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J.Mrkalj-Kadmus 

 

 

PODELJENE PREŠERNOVE NAGRADE 
 

V Cankajevem domu-Ljubljana, so podeljene najbolj prestižne nagrade za kulturo. 

Vsako leto se na državni praznik, dan kulture, odvije svečanost podelitve nagrad. 

To so nagrade, ki se podelijo za kulturne dosežke, zadnji dve leti in življenjski 

opus. Vrednost najvišje nagrade 21.000 evrov in tako imenovana mala Prešernova 

nagrada v vrednosti 7.000 evrov. 

 

Navedene nagrade se podeljujejo od strani Prešernovega sklada. Upravni odbor 

sklada je prejel 107 predlogov za nagrade. Letos je podeljenih dve veliki in šest 

malih Prešernovih nagrad.  

 

Veliki nagradi sta dobila pisatelj Tone Partljič in skladatelj Ivo Petrič. 

Tone Partljič, je svojim pisateljskim darom spisal veliko dram in komedij. Bil je 

celo en mandat poslanec v slovenskem parlamentu. Nekoč je izjavil, da bi v 

Sloveniji morali imeti teater, ki je posvečen samo satiri in komediji. 

Ivo Petrič, ima velik skladateljski opus. Bil je tudi dolgo vodja ljubljanske 

filharmonije. 
 

Šest nagrad Prešernovega sklada pa so dobili: 

Cvetka Lipuš, pesnica  zbirko pesmi »Kaj smo ko smo«. 

Ambož Čopi, skladatelj in zborovodja. 
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Aleksij Kobal, slikar za razstavi »Nocturno« in »Območje zajetja« v Obalnih 

galerijah Piran. 

 

Mojca Smerdu, kiparka za svojo razstavo »Skulpture« v galeriji v Murski Soboti. 

Katarina Stegnar, igralka za svoje vloge zadnjih dveh let. 

Janusz Kica, režiser za svoji režiji Kafkov Grad in Cankarjevega Pohujšanje v 

dolini Šentflorjanski. 
 
 
 

Alenka Sotlar, ilustratorka dobitnica »oskarja« za ilustracijo. V Ameriki 

vsako leto dodelijo zlato medaljo za ilustratorje vabljene iz celega sveta. Med 

poslanimi deli je bila letos nagrajena  A. Sotlar. 
 

Marko Pogačnik kipar, imenovn za UNESCO-vega umetnika za kulturo in 

mir. Omenjeni kipar je avtor slovenskega grba in se ukvarja z litopunkturnim 

zdravljenem zemlje. Skupaj z družino postavlja kamnite stebre z ornamenti, 

ki naj bi bili zbirališče pozitivnih energij. 
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