
Na podlagi 16. člena Pravil Zveze slovenskih glasbenih šol (Ur. L. RS, št. 12/91), je 
IO Zveze slovenskih glasbenih šol na svoji 26. seji dne 15. 11. 2011 sprejel 

 

PRAVILNIK 
O PODELITVI  NAGRAD  FRANA  GERBIČA 

 
1. člen 

S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji za podelitev nagrad in priznanj Frana 
Gerbiča za življenjsko delo in za  izjemna dela pri uveljavljanju glasbenega šolstva na 
vseh ravneh ter postopek imenovanja in dela komisije za podeljevanje nagrad Frana 
Gerbiča. 
 

2. člen 
Nagrade in priznanja podeljuje Zveza slovenskih glasbenih šol kandidatom za 
življenjsko delo in za izjemne dosežke  na pedagoškem in organizacijskem področju 
pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja. 
 

3. člen 
Na predlog komisije podeli Zveza slovenskih glasbenih šol vsako leto na posebni 
prireditvi meseca aprila 2 (dve) NAGRADI za življenjsko delo na področju 
glasbene vzgoje in izobraževanja in praviloma 3 (tri)  PRIZNANJA  za 
dolgoletno uspešno delo na področju glasbene vzgoje in izobraževanja.  
 

4. člen 
Nagrado lahko prejmejo posamezniki,  ki ustrezajo kriterijem iz tega pravilnika. 
Dobitniki so praviloma člani ZSGŠ. 
 

5. člen 
Komisija odloča in opravi izbor na podlagi naslednjih meril: 

 dolgoletno nadpovprečno uspešno delo na področju glasbenega 
izobraževanja: 

o uvajanje in razvijanje novosti, 
o popularizacija glasbene vzgoje v Sloveniji, 
o organizacijsko delo, ki prispeva h kakovosti učnih procesov. 
o  

6. člen 
Zveza slovenskih glasbenih šol enkrat letno v mesecu novembru ali decembru na 
predlog Komisije za podeljevanje nagrad in priznanj Frana Gerbiča objavi razpis. 
V razpisu se navedejo roki in postopek ter kontaktna oseba. 
 

7. člen 
Predlog za podelitev nagrad in priznanj lahko podajo organizacije, skupine ali 
posamezniki. Nihče ne more predlagati samega sebe. Predlagani kandidat mora 
podati pisno soglasje h predlogu. 
 
 
 
 



8. člen 
Predlog za nagrado mora vsebovati: 

 podatke o predlagatelju (ime in priimek oz. naziv, naslov, ime odgovorne 
osebe, itd.) 

 podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, izobrazba, zaposlitev, 
naslov stalnega bivališča, osnovni podatki o dotedanjem delu.) 

 pisno utemeljitev predloga z dokazili. 
  

9. člen 
Izbor kandidatov se opravi v roku 30 dni po zaključku razpisnega roka in je v izključni 
pristojnosti komisije. 
 

10. člen 
Komisijo sestavljajo: predsednik Zveze slovenskih glasbenih šol, gostitelj prireditve 
ter trije člani, ki jih predlaga Izvršni odbor Zveze slovenskih glasbenih šol. Komisija 
izmed članov imenuje predsednika komisije. Kandidati morajo pisno soglašati z 
imenovanjem. 
 

11. člen 
Mandat komisije traja štiri leta in se lahko enkrat ponovi. 
 

12. člen 
Komisija dela in odloča na sejah. 
Naloge komisije so: 

 vsako leto pripravi in objavi razpis za nagrade in priznanja, 
 opravi izbor na podlagi prijav, 
 organizira slovesno podelitev nagrad. 

 
13. člen 

Predsednik komisije opravlja naslednje naloge: 
 sklicuje in vodi seje komisije, 
 predstavlja komisijo v javnosti, 
 organizira pripravo materialov za delo komisije, 
 skrbi, da se o delu piše zapisnik, 
 seznanja člane komisije z informacijami, ki so potrebne za delo komisije. 

 
14. člen 

Predsednik komisije skliče sejo komisije najmanj dvakrat letno (priprava razpisa in 
izbor predlaganih kandidatov), oz. po potrebi. 
Predsednik komisije je dolžan v roku štirinajstih dni sklicati sejo komisije, če to 
predlagata najmanj dva člana komisije. 
Predsednik komisije lahko pooblasti enega od članov komisije za sklic in vodenje seje 
komisije. 

 
15. člen 

Komisija sklepa samo v polni sestavi. Komisija praviloma odloča soglasno. V kolikor 
to ni možno, komisija odloča z javnim glasovanjem. 

 



16. člen 
Komisija pisno utemelji izbor kandidatov (s kratkim opisom). Komisija lahko podeli 
tudi manj kot dve nagradi in tri priznanja, če meni, da predlagani kandidati ne 
ustrezajo merilom tega pravilnika oz. predlogov ni podprlo dovolj članov komisije. 

 
17. člen 

Seje komisije so zaprte za javnost. Javnost dela komisije se zagotavlja z objavo 
sklepov in poročil v povezavah z Zvezo slovenskih glasbenih šol, po potrebi v 
sredstvih javnega obveščanja ter z obveščanjem javnosti na tiskovnih konferencah. 

 
18. člen 

Komisija pripravi natančen program slovesne podelitve nagrad in priznanj v 
sodelovanju z Izvršnim odborom Zveze slovenskih glasbenih šol. 

 
19. člen 

Dokumentacija o delu komisije se hrani v arhivu Zveze slovenskih glasbenih šol. 
 

20. člen 
 Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Izvršni odbor Zveze slovenskih 
glasbenih šol. 
 
 
Številka: 
Datum: 15. 11. 2011 
 

Predsednik 
Zveze slovenskih  glasbenih šol 

Anton Savnik 
 
 


