Poročilo o delovanju Upravnega odbora Prešernovega sklada v letu 2010
(od 9. 2. 2010 do 15. 2. 2011)
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.

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.

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.
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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.



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.

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 2011

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: Alenka Zor Simoniti
Člani: Goran Dekleva, mag. dr. Fabjan Hafner, dr. Andrej Inkret, Tina Kozin, Vlado Motnikar, Vilma
Purič.

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.

SEJE UO PS OD 8. 2. 2010 DO 31. 12. 2010
Upravni odbor Prešernovega sklada je v letu 2010 odločal na petih rednih in eni dopisni seji,
predsednik sklada pa je imel še sejo s predsedniki področnih komisij.
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. 2010 prispelo 99 predlogov, od tega so 11
predlogov 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).
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Število kandidatov po področjih (skupaj in ločeno po področjih, razmerje med predlogi
za PN in NPS)
SKUPAJ VSI: 99 PREDLOGOV
skupaj
PN
NPS
KNJIŢEVNOST
29
12
17
7 predlogov s strani komisije
GLASBA
13
5
8
LIKOVNA
22
10
12
4 predlogi s strani komisije
SCENSKE
35
18
17
skupaj
99
45
54
Nekatera imena so bila na razpisu nominirana večkrat s strani različnih predlagateljev.

SKUPAJ 69 KANDIDATOV
skupaj
PN
KNJIŢEVNOST
19
GLASBA
10
LIKOVNA
19
SCENSKE
21
skupaj -kandidati
69
Trije kandidati so bili predlagani za PN in za NPS.

NPS
8
3
8
8
27

11
7
11
13
42

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 2011 je imela sedem članov,
imenovani pa so bili s sklepom UO 12. 4. 2010.
Komisije so predloge za nagrade 2011 obravnavale na svojih sejah. Leta 2010 so imele 4 seje.
Vsaka od komisij je v skladu s sklepom odbora izoblikovala do dva predloga za Prešernovo
nagrado in do šest predlogov za nagrado Prešernovega sklada. Tako so predsedniki komisij na
novembrski seji upravnega odbora predstavili utemeljitve oziroma odločitve o izboru za
skupaj 7 kandidatov za Prešernovo nagrado in 16 kandidatov za nagrado Prešernovega sklada.
Upravni odbor je najprej opravil izločitveni krog glasovanja na področjih, kjer je bilo več
kandidatov, tako, da je število predlogov zmanjšal na do en predlog za PN in do tri predloge
za NPS za vsako posamezno področje, med katerimi je z dvotretjinsko večino glasov vseh
članov odločil o podelitvi nagrad.
NAGRAJENCI V LETU 2011
Upravni odbor je z dvotretjinsko večino glasov vseh članov s tajnim glasovanjem odločil o
podelitvi nagrad
Nagrajenci v letu 2011 so:
a) z veliko Prešernovo nagrado:
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pesnik Miroslav Košuta za pesniški ustvarjalni opus.
dirigent Anton Nanut za celoten ustvarjalni opus.

b) z nagrado Prešernovega sklada:








pisatelj Emil Filipčič za roman Problemi.
glasbenik Zlatko Kaučič za trojno zgoščenko Koncerti ob 30. letnici, zgoščenko Biči in za
cikel koncertov ob tridesetletnici umetniškega ustvarjanja.
igralka Janja Majzelj za vloge Augustine Phillips v predstavi Za prgišče Šekspirja, C v
predstavi Sla (Crave), Marusje v Vampirju, sestre Alme v Personi in za avtorski projekt
Krizantema na klavirju.
oblikovalec Jure Miklavc za doseţke na področju industrijskega oblikovanja v zadnjih dveh
letih.
tenorist Branko Robinšak za pevske vloge Vladimirja Igorjeviča v Borodinovi operi Knez
Igor, Lazarja v istoimenski kantati Franza Schuberta, Franza v Offenbachovi operi Renske
nimfe, Don Joséja v Bizetovi operi Carmen, Pinkertona v Puccinijevi operi Madame Butterfly
in Des Grieuxa v Puccinijevi operi Manon Lescaut.
ilustratorka Lilijana Praprotnik Zupančič za razstavi Prostor za likovne, literarne,
glasbene in igrane zgodbe Lile Prap v Galeriji sodobne umetnosti Celje in Lilijana Praprotnik
Zupančič: Lila Prap v Centru in Galeriji P74 v Ljubljani.

FINANČNI NAČRT PS
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 in na seji 9. 12. 2010 potrdil in sprejel finančni načrt sklada za leto 2011.
Ministrstvo vse navedene stroške pokrije z namenske proračunske postavke. Ministrica je s
sklepom 4. 11. 2009 in sklepom 10. 12. 2010 odobrila finančni načrt Prešernovega sklada za
leto 2011 v višini 173.575 EUR – postavka 7185 Prešernove nagrade.
VIŠINA PREŠERNOVE NAGRADE IN NAGRADE PREŠERNOVEGA SKLADA
Prešernova nagrada v letu 2011 znaša 21.000 EUR.
Nagrada Prešernovega sklada znaša 7.000 EUR.
Upravni odbor je podelil dve Prešernovi nagradi in šest nagrad Prešernovega sklada.
STROŠKI PROSLAVE
Stroški proslave in sprejema so znašali okvirno 59.790 EUR bruto.
REŢISER IN KONCEPT PROSLAVE
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Na dopisni seji UO PS, ki je potekala od 16.6. do 5.7. 2011 je bil sprejet in potrjen sklep o
izbiri koncepta proslave in reţiserke Nede R Bric.
Slovesnost je bila posvečena predvsem nagrajencem, njihovemu delu in umetnosti sami, na
kar kaţe ţe njen naslov L’ART POUR L’ARTISTE (UMETNOST UMETNIKU) –
umetnost, ki ni sama sebi namen, ampak ima točno določenega naslovnika. To je umetnik
nagrajenec, ki je hkrati njen vir in končni prejemnik, in seveda občinstvo, ki skoznjo za hip
uzre nagrajenčevo umetniško udejstvovanje. V svojevrstnem prepletu ţivega dogajanja na
odru in video portretov nagrajencev se je prireditev poklonila njihovim doseţkom, predstavila
polje njihovega ustvarjanja, hkrati pa na hudomušen način izpostavila vprašanja, kaj umetnost
sploh je in kakšna je njena vloga v naših ţivljenjih.
Scenaristka in reţiserka slovesnosti je bila Neda Rusjan Bric, avtorica video projekcij je bila
filmska reţiserka Jasna Hribernik s skupino White Balance, scenografijo sta zasnovala
vizualna umetnika Rene Rusjan in Boštjan Potokar, glasbo pa skladatelj Aldo Kumar.
Ustvarjalci slavnostne prireditve so bili še scenografa Rene Rusjan in Boštjan Potokar,
kostumografka Barbara Stupica, koreograf Ivan Peternelj, oblikovalec svetlobe Andrej
Hajdinjak, izvajalci Sandi Pavlin Blaţ Šef, Maša Kagao Knez, Jelena Ţdrale, Lučka Počkaj,
Janko Petrovec, Barbara Cerar, Štefka Drolc, Simfonični orkester RTV Slovenija,
interpretacija besedil v video-portretih Nataša Barbara Gračner in Danijel Malalan.
Uvodni nagovor je imel predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada Jaroslav Skrušny,
zahvalni govor je imel tudi Prešernov nagrajenec pesnik Miroslav Košuta.
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.
V okvir tega sodelovanja sodi vsakoletna razstava aktualnih Prešernovih nagrajencev v
prostorih galerije (otvoritev vsakega 8. februarja) in srečanje z nagrajenci v Prešernovem
Kranju nekaj dni po kulturnem prazniku. Upravni odbor PS je pomagal pri postavitvi razstave
z vsemi gradivi in dokumenti o nagrajencih, ki so mu na voljo, predsednik UO PS se je
udeleţil razstav in srečanj in prispeval krajše besedilo k spremnim tiskovinam.
Upravni odbor Prešernovega sklada je poročilo potrdil in sprejel na dopisni seji, ki je potekala
od 15. 2. do 18. 2. 2011.

Zapisala:
Bojana Kovačič

Jaroslav Skrušny,
predsednik Upravnega odbora
Prešernovega sklada

V Ljubljani, 18. februarja 2010
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