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Poročilo o delovanju Upravnega odbora Prešernovega sklada v letu 2013
DOKUMENTI, KI UREJAJO PODROČJE:





Zakon o Prešernovi nagradi (ZPreN), Uradni list RS, št. 29/91,
Statut Prešernovega sklada, Uradni list RS, št. 43/93,
Poslovnik o delu strokovnih komisij z dne 15. 12. 1995,
Sklep o imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada, Uradni list RS, št. 74/12.

PREŠERNOVE NAGRADE IN NAGRADE PREŠERNOVEGA SKLADA


Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja Republike Slovenije
za dosežke v umetnosti.
o Prešernovo nagrado prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali s
svojim življenjskim opusom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico.
Posameznik jo praviloma lahko prejme le enkrat.
o Nagrado Prešernovega sklada prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke,
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 Državni zbor Republike Slovenije. Predsednika izvolijo člani upravnega odbora
izmed članov z glasovanjem z večino glasov vseh članov.



Upravni odbor je bil imenovan s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/12. Svojo poslanstvo opravlja od 26. 9. 2012, ko je bila
skicana konstutivna seja.



Prešernov sklad je pri Ministrstvu za kulturo, ki zanj opravlja strokovno, administrativno,
finančno in drugo tehnično delo.
Sekretarka odbora je od 1. 9. 2013 Meta Comino.

Člani UO PS:
Predsednik: Akademik dr. Jože Trontelj.
Članice in člani: dr. Janez Bogataj, mag. Srečo Dragan, dr. Kajetan Gantar, Jože Horvat, Slavko
Hren, dr. Andrej Inkret, dr. Janko Kos, dr. Lado Kralj, dr. Jože Kušar, Lojze Lebič, Katja Pegan,
Alenka Puhar, Hugo Šekoranja, Rudi Španzel. Po smrti dr. Jožeta Trontlja so člani Upravnega

odbora Prešernovega sklada 7. januarja 2014 za predsednika izvolili dr. Janeza Bogataja. Z
mesta člana UO PS je odstopil Slavko Hren.
Strokovne komisije UO PS za nagrade 2014:
Strokovna komisija za glasbo:
Predsednik:
dr. Matjaž Barbo
Člani:
Primož Fleischman
Lea Hadžet
dr. Aleš Nagode
dr. Franc Križnar
Stojan Kuret
Žarko Prinčič
Strokovna komisija za književnost:
Predsednik:
Mitja Čander
Člani:
dr. Tone Smolej
dr. Matija Ogrin
Urban Vovk
Lucija Stepančič
Alen Širca
dr. David Bandelj

Strokovna komisija za likovno umetnost:
Predsednik:
mag. Črtomir Frelih
Člani:
dr. Alenka Fikfak
mag. Tadej Glažar
ddr. Damir Globočnik
dr. Aleš Vaupotič
dr. Ferdinand Šerbelj
Kamila Volčanšek
Strokovna komisija za scenske umetnosti:
Predsednica:
Nataša Barbara Gračner
Člani:
mag. Tea Rogelj
mag. Primož Jesenko
Samo M. Strelec
Jaša Jamnik
Jani Virk
Saša Tabaković
SEJE UPRAVNEGA ODBORA PREŠERNOVEGA SKLADA OD 1. 1. 2013 DO 31. 12. 2013
Upravni odbor Prešernovega sklada je v letu 2013 odločal na sedmih rednih sejah.
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 2014 je v razpisnem roku do 13. 9. 2013 prispelo 97 predlogov, od tega so 6 predlogov
podali člani komisij (9. člen Zakona o Prešernovi nagradi in 21. člen Statuta Prešernovega sklada).

Število kandidatov po področjih (skupaj in ločeno po področjih, razmerje med predlogi za
PN in NPS)

SKUPAJ VSI: 97 PREDLOGOV
skupaj

PN

NPS

KNJIŽEVNOST

34

16

17

1 predlog komisije

GLASBA
LIKOVNA

28
16

10
8

19
7

2 predloga komisije
1 predlog komisije

SCENSKE
skupaj

19
97

5
39

17
60

2 predloga komisije

SKUPAJ: 83 KANDIDATOV
skupaj

PN

NPS

KNJIŽEVNOST
GLASBA

27
21

10
7

17
14

LIKOVNA
SCENSKE
skupaj - kandidati

17
18
83

8
4
29

9
14
54

SEJE STROKOVNIH KOMISIJ UO PS
Upravni odbor imenuje člane štirih strokovnih komisij iz vrst priznanih strokovnjakov, ustvarjalcev
in kritikov za področja književnosti, scenskih umetnosti, likovne umetnosti in glasbe. Posamezna
komisija za podelitev nagrad v letu 2014 je imela sedem članov, imenovani pa so bili s sklepom
upravnega odbora 5. 4. 2013.
Komisije so predloge za nagrade 2014 obravnavale na svojih sejah. Leta 2013 so bile
skupaj 4. seje.
Vsaka od komisij je v skladu z navodili UOPS izoblikovala svoj izbor z enim predlogom za
Prešernovo nagrado in do tremi predlogi za nagrado Prešernovega sklada. Tako so predsedniki
komisij na novembrski seji upravnega odbora predstavili utemeljitve oziroma odločitve o izboru za
skupaj 4 kandidate za Prešernovo nagrado in 12 kandidatov za nagrado Prešernovega sklada.
Upravni odbor je med njimi in vsemi prispelimi predlogi z dvotretjinsko večino glasov vseh članov
odločil o podelitvi nagrad. Strokovna komisija z scenske umetnosti je nasprotovala izboru UOPS,
da je odbor sprejel sklep o podelitvi nagrade Prešernvega sklada nagrajancu, ki ga komisija ni
podprla in uvrstila v svoj izbor.

NAGRAJENCI V LETU 2014
Upravni odbor je z dvotretjinsko večino glasov vseh članov s tajnim glasovanjem odločil o
podelitvi nagrad.
Nagrajenci v letu 2014 so:
a) velika Prešernova nagrada:

pisatelj Vladimir Kavčič, za življenjsko delo in bogat literarni opus,
skladatelj Pavle Merku, za življenjsko delo in bogat ustvarjalni opus.
b) nagrada Prešernovega sklada:
pesnik Vladimir Kos, za pesniški zbirki Pesmi z japonskih otokov in Ob rahlo tresoči se tokijski
harfi,
ilustratorka Alenka Sottler, za ilustratorski opus v zadnjih dveh letih, še zlasti za ciklusa Dobro
jutro in Dober dan ter knjižne ilustracije za roman Tujec Alberta Camusa,
igralka Vesna Pernarčič, za odigrane vloge v zadnjih dveh letih, še zlasti za vlogi Marlene
Dietrich v istoimenski drami in Emmi Rothner v predstavi Proti severnemu vetru,
gledališki režiser Jernej Lorenci, za režijo uprizoritve Kako jemati njeno življenje, Nevihta,
Dantonova smrt in Ponorela lokomotiva,
avtor Jože Možina, za režijo dokumentarnega filma Pedro Opeka, dober prijatelj,
skupina Slovenski tolkalni projekt, za poustvarjalno delo v zadnjih dveh letih, še zlasti za
praizvedbo skladbe Warm Up za rog in tolkala Vita Žuraja.
FINANČNI NAČRT PREŠERNOVEGA SKLADA
Na podlagi 13. člena Zakona o Prešernovi nagradi in 27. člena Statuta Prešernovega sklada 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 7. 6. 2013 potrdil in
sprejel finančni načrt sklada za leto 2014.

Ministrstvo vse navedene stroške krije z namenske proračunske postavke št. 718510 – Prešernove
nagrade v višini 143.000 EUR. Minister je s sklepom št. 094-5/2013/14 z dne 13. 6. 2013 odobril
finančni načrt Prešernovega sklada za leto 2014 v višini 143.000 EUR.
VIŠINA PREŠERNOVE NAGRADE IN NAGRADE PREŠERNOVEGA SKLADA
Prešernova nagrada v letu 2014 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
Upravni odbor Prešernovega sklada je posloval v okviru plansko odobrenih sredstev. Predvidena
sredstva za stroške proslave in sprejema so znašala 39.000 EUR bruto.
Po končnem obračunu je končni znesek proslave skupaj s sprejemom v Galeriji Cankarjevega
doma in v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma po proslavi znašal 37.600,51 EUR bruto.
REŽISER IN KONCEPT PROSLAVE
Na seji UO PS, ki je potekala 7. 1. 2014 je bil sprejet in potrjen sklep o izbiri koncepta proslave in
režiser proslave Matej Filipčič.
Umetniški dogodek ob podelitvi najvišjih nacionalnih nagrad za umetniško ustvarjalnost je režiser
Matej Filipčič zasnovala pod naslovom »Živeti umetnost-presegati čas«. Zasnova proslave je bila v
dveh delih: protokolarni del podelitev nagrad Prešernovega sklada in Prešernovih nagrad ter
umetniški program s predstavitvijo nagrajencev in njihovega dela. V umetniškem programu je
sodeloval Simfonični orkester RTV Slovenija in SToP. Scenografska zasnova proslave je bil
izčiščen prostor v črno-beli grafiki, v odrskem prostoru je dominiral videlo zaslon. Oder je bil
razdeljen na več nivojev, zadnji del je bil namenjen nastopajočim glasbenkom - simfoničnemu
orkestru in glasbilom SToP. V sredini pred orkestrom je bil postavljen mehanizem »ure« kot
osrednji scenski element. Konstrukcija iz ogledala in z urnimi kazalci. Parapet korga je bil
oblikovana v grafiki rimskih številk s podobami vseh nagrajencev in se je vrtel v smeri urinih
kazalcev. Skozi vrh okroglega elementa so potekale »silnice« letošnjih nagrajencev, ki so jih
simbolno predstavljali beli vektorji (bele elastike), ki so potekale iz zadnje stene, kjer so »objele«
video zaslon, skozi urni mehanizem in se razpršile v prostor dvorane.
Uvodni nagovor je imel predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada dr. Janez Bogataj.
SODELOVANJE Z GALERIJO PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV KRANJ
Decembra 2012 je bilo podpisano Pismo o sodelovanju med novim Upravnim odborom
Prešernovega sklada in Galerijo Prešernovih nagrajencev Kranj pri predstavitvi vsakoletnih

Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada. S tem odbor nadaljuje tradicijo
uspešnega sodelovanja, ki se je pričelo v letu 2009.
V okvir tega sodelovanja sodi vsakoletna razstava aktualnih Prešernovih nagrajencev v prostorih
galerije (otvoritev vsakega 8. februarja) in srečanje z nagrajenci v Prešernovem gledališču Kranju
nekaj dni po kulturnem prazniku. UOPS je pomagal pri postavitvi razstave z vsemi gradivi in
dokumenti o nagrajencih, ki so mu na voljo, predsednik UO PS se je udeležil razstav in srečanj in
prispeval krajše besedilo k spremnim tiskovinam.
Upravni odbor Prešernovega sklada je poročilo potrdil in sprejel na 16. redni seji, ki je potekala 14.
11. 2014.

Zapisala:
Meta Comino

prof. dr. Janez Bogataj,
predsednik Upravnega odbora
Prešernovega sklada

