PRAVILNIK O PODELJEVANJU
PRIZNANJ DRUŠTVA ŠTUDENTOV
UMETNOSTNE ZGODOVINE
SLOVENIJE KUNSTHISTERIK
Zaradi lažje in jasnejše formulacije tega dokumenta smo pri spolno dovzetnih besedah in
besednih zvezah uporabili generični moški spol. Poudarjamo, da se vsaka taka beseda v isti
meri in obsegu po smislu apelira tudi na ženski spol.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določuje in ureja okoliščine podeljevanja priznanj Društva študentov
umetnostne zgodovine Slovenije Kunsthisterik (v nadaljevanju Društvo). Pravilnik je
pravno podrejen Statutu in Poslovniku Društva ter sledi vsem uredbam, ki jih slednja
predpisujeta.
2. člen
Društvo Kunsthisterik vsako leto na prvem rednem letnem zasedanju Občnega zbora podeli
priznanja retrospektivno za prejšnje študijsko leto, pri priznanjih 1. reda pa retrospektivno
brez omejitev.
3. člen
Po nadaljnjih določilih tega Pravilnika, Društvo podeljuje sledeča priznanja: (1) priznanje
za vestno delo v društveni dejavnosti in/ali oddelčni študentski organiziranosti (priznanje
3. reda), (2) posebno priznanje društva Kunsthisterik za angažma na področju društvene
dejavnosti in/ali oddelčne študentske organiziranosti (priznanje 2. reda), (3) častno
priznanje društva Kunsthisterik za nadpovprečne dosežke in zasluge na področju društvene
dejavnosti, oddelčne študentske organiziranosti in umetnostnozgodovinske stroke na
splošno (priznanje 1. reda).
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II. KONKRETNE DOLOČBE
4. člen
Predlagatelj za priznanja je lahko vsakdo, brez kakršnihkoli omejitev.
5. člen
O predlaganih priznanjih odloča Izvršilni odbor na plenarnem zasedanju, najkasneje en
mesec pred prvim rednim letnim zasedanjem Občnega zbora. Izvršilni odbor izmed svojih
članov izglasuje predsednika Komisije za podeljevanje priznanj Društva (v nadaljevanju
Komisija). Mandat predsednika Komisije traja do naslednjega rednega zasedanja Občnega
zbora Društva. Če na mesto predsednika Komisije ne kandidira nihče, to vlogo
avtomatično prevzame predsednik Društva, kot predsednik Izvršilnega odbora.
6. člen
Predstavitvi vsakega od predlogov na zasedanju Izvršilnega odbora sledi glasovanje. Za
potrditev predloga priznanja zadostuje absolutna kvalificirana večina pritrdilnih glasov
Izvršilnega odbora Društva.
Ad. 6.1: Ker absolutna kvalificirana večina pomeni dve tretjini vseh članov
določenega telesa (v slednjem primeru Izvršilnega odbora Društva) in ker je telo, na
katerega se ta formulacija v tem dokumentu nanaša sestavljena iz 5 ljudi, s tem
dokumentom uvajam ad hoc zgornje zaokroževanje iz 3,3 na 4.
Ad. 6.2: Če je eden od predlaganih prejemnikov priznanja tudi član Izvršilnega
odbora, je pri glasovanju o svojem priznanju de facto izključen, de iure pa njegov
glas zaradi določil 6. člena (in dodatnih pojasnil v Ad. 6.1) ter kvorumsko zahtevane
absolutne kvalificirane večine pritrdilnih glasov velja kot vzdržani glas, ki se v
končnem štetju ne upošteva, kar pomeni, da se ad hoc absolutno kvalificirana večina
pritrdilnih glasov spremeni iz 4 (po zgornjem zaokroževanju iz 3,3) v 3 (po zgornjem
zaokroževanju iz 2,6).
7. člen

2

Prejemniki priznanja 1. reda so Občnemu zboru avtomatično predlagani za podelitev
častnega članstva, ki ga po določilih Poslovnika Društva potrjuje Občni zbor z relativno
kvalificirano večino.
Ad. 7.1: Relativna kvalificirana večina pomeni dve tretjini prisotnih članov in v
primeru, da je številka decimalna, velja določilo iz točke Ad. 6, ki ureja zgornje
zaokroževanje.
Ad. 7.2: Določila sedmega člena veljajo samo v zapisani formulaciji. To pomeni, da
prejemnik častnega članstva ni avtomatično predlagan za priznanje 1. reda, saj kljub
temu, da sta obe priznanji hierarhično na istem mestu, so okoliščine podeljevanja
prvega in drugega priznanja različne. Glej nadaljnja določila.
8. člen
Priznanje 1. reda in častno članstvo sta ločeni, avtonomni priznanji, ki nista medsebojno
odvisni. Prejemnik priznanja 1. reda lahko častno članstvo zavrne; prav tako je do
priznanja 1. reda upravičen, tudi če njegovo častno članstvo ni potrjeno s strani Občnega
zbora.
9. člen
Častno članstvo lahko Društvo preko Občnega zbora podeli komurkoli, ki je s svojim
delovanjem skrbel za dobro delovanje Društva in je po svojem karakterju bolj nagrada, kot
priznanje, medtem ko se priznanje 1. reda podeljuje posameznikom, ki so ključno
prispevali k delovanju Društva, so delovali na Oddelčni in Fakultetni ravni preko
študentskega organiziranja ter so prispevali tudi k stroki umetnostne zgodovine na splošno.

III. SPECIFIKACIJE PRIZNANJ
10. člen
Priznanje 3. reda ima uradni naziv »priznanje za vestno delo v društveni dejavnosti in/ali
oddelčni študentski organiziranosti«. Do priznanja so upravičeni posamezniki, za katere
Izvršilni odbor Društva presodi, da so s svojim delom v društveni dejavnosti in/ali oddelčni
študentski organiziranosti izstopali med večino in s svojim doprinosom aktivno sodelovali
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pri

kreiranju

društvenega

programa

oziroma

programov

oddelčne

študentske

organiziranosti. Ista oseba lahko priznanje prejme večkrat letno brez omejitev.
11. člen
Priznanje 2. reda ima uradni naziv »posebno priznanje društva Kunthisterik za angažma na
področju društvene dejavnosti in/ali oddelčne študentske organiziranosti«. Do priznanja so
upravičeni posamezniki, za katere Izvršilni odbor Društva presodi, da so s svojim delom in
angažmajem na splošno močno pripomogli k izoblikovanju društvene dejavnosti tekom
celega leta in/ali so s svojim doprinosom v oddelčni študentski organiziranosti ključno
oblikovali ta aspekt študentskega delovanja na Oddelku in Fakulteti. Ista oseba lahko
priznanje prejme največ enkrat letno.
12. člen
Priznanje 1. reda ima uradni naziv »častno priznanje društva Kunsthisterik za
nadpovprečne dosežke in zasluge na področju društvene dejavnosti, oddelčne študentske
organiziranosti in umetnostnozgodovinske stroke na splošno« in je skupaj s častnim
članstvom najvišje priznanje, ki ga Društvo lahko podeli. Do priznanja so upravičeni
posamezniki, za katere Izvršilni odbor Društva presodi, da so s svojim delom v prejšnjem
študijskem letu ali v prejšnjih študijskih letih ključno in odločilno pripomogli k
oblikovanju in izvajanju društvenega programa ter vzdrževanju njegove kvalitete; da so s
svojim delovanjem v oddelčnem oziroma fakultetnem študentskem organiziranju ključno
pripomogli k povezovanju Oddelka in Fakultete s študenti ter so s svojim prizadevnim
delom sodelovali pri izboljševanju študijskih in obštudijskih aspektov življenja študentov
oziroma članov Društva; da so preko različnih projektov in prispevkov delovali v dobrobit
strokovnemu področju umetnostne zgodovine na splošno. Podelitev priznanja 1. reda
prejemnika avtomatično predlaga za častno članstvo Društva, o čemer pa odloča Občni
zbor Društva. Ista oseba lahko priznanje prejme samo enkrat v življenju.

IV. PODELJEVANJE PRIZNANJ
13. člen
Vsi potrjeni prejemniki priznanj vseh treh razredov, so o prejetju priznanja obveščeni
najkasneje en teden po izglasovanju na plenarnem zasedanju Izvršilnega odbora Društva. O
tem jih obvesti predsednik Društva po elektronski ali navadni pošti. V svoji poslanici tudi
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najavi datum, lokacijo in termin podelitve priznanja oziroma prvega rednega letnega
zasedanja Občnega zbora Društva.
14. člen
Priznanja Društva Kunsthisterik se podeljuje na prvem rednem letnem zasedanju Občnega
zbora Društva.
15. člen
Zasedanje Občnega zbora se tako razdeli na dva dela – (1) slavnostni in (2) redni del. V
slavnostnem delu se podeljujejo nagrade, temu sledi krajši odmor, nato se nadaljuje z
rednim delom, ki sledi določilom Poslovnika Društva.
16. člen
Slavnostni del zasedanja Občnega zbora Društva vodi predsednik Komisije. Priznanja
Društva Kunsthisterik podeljujejo aktualni predsednik Društva, svetnik Oddelka za
umetnostno zgodovino v Študentskem svetu Filozofske fakultete in predstojnik Oddelka za
umetnostno zgodovino Filozofske fakultete.
17. člen
Če je kateri od podeljevalcev tudi prejemnik priznanja, takrat na njegovo mesto stopi
njegov namestnik ali pooblaščenec. Če je na podelitvi priznanj odsoten, namestnik njegovo
nalogo opravlja na celotnem dogodku. Namesto predsednika Društva je to podpredsednik
Društva, namesto svetnika v ŠSFF je to njegov namestnik, namesto predstojnika Oddelka
je to njegov namestnik.
18. člen
Prejemnik priznanja prejme plaketo s posebej natiskano obrazložitvijo za prejetje, ki jo
spremlja skromno darilce (na primer cvetlica in društvena majica). Izvršilni odbor lahko po
dogovoru prejemnikom priznanja prvega reda podari tudi kakšno večje darilo v fizični ali
simbolni obliki.

V. PREHODNE DOLOČBE
19. člen
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Prva priznanja se podeljujejo na XIII. rednem zasedanju Občnega zbora Društva, v
študijskem letu 2018/19.
20. člen
Priznanji drugega in tretjega reda se v študijskem letu 2018/19 podeljujeta za dosežke v
študijskem letu 2017/18, priznanje prvega reda pa za dosežke retrospektivno brez omejitev.

VI. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Ta pravilnik je začel veljati z internim sprejetjem na 7. rednem mesečnem društvenem
sestanku, 5. aprila 2018, in z dodanimi spremembami, potrjenimi na korespondenčni seji
Izvršilnega odbora Društva, 26. maja 2018.

V Ljubljani, 26. 5. 2018

dokument pripravil:
podpredsednik Društva
Matic Ferlan

dokument potrdila:
predsednica Društva
Neža Lukančič, l. r.
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