Predlogi morajo vsebovati strokovno dokumentacijo in utemeljitev. Predloge je treba
vložiti na ZDSLU v zaprti kuverti z oznako »Za odbor JN« najkasneje do 15. marca.
Odbor zavrže neutemeljene ali prepozno prispele predloge, na seji evidentira pravilno predlagane
kandidate, o katerih se izrečejo vsi člani odbora. Dokumentacijo izločenih kandidatov se vrne
predlagatelju. Dokumentacija evidentiranih kandidatov ostane v arhivu ZDSLU. Predsednik
povzame stališče in predlaga kandidata. Odbor o predlogu glasuje z navadno večino. V primeru
neodločenega izida odloči dodatni glas predsednika odbora. Če ustrezno utemeljenega predloga ni
v roku enega tedna, vsak član odbora pripravi svoj predlog in odbor iz tega nabora kandidatov
izbere nagrajenca. Če so stališča odbora preveč razhajajoča, si odbor pogleda izvirnike in nato
ponovno odloča.
O rešitvi vseh drugih možnih zapletov, ki jih ta pravilnik ne določa, odloča odbor samostojno.
Za opravljeno delo se članom odbora povrnejo potni stroški in izplača sejnina.
10. člen
Sklepi o podelitvi JN, JP in JNŽD morajo vsebovati osebne podatke o nagrajencu, nagrajenem
delu in strokovno utemeljitev nagrade. Sklep in utemeljitev morata biti dostavljena medijem
najkasneje 3 dni pred podelitvijo. Dokumentacija evidentiranih kandidatov je na razpolago za
vpogled 15 dni po odločitvi o podelitvi nagrad v prostorih ZDSLU.
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11. člen
Če član odbora ugotovi, da je s sklepom odbor kršil ta pravilnik, mora to ugotoviti že na sami seji
in zahtevati, da se tak sklep razveljavi, ali sporočiti tri dni po seji odbora predsedniku, ki mora
nemudoma sklicati izredno sejo odbora.
12. člen
JN in JP se podelijo vsako in JNŽD vsako drugo leto 12. aprila ob obletnici rojstva slikarja
Riharda Jakopiča. Če je 12. aprila sobota, nedelja ali praznični dan, se podelijo nagrade na dan, ki
ga določi odbor.
13. člen
Organizacijske in tehnične posle v zvezi s podelitvijo nagrad in predstavitvijo nagrajencev opravi
v dogovoru s predsednikom odbora in predsednikom ZDSLU administrativna služba ZDSLU v
koordinaciji z Moderno galerijo v Ljubljani. Ob podelitvi JN, JP in JNŽD se pripravi predstavitev
nagrajencev v Moderni galeriji, kjer se nagradi in priznanji tudi podeli.
14. člen
S sprejemom tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik, ki je bil sprejet 18. 3. 2004. Pravilnik velja
od dne, ko ga potrdi senat Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, svet Moderne galerije,
IO Slovenskega društva likovnih kritikov in umetniški svet ZDSLU. Do potrditve Odbor JN
deluje v skladu z obstoječim pravilnikom. Vse moške oblike besedila Pravilnika veljajo kot
nevtralne, enakovredno za ženski in moški spol.
Statut je dopolnjen in spremenjen dne 9. februarja 2012
Univerza v Ljubljani
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje,
Bojan Gorenec
Moderna galerija
Zdenka Badovinac
Slovensko društvo likovnih kritikov
Boris Gorupič
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov
Aleš Sedmak
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