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Na podlagi določil 23. člena Statuta Mestne občine Maribor
(MUV št. 10/2011, 8/2014, 12/2019), je Mestni svet Mestne občine Maribor na 24. redni seji, dne 22. junija 2021, sprejel

ODLOK
o Glazerjevih nagradah v Mestni občini Maribor
1. člen
Ta odlok določa vrste občinskih nagrad, ki se v Mestni občini
Maribor podeljujejo za umetniške dosežke in dosežke na področju kulture, ter postopek predlaganja in podeljevanja teh nagrad.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen
Nagrade Mestne občine Maribor za umetniške dosežke in dosežke na področju kulture so Glazerjeva nagrada za življenjsko
delo, Glazerjeva listina za pomembne ustvarjalne dosežke v krajšem časovnem obdobju in Glazerjevo priznanje za doprinos pri
razvoju kulturnega življenja.
3. člen
Glazerjeva nagrada se podeljuje posameznikom za življenjsko delo na področju umetnosti, izjemoma pa tudi za posamične
vrhunske umetniške dosežke, s katerimi je bila mariborska umetnost uveljavljena v širšem prostoru. Posameznik lahko Glazerjevo nagrado prejme le enkrat.
Vsako leto se podeli največ ena Glazerjeva nagrada.
4. člen
Glazerjeva listina se podeljuje posameznikom za odlične dosežke na področju umetnosti in kulturne dediščine v obdobju zadnjih dveh let pred vsakoletnim razpisom na različnih področjih
ustvarjalnosti in poustvarjalnosti:
književnost (proza, poezija, dramatika, esejistika, prevajanje in drugo);
uprizoritvene umetnosti (dramsko, glasbeno, lutkovno,
ulično gledališče, sodobni ples, radijska igra in drugo);
glasbene umetnosti (kompozicija, instrumentalne in vokalne izvedbe, dirigiranje, balet in drugo);
avdiovizualno in sodobno medijsko ustvarjanje (filmska in
televizijska umetniška dela, video in intermedijska umetnost in drugo);
likovne umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, ilustracija, strip, fotografija in drugo);
arhitektura in oblikovanje (arhitektura, grafično, industrijsko in unikatno oblikovanje, krajinska arhitektura in drugo);
kulturna dediščina (varovanje, ohranjanje in prezentacija
dediščine ter sodobno podajanje njenega pomena in vrednosti v javni prostor skozi različne medije).
Kadar gre za tako celovito delo, da ni mogoče prepoznati
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oziroma ločiti posameznikovega umetniškega prispevka, lahko
Glazerjevo listino izjemoma dobi skupina ustvarjalcev.
Vsako leto se podelijo največ tri Glazerjeve listine.
V letu, ko se podeli Glazerjevo priznanje, se podelita največ
dve Glazerjevi listini.
5. člen
Glazerjevo priznanje se podeljuje posameznikom, skupinam,
organizacijam, društvom in ostalim ustanovam za posebej uspešno večletno delo pri posredovanju splošnih kulturnih vrednot
občanom Maribora in za posebej uspešno večletno organizacijsko delo pri spodbujanju in razširjanju kulturnega življenja in
dela v Mestni občini Maribor.
V obdobju treh let se podeli največ eno Glazerjevo priznanje.
6. Člen
O prejemnikih Glazerjevih nagrad, Glazerjevih listin in Glazerjevih priznanj odloča Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad
(v nadaljnjem besedilu: Odbor).
Odbor sestavljajo predsednik in 8 članov, ki jih imenuje Mestni svet Mestne občine Maribor na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Najmanj dve tretjini članov
odbora mora biti imenovanih iz vrst vidnih strokovnjakov s področja kulture in ugledih umetnikov.
Predsednik in člani Odbora se imenujejo za štiri leta. Posameznik je lahko imenovan za člana ali predsednika Odbora največ
dvakrat.
Delo v Odboru je častno in ni honorirano.
Podrobneje se delo Odbora uredi s poslovnikom, ki ga Odbor
sprejme po predhodnem soglasju župana.
7. člen
Glazerjeva nagrada, Glazerjeve listine in Glazerjevo priznanje se svečano podelijo predvidoma v drugi polovici meseca
marca ob praznovanju obletnice rojstva pesnika Janka Glazerja.
Nagrado, listine in priznanje podelita župan Mestne občine Maribor in predsednik Odbora.
Ustvarjalce in izvajalce svečane podelitve izbere Odbor, ki
tudi potrdi predlagano vsebinsko zasnovo svečanosti. Pri tem
upošteva zmožnosti proračuna Mestne občine Maribor za vsako
tekoče leto podelitve nagrad.
Pogodbena razmerja z izbranimi ustvarjalci in izvajalci ureja
pristojni organ Mestne občine Maribor.
8. člen
Odbor sprejema odločitve na osnovi mnenj strokovnih komisij za posamezna področja umetniških in kulturnih dejavnosti.
Člane in predsednike strokovnih komisij za potrebe vsakoletnega razpisa imenuje na predlog Odbora župan v skladu z določili predpisa, ki ureja imenovanje strokovnih komisij na področju
kulture.
Odločitve Odbora so dokončne.
9. člen
Glazerjeve nagrade, Glazerjeve listine in Glazerjeva priznanja se podeljujejo na osnovi javnega razpisa.
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Odbor objavi razpis, v katerem so opredeljeni pogoji in rok za
prijavo, najmanj tri mesece pred predvideno podelitvijo.
Kandidate lahko predlagajo fizične osebe in pravne osebe, ki
delujejo na področju kulture.
Predlagatelj mora svoj predlog utemeljiti in jasno opredeliti
področje.
10. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotavlja proračun Mestne
občine Maribor.
Prejemnik Glazerjeve nagrade prejme denarno nagrado v višini 75 % vrednosti Prešernove nagrade, podeljene v istem letu.
Prejemnik Glazerjeve listine ali Glazerjevega priznanja prejme denarno nagrado v višini tretjine Glazerjeve nagrade.
V primeru, ko dobi posamezno nagrado skupina, prejme vsak
član skupine sorazmerni del denarne nagrade.
11. člen
Strokovna, administrativno-tehnična in organizacijska dela,
ki so potrebna za izvajanje tega odloka, zagotavlja v mestni upravi urad, ki je pristojen za kulturo.
Zgoraj naveden urad vodi evidenco o podeljenih Glazerjevih
nagradah, Glazerjevih listinah in Glazerjevih priznanjih.
Člani Odbora, člani strokovnih komisij in drugi, ki sodelujejo
v postopku izbire, so do razglasitve nagrad zavezani k molčečnosti o predlaganih in izbranih kandidatih.
Prehodne in končne določbe
12. člen
Člani Odbora, imenovani pred uveljavitvijo tega odloka, nadaljujejo z delom do izteka mandata, za katerega so imenovani.
Člani strokovnih komisij, imenovani pred uveljavitvijo tega
odloka, prenehajo z delom z dnevom uveljavitve tega odloka.
13. člen
Določila poslovnika, veljavnega pred uveljavitvijo tega odloka, se uskladijo z določili tega odloka v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 1/95).
15. člen
Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem
uradnem vestniku.
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