
Na podlagi 20. člena Pravil Slovenskega Cecilijinega društva (SCD) je izvršni odbor SCD pripravil predlog, občni 
zbor SCD pa je v skladu s 15. členom Pravil SCD na svoji seji dne 26. 3. 2022 sprejel  
 
 

PRAVILNIK 
o odličjih in priznanjih Slovenskega Cecilijinega društva 

 
SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Ta pravilnik določa vrsto priznanj, merila za podeljevanje, postopke in odločanja ter druge 
postopke pri podeljevanju odličij in priznanj Slovenskega Cecilijinega društva (v nadaljevanju 
SCD). 
 

2. člen 

Odličja in priznanja po določilih tega pravilnika lahko prejmejo posamezniki in skupine za 
ustvarjalne dosežke ali za pomemben prispevek k razvoju slovenske cerkvene glasbe, za vidne 
ustvarjalne in poustvarjalne dosežke. Jubilejna priznanja pa se podeljujejo za zvestobo 
delovanju v slovenski cerkveni glasbi.  
 

3. člen 

Predlaganje in podeljevanje odličij in priznanj je javno.  
 
Razpis za odličja se objavi v letu Festivala slovenske cerkvene glasbe ali vsako sodo leto 
praviloma do konca februarja in vsebuje predvsem navedbo razpisanih odličij, navedbo možnih 
predlagateljev, merila za kandidiranje, navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena, rok 
vlaganja predlogov in naslov, na katerega se pošljejo predlogi.  
 
Odličja podeljujejo pooblaščeni predstavniki SCD in škof oziroma pooblaščenec škofije 
prejemnika. 
 
Razpis za Riharjeva priznanja se objavi vsako leto do konca februarja in vsebuje navedbo 
razpisanih priznanj, navedbo možnih predlagateljev, merila za kandidiranje, navedbo 
dokumentacije, ki mora biti priložena, rok vlaganja predlogov in naslov, na katerega se pošljejo 
predlogi.  
 
Riharjeva priznanja podeljujejo dekani oziroma dekanijski referenti za cerkveno glasbo in 
župniki na primernih cerkvenih slovesnostih oziroma slavnostnih prireditvah v župniji 
oziroma dekaniji prejemnika do konca cerkvenega leta. 
 
Častno članstvo SCD podeljuje SCD na občnem zboru, na predlog izvršnega odbora društva 
članom in tudi nečlanom društva, ki imajo izredne zasluge na področju cerkvene glasbe.



 

VRSTE PRIZNANJ 
 

4. člen 

Slovensko Cecilijino društvo podeljuje: 
▪ odličja: zlata Riharjeva plaketa, srebrna Riharjeva plaketa, bronasta Riharjeva 

plaketa, 
▪ Riharjeva priznanja: zlato Riharjevo priznanje, srebrno Riharjevo priznanje, bronasto 

Riharjevo priznanje in Riharjevo priznanje, 
▪ častno zlato priznanje SCD, 
▪ častno članstvo SCD. 

 
5. člen 

Odličja SCD za delo v slovenski cerkveni glasbi se podeljujejo za naslednje zasluge: 
- zlata Riharjeva plaketa za izjemne ustvarjalne dosežke v daljšem obdobju ali za življenjsko 
delo,  
- srebrna Riharjeva plaketa za dolgoletno in uspešno delo,  
- bronasta Riharjeva plaketa za enkraten izjemen dosežek, stvaritev. 
Vsaki dve leti se praviloma podeli največ 2 (dve) zlati plaketi, največ 3 (tri) srebrne plakete in 
največ 4 (štiri) bronaste plakete. 
 

6. člen 

Merila za podelitev odličij so izjemni ustvarjalni in poustvarjalni dosežki skladateljev, 
organistov, zborovodij, solistov, izdelovalcev orgel in drugih aktivnih ustvarjalcev v slovenski 
cerkveni glasbi. Odličja lahko SCD podeli vidnim posameznikom za življenjsko delo. Odličja so 
izjemoma lahko podeljena tudi za izjemne dosežke pri organizacijskem delu, pri razvijanju 
novih oblik in vsebin delovanja, pri delu na področju vzgoje in izobraževanja, pri organiziranju 
strokovnosvetovalnega in mentorskega dela, pri razvijanju sodelovanja s Slovenci v zamejstvu 
in po svetu, pri raziskovalnem in publicističnem delu v zvezi s cerkveno-glasbenimi deli in pri 
ohranjanju slovenske cerkveno-glasbene dediščine. 
 

7. člen 

Riharjeva priznanja SCD so: 
▪ Riharjevo priznanje 
▪ bronasto Riharjevo priznanje, 
▪ srebrno Riharjevo priznanje,  
▪ zlato Riharjevo priznanje,  

Število podeljenih jubilejnih priznanj ni omejeno. 
 



8. člen 

Merilo za podelitev je ustrezno dokumentirano delovanje v cerkveni glasbi v župniji, dekaniji, 
in sicer za: 

▪ Riharjevo priznanje za najmanj 10 let delovanja, 
▪ bronasto Riharjevo priznanje za najmanj 20 let delovanja, 
▪ srebrno Riharjevo priznanje za najmanj 30 let delovanja, 
▪ zlato Riharjevo priznanje za najmanj 40 let delovanja. 

 

9. člen 

Častno zlato priznanje SCD se podeljuje za 50-letno aktivno delovanje v slovenski cerkveni 
glasbi. Merilo za podelitev častnega zlatega jubilejnega priznanja SCD je 50- ali večletno 
delovanje v slovenski cerkveni glasbi, v župniji in/ali v dekaniji. 

 
10. člen 

Častno članstvo SCD se podeljuje članom in tudi nečlanom društva, ki imajo izredne zasluge 
na področju cerkveno-glasbene dejavnosti.  
Častni član je opravičen plačevanja članarine in ne more biti izvoljen v organe društva.  
Lahko se podeljuje tudi posthumno. 
 

 
PREDLAGANJE IN ODLOČANJE 

 
11. člen 

Predlagatelji prejemnikov odličij, plaket in vseh drugih priznanj SCD ter častnega članstva 
SCD so lahko posamezniki, člani in organi SCD, ŽPS, referenti za cerkveno glasbo v dekaniji, 
župnije in dekanije, ki lahko posredujejo tudi predloge posameznikov, vodij ansamblov, 
zborov, skupin, ki se ukvarjajo s cerkveno glasbo. 
 

12. člen 

Predlog za podelitev odličij častnega zlatega priznanja SCD mora vsebovati: 
▪ ime oziroma naziv in naslov predlagatelja, 
▪ ime in priimek ter cerkveno-glasbeno dejavnost kandidata, njegov poštni naslov, 
▪ navedbo dosedanjih prejetih priznanj ali odličij (neobvezno),  
▪ vrsto odličja oziroma priznanja, za katero je kandidat predlagan,  
▪ življenjepis oziroma opis cerkveno-glasbenega delovanja kandidata,  
▪ priporočljivo je priložiti potrdilo župnij(e) o trajanju sodelovanja (Obr. 1), 
▪ utemeljitev za podelitev predlaganega odličja oziroma priznanja. 

 



Predlog za podelitev naziva častni/-a član/-ica SCD mora vsebovati najmanj ime in priimek 
kandidata, naslov, ime predlagatelja in utemeljitev predloga za podelitev.  
 

Pisne predloge (lahko na pripravljenem formularju (Obr. 2) ali prosto napisane) predlagatelji v 
predpisanem roku iz razpisa posredujejo na naslov SCD oziroma IO SCD. 
 

13. člen 

O podelitvi odličij in častnih jubilejnih priznanj odloča IO SCD oziroma tričlanska komisija, ki 
jo lahko za štiri leta imenuje IO SCD. Strokovno in administrativno delo v zvezi s 
podeljevanjem odličij in priznanj opravlja strokovna služba IO SCD. 
 

O podelitvi častnega članstva SCD odloča občni zbor SCD na predlog IO SCD. 
 

Odličja in častno jubilejno priznanje se podeljujejo javno enkrat na dve leti praviloma na 
Festivalu slovenske cerkvene glasbe ali ob Dnevu SCG. 
 

Vsi odlikovanci se javno objavijo in prejemniki najvišjih odličij tudi predstavijo v Cerkvenem 
glasbeniku, Družini oziroma drugih medijih. 
 

14. člen 

Predloge za podelitev Riharjevih priznanj organisti, pevci in drugi posredujejo svojemu 
župniku ali dekanijskemu referentu za cerkveno glasbo vsako leto praviloma do 30. junija.  
 

Zbrane predloge obravnava (potrdi) zbor župnikov na dekanijski konferenci. Seznam 
prejemnikov na predpisanem formularju (Obr. 3) posreduje dekanija IO SCD vsako leto 
najkasneje do 1. septembra.  
 

Podpisane in žigosane listine IO SCD posreduje dekaniji, kjer jih ustrezno »dopolnijo« z 
imenom, podpisom dekana in žigom ter jih na krajevno primeren način, najbolje na 
dekanijskih srečanjih cerkvenih zborov ali pa ob drugih primernih slovesnostih v župnijah 
(npr. praznovanje goda Sv. Cecilije), javno podelijo prejemnikom.  

 
KONČNE DOLOČBE 

 

15. člen 

IO SCD v sodelovanju s SŠK z ustreznim razpisom poskrbi za umetniško oblikovanje listin za 
vsa predvidena odličja in priznanja (4. člen).  
 
Dokončno obliko in vsebino listin za odličja in priznanja ter častno članstvo izbere izvršni 
odbor SCD v sodelovanju s komisijo za cerkveno glasbo pri SŠK. 
 
Stroške izvedbe razpisa in izdelave zaloge listin krije SŠK. 
 
V vseh listinah je v glavi obvezen znak SCD, podpisuje jih predsednik SCD.  



 
Na listinah za odličja in častno zlato priznanje je poleg prostora za podpis in žig predsednika 
SCD (leva stran) predviden tudi prostor za ime in podpis jubilantovega pristojnega krajevnega 
škofa in njegovega žiga (desna stran).  
 
Na listinah za Riharjeva priznanja pa je poleg prostora za podpis in žig predsednika SCD 
(desna stran) tudi prostor za podpis in žig dekana (leva stran) dekanije prejemnika. 
 
Listino o častnem članstvu SCD podpiše samo predsednik SCD. 
 

16. člen 

SCD vodi o podeljenih odličjih posebno evidenco v Knjigi odličij kronološko in po vrstah odličij.  
 
V Knjigi odličij je poseben razdelek namenjen seznamu podeljenih častnih jubilejnih priznanj in 
častnih članov SCD.  
 
Evidenca Riharjevih priznanj je arhiv seznamov prejemnikov, ki so jih posredovale župnije 
oziroma dekanije, urejen po škofijah in vrstah priznanj. 
 

17. člen 

Listine za podelitev odličij, priznanj in častnega članstva morajo biti izdelane do objave razpisa 
za leto 2022. 

 
18. člen 

V evidenci SCD se vsa do sedaj podeljena priznanja SCD prevrednotijo in zabeležijo v Knjigo 
odličij in arhiv priznanj po merilih tega pravilnika. 
 

19. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme občni zbor SCD.  
 
 
 
Ljubljana, dne 26. 3. 2022     Gregor Klančič 

Predsednik SCD 
 
 
 
 
 
 


