Na ta nacin mestna obcina nadaljuje tradicijo podeljevanja Glazerjevih nagrad.

2. clen
Glazerjeva nagrada se podeljuje posameznikom ali skupinam
ustvarjalcev za življenjsko delo na podrocju kulture, izjemoma pa tudi
za posamicne vrhunske umetniške dosežke, s katerimi je bila mariborska kultura uveljavljena v širšem prostoru. Posameznik lahko Glazerjevo nagrado prejme praviloma le enkrat.

3. clen
Glazerjeva listina se podeljuje posameznikom, skupinam ustvarjalcev, podjetjem in zavodom, organizacijam in društvom za:
- kulturne stvaritve na razlicnih podrocjih ustvarjalnosti in poustvarjalnosti (leposlovne, gledališke, glasbene, plesne, likovne,
arhitekturne, kulturološke, oblikowlske, fotografske, filmske, televizijske in radijske) v obdobju zadnjih 21et pred podelitvijo oz.
razpisom;
- za posamezne dosežke na podrocju varovanja in ohranjanja ter
prezentacijo naravne in kulturne dedišcine v mestni obcini Maribor v obdobju zadnjih 3 let pred podelitvijo oz. razpisom;
- za posebej uspešno vecletno delo pri posredovanju splošnih kulturnih vrednot obcanom Maribora;
- za posebej uspešno vecletno organizacijsko delo pri spodbujanju
in razširjanju kulturnega življenja in dela v mestni obcini
Maribor;
- za pomembne prispevke k razvoju sodobne teoreticne misli na
podrocju kulture v obdobju zadnjih 3 let pred podelitvijo oz.
razpisom.

4. clen
Vsako leto se podelijo:
- 1 Glazerjeva nagrada s spominsko plaketo,
- do 3 Glazerjeve listine.
Glazerjeva nagrada in Glazerjeve listine se svecano podelijo v drugi polovici marca ob praznovanju obletnice pesnikovega rojstva. Nagrado in listine podeli župan ali predsednik mestnega sveta Mestne
obcine Maribor, utemelji pa predsednik odbora, kije odlocalo nagrajencih.
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Na podlagi 7. clena Statutarnega sklepa Mestne obcine Maribor
(MUV, št. 1/95)je Mestni svet mestne obcine Maribor na Il. seji, dne
26. oktobra 1995 sprejel

ODLOK
o Glazerjevih nagradah
J. clen
Glazerjeve nagrade, poimenovane po slovenskem pesniku Janku
Glazerju, roj. 21. 3. 1893,ki je vecino svojega ustvarjalnega življenja
preživel v Mariboru, so priznanja Mestne obcine Maribor za življenjsko delo oziroma za posebne dosežke na podrocju kulture. Po tem
odloku se za življenjsko delo podeljujejo Glazerjeve nagrade, za pomembne dosežke v krajšem casovnem obdobju pa Glazerjeve listine.

S. clen
Oprejemnikih Glazerjevih nagrad in Glazerjevih listin odloca Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad (v nadaljnjem besedilu: odbor).
Odbor sestavljajo predsednik in 8 clanov, ki jih imenuje Mestni svet
Mestne obcine Maribor na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Najmanj dve tretjini clanov odbora morajo
biti uveljavljeni kulturni delavci. Mandat predsednika in clanov odbora traja 4 leta. Delo odbora je javno.
6. clen
Odbor sprejema odlocitve na osnovi mnenj strokovnih komisij,
ki jih oblikuje za posamezna podrocja kulturno-umetniške dejavnosti. Ena strokovna komisija lahko pokriva tudi vec sorodnih podrocij.
Podrobneje se delo odbora in strokovnih komisij uredi s poslovnikom, ki ga odbor sprejme v soglasju z županom. Odlocitve odbora
so dokoncne.
7. clen
Glazerjeve nagrade in Glazerjeve listine se podeljujejo na osnovi
javnega razpisa. Odbor mora javni razpis, v katerem so opredeljeni
pogoji in rok za prijavo, objaviti najmanj tri mesece pred predvideno
podelitvijo. Kandidate lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe. Predlagatelj mora svoj predlog utemeljiti.

8. clen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotavlja proracun Mestne
obcine Maribor v okviru sredstev za kulturo.
Prejemnik Glazerjeve nagrade prejme denarno nagrado v višini
75 % vrednosti Prešernove nagrade, podeljene v istem letu.
Prejemnik Glazerjeve listine prejme denarno nagrado v višini tretjine Glazerjeve nagrade.
V primeru, ko je prejemnik Glazerjeve nagrade ali Glazerjeve listine za skupni dosežek skupina posameznikov, prejme vsak nagrajenec
plaketo oz. listino in sorazmerni del denarne nagrade.
9. clen
Strokovna, administrativno-tehnicna in organizacijska dela, ki so
potrebna za izvajanje tega odloka, zagotavlja v mestni upravi upravni
organ, ki je pristojen za kulturo. Ta upravni organ tudi vodi evidenco
o podeljenih Glazerjevih nagradah in Glazerjevih listinah.

-

10. clen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
Odlok o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 18/91),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 2193)in
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 2194),ki jih je sprejela Skupšcina obcine Maribor.

11. clen
Odlok pricne veljati osmi dan po objavi v Medobcinskem uradnem vestniku.
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