Poročilo o delovanju Upravnega odbora Prešernovega sklada v letu 2009
1. DOKUMENTI, KI UREJAJO PODROČJE:





Zakon o Prešernovi nagradi (ZPreN), Uradni list RS, št. 29/1991,
Statut Prešernovega sklada, Uradni list RS, št. 43/1993,
Poslovnik o delu strokovnih komisij z dne 15. 12. 1995,
Sklep o imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada, Ur. l. RS, št. 54/2008.

2. PREŠERNOVE NAGRADE IN NAGRADE PREŠERNOVEGA SKLADA


Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja Republike Slovenije za
doseţke v umetnosti.
o Prešernovo nagrado prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi doseţki ali s
svojim ţivljenjskim opusom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico. Posameznik
jo praviloma lahko prejme le enkrat.
o Nagrado Prešernovega sklada prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške doseţke, ki
so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev
slovenske kulturne zakladnice.



Kadar gre za tako celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega
umetniškega prispevka, lahko izjemoma dobi Prešernovo nagrado oziroma nagrado Prešernovega
sklada skupina ustvarjalcev.



Vsako leto lahko podelijo največ dve Prešernovi nagradi in največ šest nagrad Prešernovega
sklada.

3. PREŠERNOV SKLAD, UPRAVNI ODBOR PREŠERNOVEGA SKLADA, STROKOVNE
KOMISIJE UO PS


Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada podeljuje Prešernov sklad.



Prešernov sklad upravlja Upravni odbor Prešernovega sklada (UO PS), ki ima petnajst članov,
katere imenuje Drţavni zbor Republike Slovenije. Predsednika izvolijo člani upravnega odbora
izmed članov s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh članov.



Nov upravni odbor, ki ga je za štiri leta imenoval Drţavni zbor Republike Slovenije na seji 28. 5.
2008, je svojo funkcijo začel opravljati 16. julija 2008. Mandat predsednika in članov upravnega
odbora se lahko ponovi samo še enkrat.
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Prešernov sklad je pri Ministrstvu za kulturo, ki zanj opravlja strokovno, administrativno, finančno
in drugo tehnično delo.
Sekretarka UO PS je od 1. 11. 2008 Bojana Kovačič, višja svetovalka II.

Člani UO PS:
Predsednik: Jaroslav Skrušny.
Članice in člani: Lenka Bajţelj, Veronika Brecelj, dr. Ignacija Fridl-Jarc, Aleš Jan, Iztok Kovač,
Milan Ljubić, Bine Matoh, mag. Marko Mihevc, dr. Andrej Misson, Jaš Otrin, Marko Peljhan, Janez
Suhadolc, dr. Nadja Zgonik in Matjaţ Zupančič.

Strokovne komisije UO PS za nagrade 2010

Strokovna komisija za glasbo:
Predsednik: Marko Vatovec.
Člani: Alojz Ajdič, Dušan Bavdek, Jernej Brence, Milko Lazar, Vasilij Meljnikov in dr. Leon
Stefanija.

Strokovna komisija za knjiţevnost:
Predsednica: dr. Katarina Marinčič.
Člani: Drago Bajt, Magda Jevnikar, Peter Kolšek, dr. Matevţ Kos, dr. Miran Košuta in dr. Marko
Stabej.

Strokovna komisija za likovno umetnost:
Predsednik: Radovan Jenko.
Člani: Mirko Bratuša, Maja Marija Ana Tasič Demšar, Bojan Gorenec, Jasna Merku, Milan Pajk in
Boţidar Zrinski.

Strokovna komisija za scenske umetnosti:
Predsednik: Igor Samobor.
Člani: Marjan Bačko, Mojca Kreft, dr. Bojana Kunst, Sanja Nešković Peršin, mag. Marcel Štefančič
jr. in Karla Ţeleznik.
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4. SEJE UO PS OD 8. 2. 2009 DO 31. 12. 2009
Seja

7. seja

Dne

Dnevni red
1. Potrditev zapisnika 6. seje UO PS.
2. Obravnava in potrditev poročila UO
PS za leto 2008.
3. Obravnava Statuta PS.
2. 3. 2009 4. Obravnava finančnega načrta PS 2009,
sejnin, namenjenih strokovnim
komisijam UO, in sejnin za člane UO.
5. Razno.

Pomembnejše odločitve
– Poročilo o delu UO za leto 2008 je bilo
soglasno sprejeto.
– Zakon o Prešernovi nagradi se za zdaj ne
spreminja. Zakon je dovolj širok, da
dopušča umetnikom na vseh področjih, da
prejmejo nagrade.

– Tema o spremembi statuta ostaja odprta,
dokončen sklep o sestavi strokovnih
komisij UO PS se sprejme na naslednji seji
UO.
8. seja

1. Potrditev zapisnika 7. seje UO PS.
30. 3. 2009 2. Obravnava Statuta PS.
3. Obravnava finančnega načrta PS 2009,
sejnin,
namenjenih
strokovnim
komisijam UO, in sejnin za člane UO.
4. Razno.

– Razprava o finančnem načrtu se prenaša
na naslednjo sejo UO, ko bo bolj znano,
koliko je rebalans posegel v postavko
Prešernovega sklada, in ko bo ţe začel
delovati oddelek za proslave na MK.
– Predsednik UO povabi k sodelovanju
predlagane
kandidate
za
reţiserja
Prešernove proslave v letu 2010 ter o tem
poroča na naslednji seji UO.
– Člani UO sprejmejo sklep, da je izvršni
producent Prešernove proslave 2010
Sluţba za drţavne proslave pri Ministrstvu
za kulturo.

9. seja

1. Potrditev zapisnika 8. seje UO PS.
2. Producenstvo Prešernove proslave
2010.
3. Razprava o predlaganih kandidatih za
8. 6. 2009
reţiserja Prešernove proslave v letu
2010.
4. Razprava o finančnem načrtu PS.
5. Obravnava Statuta PS.
6. Razno.

– Razrez znotraj finančne postavke
Prešernovega sklada (sredstva za proslavo,
tiskovine in drugi stroški) naredi Upravni
odbor Prešernovega sklada.
– Člani sprejmejo sklep, da ni potrebe, da
bi spreminjali Statut PS ali Zakon o PN,
torej še naprej ostajajo štiri strokovne
komisije, morajo pa biti sestavljene tako,
da bodo vsa področja enakovredno
zastopana.
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Seja

Dne

Dnevni red

1.
2.
3.
10. seja

21. 9. 2009
4.

5.
6.
7.

Pomembnejše odločitve
– Število komisij in članov v posameznih
komisijah za podelitev nagrad v letu 2010
ostaja enako, kot je bilo v letu 2009.

– Člani UO se načelno strinjajo z
reţiserjem Markom Sosičem, dokončno
Potrditev zapisnika 9. seje UO PS.
odločitev pa bodo sprejeli, ko bo predloţil
Dokončna potrditev sestave strokovnih dopolnjen koncept proslave.
komisij UO PS.
Razprava in izbor kandidata za – Sejnine za člane in predsednike
reţiserja Prešernove proslave v letu strokovnih komisij se zvišajo na 70 EUR
2010.
za člane, in 91 EUR za predsednike
Poročanje o predlogih, prispelih na
komisij. Pripravi se nov sklep o višini
poziv za predlaganje kandidatov za PN sejnin, ki ga podpiše predsednik UO,
in NPS 2010.
uporabljati pa se začne s 15. 9. 2009.
Razprava o finančnem načrtu PS.
Pogovor o organizaciji slovesne – Višina avtorskih honorarjev za pisce
podelitve Prešernovih nagrad.
esejev za almanah 2010 je 300 EUR za
Razno.
NPS in 400 EUR za PN.
– Sprejme se predlagani finančni načrt
2010 in 2011, ki ga podpiše predsednik
UO, potrdi pa ministrica za kulturo.
– Vsaka komisija predlaga 1 kandidata za
Prešernovo nagrado in do 3 kandidate za
nagrado Prešernovega sklada, izmed
katerih nato UO izbere nagrajence.

seja s
predsedniki
komisij

11. seja

– Komisije oblikujejo predloge
nagrajence s pisno utemeljitvijo.

za

Predstavitev dela komisij in seznanitev s
23. 9. 2009 prispelimi predlogi za nagrade v letu 2010. – Predsedniki komisij so vabljeni na sejo
Upravnega odbora Prešernovega sklada, na
kateri na kratko predstavijo svoje odločitve
in predloge za nagrajence.

1. Potrditev zapisnika 10. seje UO PS.
2. Poročanje predsednikov komisij o
predlogih za PN in NPS 2010.
3. Razprava in odločanje o nagradah.
2. 11. 2009 4. Razprava in izbor kandidata za
reţiserja Prešernove proslave v letu
2010.
5. Pogovor o organizaciji slovesne
podelitve Prešernovih nagrad.
6. Razno.

– UO PS je z dvotretjinsko večino vseh
glasov sprejel sklep o Prešernovi nagradi v
letu 2010.
– Predsednik UO PS reţiserju Sosiču
prenese mnenje in predloge članov ter do
naslednje seje posreduje članom UO PS
njegov dodatni, izpopolnjeni koncept.
– Reţiser Marko Sosič se povabi, da se
udeleţi naslednje seje UO PS, na kateri bo
lahko konkretno predstavil svojo zamisel
za reţijo proslave.
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Seja

Dne

12. seja

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika 11. seje UO PS.
2. Razprava o konceptu in izbor reţiserja
Prešernove proslave v letu 2010.
3. Pogovor o organizaciji slovesne
23. 11. 2009
podelitve Prešernovih nagrad.
4. Razprava in odločanje o nagradah.
5. Razno.

1.
2.
13. seja

14. 12. 2009
3.
4.

Pomembnejše odločitve
– Potrjen in sprejet je bil sklep o izbiri
koncepta proslave in reţiserja Marka
Sosiča.
– UO PS je z dvotretjinsko večino vseh
glasov sprejel sklep o nagrajencih
Prešernovega sklada v letu 2010.

– Člani so se strinjali, da nagrajenci
ostanejo v tajnosti do slavnostne
razglasitve 7. februarja 2010.
– Z desetimi (10) glasovi ZA, dvema (2)
glasovoma PROTI in enim (1) vzdrţanim
glasom je bila Jaroslavu Skrušnyju
izglasovana zaupnica, da še naprej
Potrditev zapisnika 11. in 12. seje UO predseduje
Upravnemu
odboru
PS.
Prešernovega sklada.
Zaupnica predsedniku Upravnega
odbora Prešernovega sklada.
– Upravni odbor je sprejel pobudo za
Pogovor o organizaciji slovesne ponovni premislek glede postopkov
podelitve Prešernovih nagrad.
izbiranja kandidatur in nagrad ter sprejel
Razno.
sklep, da se za leto 2010 ponovno preveri
in po potrebi spremeni ali dopolni
kadrovska sestava strokovnih komisij
upravnega odbora.

Vseh sej v letu 2009 (od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009) je bilo osem (8) in seja s predsedniki
področnih komisij.
5. ŠTEVILO PREJETIH PREDLOGOV ZA NAGRADE (skupaj in ločeno po
področjih, razmerje med predlogi za PN in NPS)
Na javni poziv za predlaganje kandidatov za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega
sklada v letu 2010 je v razpisnem roku do 15. 9. 2009 prispelo 93 predlogov, 5 predlogov pa
so podali člani komisij (9. člen Zakona o Prešernovi nagradi, Ur. l. RS, št. 29/91, 21. člen
Statuta Prešernovega sklada, Ur. l. RS, 43/93).
Število vseh predlogov:
PN

NPS

24 predlogov, od tega 1
KNJIŢEVNOST predlog komisije

8

16

GLASBA

10

12

18

9

12

13

22 predlogov
27 predlogov, od tega 2
LIKOVNA UM. predloga komisije
25 predlogov, od tega dodatna
SCENSKE UM. 2 predloga komisije

Skupaj
98 predlogov
48
50
Opomba: Nekatera imena so bila nominirana večkrat od različnih predlagateljev.
5

Število kandidatov po področjih (skupaj in ločeno po področjih, razmerje med predlogi
za PN in NPS)
knjiţevnost
glasba
likovna um.
scenske um.
SKUPAJ

SKUPAJ
18
13
19
23
73

PN
7
4
10
10
31

NPS
11
9
9
13
42

Knjiţevnost: 1 kandidat predlagan za PN in NPS.
Glasba: 1 kandidat predlagan za PN in NPS.
Likovna: 1 kandidat predlagan za PN in NPS.

6. SEJE STROKOVNIH KOMISIJ UO PS
Upravni odbor imenuje člane štirih strokovnih komisij iz vrst priznanih strokovnjakov,
ustvarjalcev in kritikov za področja knjiţevnosti, scenskih umetnosti, likovne umetnosti in
glasbe. Posamezna komisija za podelitev nagrad v letu 2010 je imela sedem članov,
imenovani pa so bili s sklepom UO 30. 3. 2009.
Komisije so predloge za nagrade 2010 obravnavale na svojih sejah. Leta 2009 so imele 5 sej.
Vsaka od komisij je izoblikovala en predlog za Prešernovo nagrado in do tri predloge za
nagrado Prešernovega sklada. Tako so predsedniki komisij na novembrski seji upravnega
odbora predstavili utemeljitve oziroma odločitve o izboru 4 kandidatov za Prešernovo
nagrado in 11 kandidatov za nagrado Prešernovega sklada, med katerimi je upravni odbor z
dvotretjinsko večino glasov vseh članov odločil o podelitvi nagrad.

7. NAGRAJENCI V LETU 2010
Upravni odbor je z dvotretjinsko večino glasov vseh članov s tajnim glasovanjem odločil o
podelitvi nagrad
Nagrajenci v letu 2010 so:
a) z veliko Prešernovo nagrado:


slikar Kostja Gatnik za ţivljenjsko delo na področju likovne umetnosti,



baletna plesalka Mateja Rebolj za ţivljenjsko delo na področju plesne umetnosti;

b) z nagrado Prešernovega sklada:


igralka Barbara Cerar za vloge Gillian v Prerekanjih Juliana Barnesa, Lucinde v
Življenju podeželskih plejbojev po drugi svetovni vojni Dušana Jovanovića, Kasandre
v Ajshilovi Oresteji in za glavno vlogo/vloge v Barčici za punčke Milene Marković,



koreografinja Maja Delak za predstave Drage drage, Serata Artistica Giovanile in
Poti ljubezni,
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pesnik Miklavţ Komelj za pesniško zbirko Nenaslovljiva imena,



skladatelj Aldo Kumar za ustvarjalni opus v zadnjih dveh letih in celoten prispevek k
slovenski glasbi v tem času,



igralec Peter Musevski za gledališke vloge Norca v Shakespearjevem Kralju Learu,
Jeana v Strindbergovi Gospodični Juliji, Jorgena Tesmana v Ibsenovi Heddi Gabler in
Oswalda Koglerja v Prečkanju avtoceste ali Zgodbi o zlati ribici ter za vloge Soseda v
filmu Za vedno, poslovneţa Viktorja v filmu Jaz sem iz Titovega Velesa in Edija v
filmu Slovenka,



gledališki in literarni ustvarjalec Andrej Rozman Roza za gledališko predstavo
Najemnina ali We are the nation on the best location, za zbirko pesemskih ugank
Uganke 100+1 in za libreto pop-rok opere Neron.

8. FINANČNI NAČRT PS ZA LETO 2010
Na podlagi 13. člena Zakona o Prešernovi nagradi (Ur. l. RS, št. 29/91) in 27. člena Statuta
Prešernovega sklada (Ur. l. RS št. 43/93) sredstva za delovanje Prešernovega sklada
zagotavlja Republika Slovenija. Za namensko uporabo teh sredstev je odgovoren predsednik
upravnega odbora.
Sklad po določilih Zakona o Prešernovi nagradi in Statuta Prešernovega sklada izdela predlog
finančnega načrta, s katerim se predvidi namenska poraba sredstev za nagrade in pokritje
stroškov pri pripravi za podelitev nagrad. Upravni odbor Prešernovega sklada je na seji 21. 9.
2009 sprejel finančni načrt sklada za leto 2010.
Ministrstvo vse navedene stroške pokrije z namenske proračunske postavke. Ministrica je s
sklepom 4. 11. 2009 odobrila finančni načrt Prešernovega sklada za leto 2010 v višini
173.575 EUR – postavka 7185 Prešernove nagrade.
9. VIŠINA PREŠERNOVE NAGRADE IN NAGRADE PREŠERNOVEGA SKLADA
Prešernova nagrada v letu 2010 znaša 21.000 EUR.
Nagrada Prešernovega sklada znaša 7000 EUR.
Upravni odbor je podelil dve Prešernovi nagradi in šest nagrad Prešernovega sklada.
10. STROŠKI PROSLAVE
Stroški proslave in sprejema so znašali 76.700 EUR bruto.
11. REŢISER IN KONCEPT PROSLAVE
Na seji UO PS 23. 11. 2009 je bil sprejet in potrjen sklep o izbiri koncepta proslave in
reţiserja Marka Sosiča.
Umetniški dogodek ob podelitvi najvišjih nacionalnih nagrad za umetniško ustvarjalnost je
scenarist in reţiser Marko Sosič zasnoval pod naslovom »STOPAŠ, JE SLIKA V SRCU …«.
Ustvarjalci slavnostne poklonitve ljubezenski muzi Erato so bili še skladatelj Mitja Vrhovnik
Smrekar, koreografinja Rosana Hribar, scenograf Peter Furlan, kostumograf Leo Kulaš in
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avtor videa Izidor Farič. Nastopali so igralka Nina Ivanišin in igralec Igor Samobor, pevki
Marjana Lipovšek in Severa Gjurin ter pevec Marko Vuksanovič, plesalke in plesalci Rosana
Hribar, Kaja Janjić, Gregor Luštek, Matevţ Česen, Katja Legin in Manca Krnel ter glasbeniki
Tibor Kerekeš (trobenta), Dušan Kneţevič (violina), Gašper Piano (kitare), Igor Vićentić
(klavir, orgle), Jani Hace (bas) in Sergej RanĎelović (bobni). Avtor songa Trubadurjeva
pesem Gregorja Strniše je bil Gašper Piano, avtor samospeva Pa da bi znal Srečka Kosovela
pa Aldo Kumar.
Kratek uvodni nagovor je imel predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada Jaroslav
Skrušny, slavnostni govornik je bil Miran Zupanič, lanskoletni nagrajenec Prešernovega
sklada in predsednik Nacionalnega sveta za kulturo, zahvalni govor je imela tudi Prešernova
nagrajenka baletna plesalka Mateja Rebolj.
12. SODELOVANJE Z GORENJSKIM MUZEJEM in GALERIJO PREŠERNOVIH
NAGRAJENCEV KRANJ
Dne 14. 10. 2009 je bilo podpisano Pismo o sodelovanju med Upravnim odborom
Prešernovega sklada in Gorenjskim muzejem – Galerijo Prešernovih nagrajencev Kranj pri
predstavitvi vsakoletnih Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada.
Predsednik UO je bil slavnostni govornik na ţe tradicionalni predstavitvi aktualnega
likovnega nagrajenca 3. decembra 2009 v Galeriji Prešernovih nagrajencev, 8. februarja 2010
pa je Gorenjski muzej – Galerija Prešernovih nagrajencev v prostorih galerije in v galeriji
Prešernove hiše v Kranju odprla razstavo nagrajencev v letu 2010.

Poročilo je predsednik UO PS predloţil na 14. redni seji odbora 22. februarja 2010. Po daljši
in izčrpni razpravi je UO PS poročilo potrdil in sprejel.

Zapisala:
Bojana Kovačič

Jaroslav Skrušny,
predsednik Upravnega odbora
Prešernovega sklada

V Ljubljani, 22. februarja 2010
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