
POSLOVNIK O DELU KOMISIJE ZA PODELJEVANJE AŠKERČEVIH NAGRAD IN 

PRIZNANJ 

 
IV. KRITERIJI ZA DODELITEV AŠKERČEVIH NAGRAD IN AŠKERČEVIH PRIZNANJ  

 

 

9. člen 

 

Aškerčeve nagrade in Aškerčeva priznanja so najvišja strokovna priznanja v Republiki Sloveniji, ki se 

podeljujejo za delo in dosežke v arhivistiki na podlagi javnega razpisa. 

Podeljujejo se ena nagrada in do dve priznanji. V primeru, da se nagrada ali priznanje podeli ustanovi, 

je dobitnik celotna ustanova. 

 

 

10. člen 

 

Aškerčeva nagrada se podeljuje za: 

- izjemne prispevke k razvoju slovenske arhivistike na področju varovanja in ohranjanja 

arhivske dediščine ter posredovanja le-te javnosti, strokovnega izobraževanja in arhivske 

zakonodaje (če je kandidat s svojim strokovnim delom ustvaril nove in boljše pogoje za 

varovanje arhivske dediščine in izvajanje materialnega varstva oziroma posredovanje le-te 

javnosti, uveljavljanje svetovnih arhivističnih smernic v domači praksi, prispevek k strokovni 

literaturi za izobraževanje mladih kadrov); 

- izjemne dosežke na arhivskem področju v mednarodnem merilu; 

- večletno zaslužno delo v Arhivskem društvu Slovenije; 

- življenjsko delo.  

 

 

11. člen 

 

Aškerčevo nagrado za izjemne prispevke k razvoju slovenske arhivistike in izjemne dosežke na 

mednarodnem arhivskem področju lahko prejme posameznik, skupina, arhiv ali katera druga ustanova. 

 

Aškerčevo nagrado za življenjsko delo lahko prejme posameznik. Kandidat mora izpolnjevati prva dva 

pogoja iz prejšnjega člena in mora najmanj 20 let aktivno delovati v arhivski stroki.  

 

 

12. člen 

 

Aškerčevo priznanje se podeljuje za: 

- odmevne prispevke k razvoju slovenske arhivistike na področju varovanja arhivske dediščine, 

strokovnega izobraževanja, izdelave arhivističnih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva 

in arhivističnih priročnikov ter arhivske zakonodaje v obdobju zadnjih dveh let oziroma od 

zadnje podelitve (če je kandidat s svojim strokovnim delom v krajšem času dosegel 

pomembne rezultate doma ali v tujini in posredoval le-te javnosti); 

- prispevek k popularizaciji arhivov in arhivske dejavnosti; 

- objave arhivskega gradiva. 

 

 

 

13. člen 

 

Aškerčeva priznanja lahko prejmejo posamezniki, skupina, arhiv ali katera druga ustanova. 

Priznanja se podeljujejo za enega ali več pomembnih dosežkov. 

Prednost pri izbiri ima kandidat, ki izpolnjuje več kriterijev. 


