Številka: 032-27/2008
Datum: 6. 2. 2009
OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO

Zadeva:

Predlogi sklepov za nagrade in priznanja Mestne ob ine Novo mesto
za leto 2008

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna podlaga:

Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB 2)
Odlok o priznanjih in nagradah Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 8/96 in 134/04)

Poro evalec:

mag. Janez PEZELJ, predsednik Komisije za priznanja in nagrade

Obrazložitev:

v prilogi

Predlog sklepa:
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme predlagane sklepe Komisije za
priznanja in nagrade o podelitvi nagrad in priznanj Mestne ob ine Novo mesto za leto
2008.

ŽUPAN
Alojzij MUHI

PRILOGE: - 1 x poro ilo Komisije za priznanja in nagrade
4 x predlog sklepa
4 x obrazložitev
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MESTNA OB INA NOVO MESTO
Ob inski svet
Komisija za priznanja in nagrade
Številka: 032-27/2008
Datum: 29. 1. 2009

ŽUPANU IN OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA: PORO ILO IN PREDLOGI SKLEPOV ZA PODELITEV
PRIZNANJ IN NAGRAD MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZA LETO 2008
Namen:

Obravnava in sprejem predlogov sklepov na ob inskem
svetu

Pravna osnova: Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 96/2008 – UPB2)
Odlok o priznanjih in nagradah Mestne ob ine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 8/96 in 134/04)
Gradivo pripravil: Komisija za priznanja in nagrade
Poro evalec:

mag. Janez Pezelj, predsednik Komisije za priznanja in
nagrade

Obrazložitev: v prilogi
Predlog sklepov: v prilogi
Predsednik
mag. Janez Pezelj, l. r.
Priloge:
1 x poro ilo
4 x predlog sklepa
4 x obrazložitev
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MESTNA OB INA NOVO MESTO
Ob inski svet
Komisija za priznanja in nagrade

ŽUPANU IN OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA: PORO ILO IN PREDLOGI SKLEPOV ZA PODELITEV PRIZNANJ
IN NAGRAD MESTNE OB INE NOVO MESTO ZA LETO 2008
I.

UVOD

Na podlagi Odloka o priznanjih in nagradah Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št.
8/96 in 134/04) ter dolo b Poslovnika o delu Komisije za priznanja in nagrade Mestne ob ine
Novo mesto je Komisija za priznanja in nagrade (v nadaljevanju: komisija) dne 11. 12. 2008 v
Dolenjskem listu in na spletni strani Mestne ob ine Novo mesto objavila razpis nagrad in
priznanj Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008. Rok za posredovanje predlogov je bil 12.
januar 2009.
II.

PRISPELI PREDLOGI ZA PRIZNANJA IN NAGRADE

Komisija za priznanja in nagrade je po preteku razpisnega roka na 7. redni seji dne 14.
januarja 2009 odprla in pregledala prispele predloge za priznanja in nagrade Mestne ob ine
Novo mesto za leto 2008.
1.
Komisija je po odpiranju prispelih predlogov
ugotovila
V razpisnem roku je prispelo osem (8) predlogov za priznanja in nagrade Mestne ob ine
Novo mesto za leto 2008, in sicer:
−
−
−

štirje (4) predlogi za nagrado Mestne ob ine Novo mesto,
trije (3) predlogi za Trdinovo nagrado, od tega en predlog za ustvarjalni par,
en (1) predlog za Grb Mestne ob ine Novo mesto.

Pregled prispelih predlogov za priznanja in nagrade Mestne ob ine Novo mesto:
-

za astnega ob ana Mestne ob ine Novo mesto ni bilo predlogov;
za nagrado Mestne ob ine Novo mesto so predlagani: Blaž Tasev, Jože Avsec, Zdenko
Picelj in Borut Križ ter Alojz Dragan;
za Trdinovo nagrado so predlagani: Rosana Hribar in Gregor Luštek (plesni par), Janko
Ora , Damijan Šinigoj;
za grb Mestne ob ine Novo mesto je predlagan: Anton Deželan.

2.
Po pregledu posredovanih predlogov je komisija
u g o t o v i l a,
3

da so trije predlagani kandidati pred relativno kratkim asom prejeli nagrado ali priznanje
Mestne ob ine Novo mesto:
− dva kandidata sta prejela nagrado Mestne ob ine Novo mesto (skupinska Nagrada
Mestne ob ine Novo mesto - Borut Križ, Zdenko Picelj, Jovo Grobovšek (1998) in
posami no nagrado (Trdinova nagrada – Zdenko Picelj (2002), Borut Križ (2003),
− en kandidat prejel priznanje Mestne ob ine Novo mesto (Grb Mestne ob ine Novo mesto
– Alojz Dragan (2004),
zato komisija o teh predlogih ni odlo ala.
III.

PREDLOG SKLEPOV

Po seznanitvi z vsemi prispelimi predlogi in po vsebinski preu itvi obrazložitev ter ob
upoštevanju dolo il Odloka o priznanjih in nagradah Mestne ob ine Novo mesto, poslovnika
komisije in Pravilnika o kriterijih za dodeljevanje priznanj in nagrad Mestne ob ine Novo
mesto, je Komisija za priznanja in nagrade na 8. seji dne 29. 1. 2009 z ve ino glasov (4 ZA,
0 PROTI) sprejela
s k l e p
Komisija za priznanja in nagrade posreduje Ob inskemu svetu Mestne ob ine Novo mesto v
razpravo in odlo anje predloge naslednjih
S K L E P O V
Ob
−
−
−
−

1.
inski svet Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008:
ne podeli naziva astnega ob ana Mestne ob ine Novo mesto,
podeli dve (2) nagradi Mestne ob ine Novo mesto,
podeli dve (2) Trdinovi nagradi,
ne podeli grba Mestne ob ine Novo mesto.

2.
Komisija za priznanja in nagrade predlaga ob inskemu svetu, da sprejme naslednje
posami ne sklepe o podelitvi priznanj in nagrad Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008:
2.1
NAGRADA MESTNE OB INE NOVO MESTO ZA LETO 2008
se podeli
2.1.1
Blažu TASEVU
za pomembnejše trajne uspehe
na podro ju obrtništva in podjetništva ter za humanitarno delo
2.1.2
Antonu AVSCU
za pomembnejše trajne uspehe
pri popularizaciji športa, športnem mentorskem in organizacijskem delu
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2.2
TRDINOVO NAGRADO ZA LETO 2008
se podeli
2.2.1.
Janku ORA U
za pomembnejše trajne uspehe na podro ju slikarstva in grafike
2.2.2
Rosani HRIBAR in
Gregorju LUŠTKU
za pomembnejše trajne uspehe na podro ju sodobne izrazne plesne umetnosti
2.3
Komisija ni podprla predloga za podelitev priznanja Grba Mestne ob ine Novo mesto (2 ZA,
2 PROTI).
IV.
PREDLOG ZA DOLO ITEV VIŠINE NAGRAD
Komisija je z ve ino glasov sprejela in posreduje ob inskemu svetu v sprejem naslednji
predlog
sklepa
Višina posamezne denarne nagrade za leto 2008 (nagrada Mestne ob ine Novo mesto
in Trdinova nagrada) znaša
2.000,00 EUR neto.

Številka: 032-27/2008
Datum: 29. 1. 2009

Predsednik
mag. Janez Pezelj, l. r.

Priloge:
- 4 x predlog sklepa
- 4 x obrazložitve
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PRILOGA 1
PREDLOG
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PRILOGA 2
PREDLOG
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PRILOGA 3
PREDLOG
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PRILOGA 4
PREDLOG
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PRILOGA 1/1
Obrazložitev predloga za NAGRADO MESTNE OB INE NOVO MESTO 2008
Februar 2009

BLAŽO TASEV

Blažo TASEV je pred 34 leti, ko je prišel iz rodne Makedonije, odprl v Novem mestu skromno
obrtno delavnico za akumulatorje. Novomeš ani in okoli ani so kmalu ugotovili, da je
dolenjska metropola dobila spretnega obrtnika, predvsem pa vedno nasmejanega in dobrega
loveka, ki je imel vizijo, ob njej pa še ob utek za so loveka. In iz te skromne delavnice je
Blažo Tasev naredil veliko podjetje z imenom TABAKUM, ki se ponaša s sodobno prodajalno
s kmetijsko mehanizacijo, znano po vsej državi, pa tudi izven nje. Za uspehe na podro ju
obrtništva in podjetništva je dobil ve

priznanj. Najbolj so mu ljuba priznanja kupcev in

sodelavcev, na steni pa ima obešeni tudi posebni priznanji novomeške ob ine in župana ter
številna priznanja stanovske organizacije. Med priznanji je tudi veliko zahval društev in
nevladnih organizacij iz dolenjske regije.
Blažo Tasev se rad spomni negotovih za etkov in pomo i someš anov. Kot so neko njemu
pomagali dobri ljudje iz Novega mesta, sedaj pomaga on oziroma njegovo podjetje
Tabakum. Ob katastrofah se je vedno odzval; za potres v Poso ju je organiziral zbiranje
denarja za obnovo cest in z združenjem obrtnikov, kjer je bil funkcionar, so veliko prispevali.
Pod njegovim vodstvom so se lotevali tudi drugih ve jih akcij, kot je npr. nakup dializnega
aparata leta 1997 za novomeško bolnišnico. Sledila je oprema za šok sobo in kasneje za
mamograf.
Tasev je vseskozi podpiral tudi šport, gasilce, akcije Rde ega križa in druge.
Je tudi dolgoletni lan novomeškega Lions kluba.
V minulem letu je znova prijetno presenetil in doniral za nakup defibrilatorja. Pred leti ga je
revija Naša žena v zanimivi konkurenci slovenskih dobrotnikov proglasila za darovalca leta.
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PRILOGA 2/1
Obrazložitev predloga za NAGRADO MESTNE OB INE NOVO MESTO 2008
Februar 2009

ANTON AVSEC

Tone Avsec je ve kot štirideset let duša dolenjskega športa. S svojim delom in na inom
življenja je še vedno vzor številnim generacijam tekmovalcev, trenerjev in smu arskih
u iteljev,

eravno se je pred kratkim upokojil. Bil je eden od motorjev novomeškega

smu arskega društva Rog.
V Športnem društvu Elektro Ljubljana je dolga leta z veseljem in predano opravljal naloge
u itelja smu anja, trenerja, sekretarja, organizatorja številnih te ajev in delavskih tekmovanj,
predvsem pa je s svojim vzgledom sinonim za zdravo in aktivno življenje.
Bil je podpredsednik društva, zaradi njega in njegove ljubezni do športa in vsega ostalega,
povezanega s to dejavnostjo, so mnogi Novomeš ani sploh za eli z druga nim na inom
življenja. Veliko jih je prav zaradi njegove ljubezni do gora sploh za elo obiskovati gore,
njegovo aktivno sodelovanje jih še vedno vsako leto pripravi do tega, da se skupaj s celotnim
športnim društvom odpravijo na zdaj že tradicionalni vzpon na najvišji slovenski vrh.
Njegov na in življenja, neizmerna ljubezen do športa, njegova iskrena pripravljenost
pomagati, doživljati gore na na in, ki ostane v spominu slehernemu sopotniku, je nekaj, kar
loveka ne more pustiti ravnodušnega. Nikoli ne osvaja cilja zaradi cilja, pomembna mu je
pot do njega in vse male podrobnosti, ki jih lahko na takšni poti doživi.
Tone Avsec je organizator vsakoletnih novomeških smu arskih sejmov, vseskozi je vodilo
njegovega delovanja tudi popularizacija smu anja med mladimi.
Za dolgoletno vzgojno-izobraževalno in mentorsko delo na podro ju popularizacije športa v
vseh oblikah je za 20 in 30 let dela v športu prejel srebrno in zlato Bloudkovo zna ko.
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JANKO ORA

PRILOGA 3/1
Obrazložitev predloga za TRDINOVE NAGRADE 2008
Februar 2009

Janko Ora je že tri desetletja opazen likovni ustvarjalec na podro ju slikarstva in grafike,
dejaven je tudi kot organizator likovnih kolonij ter kot mentor v slikarskih in grafi nih
delavnicah za mlade v Novem mestu in v drugih krajih po Sloveniji, pet let pa je tudi likovni
urednik dolenjske revije Rast.
Janko ORA , Celjan po rodu, se je šolal na grafi ni šoli v Ljubljani. Ob prihodu v Novo mesto
se je zaposlil v Tiskarni, a se je kmalu podal na samostojna poklicna slikarska pota. Iz leta v
leto je presene al s slikarsko rastjo, izpovedno mo jo, vedoželjnostjo. Njegove razstave
doma in v tujini so postajale ve kot obi ajne likovne razstave. Prepri ljiv dokaz tega je velika
samostojna razstava PLASTENJA, postavljena v galeriji Dolenjskega muzeja od oktobra
2008 do konca januarja 2009. Malokatero novomeško razstavo si je ogledalo toliko
obiskovalcev.
Druga velika Ora eva ljubezen je GRAFIKA, ki ji posve a veliko pozornost. Tudi na tem
ustvarjalnem podro ju je Ora stopil preko obi ajnih meja. Grafi no ustvarjanje je povezal s
poezijo. Odmevni in opazni sadovi so grafi na mapa in bibliofilska knjiga Ve nost trenutka
¬pesnika Josipa Ostija, opremljena z izvirnimi odtisi barvnih lesorezov, ter grafi na pesniška
zbirka REKA POETI NIH PODOB treh dolenjskih pesnikov: Ivana Gregor i a, Marjance
Ko evar in Milana Marklja.
eprav že uveljavljen slikar se je odlo il za študij na Šoli za risanje in slikanje, Visoki
strokovni šoli v Ljubljani, kjer je leta 1997 diplomiral.
Ves

as je neumorno ustvarjal, razstavljal in pomagal pri organizaciji številnih slikarskih

projektov. Tako je s svojimi deli na razstavah opozarjal tudi na Novo mesto. Ora eva dela so
zastopana v stalnih zbirkah, in sicer v Dolenjskem muzeju, Galeriji Božidarja Jakca v
Kostanjevici na Krki, v Galeriji sodobne umetnosti v Celju, v Mednarodni likovni zbirki Strmol
Rogatec, v Mednarodni zbirki SIA- NOJA v Španiji, v Pedagoški zbirki v Dolenjskem muzeju
in v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu.
Janko Ora svoj talent prav rad deli z drugimi. S pomo jo Mestne ob ine Novo mesto in
Kulturnega centra Janeza Trdine (predlani se je kot soorganizator pridružil Dolenjski muzej)
je dolenjski metropoli dodal poseben pe at - zasnoval in pripravil je odmevno slikarsko
likovno kolonijo Novomeški likovni dnevi, ki je postala tradicionalni.
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PRILOGA 4/1
Obrazložitev predloga za TRDINOVE NAGRADE 2008
Februar 2009

ROSANA HRIBAR IN GREGOR LUŠTEK, plesni par

Plesalca, koreografa in plesna pedagoga Rosana Hribar in Gregor Luštek sta zaznamovala
izjemen prispevek na podro ju sodobnega plesa v Novem mestu v Sloveniji in izven naših
meja.
V

asu delovanja sta ustvarila številne plesne predstave, sodelovala s priznanimi imeni

sodobne plesne in gledališke umetnosti, veliko pozornosti pa namenjata tudi izobraževanju
mladih plesnih talentov doma in v tujini.
Rosana in Gregor sta v desetletju in pol s svojim znanjem in predanostjo plesu oz. sodobni
izrazni plesni umetnosti zaznamovala tako dolenjski kot slovenski umetniški prostor. O tem
pri ajo tudi mednarodne nagrade in kritike. Njun za etek v Novem mestu je plod lastne
zagnanosti, ki se je že kmalu izkazala kot nadpovpre ni talent, kar so kmalu opazili mentorji,
ki so gostovali v Novem mestu. Kmalu sta se za ela izpopolnjevati izven doma ega Novega
mesta. Zdaj sta stalna lana Plesnega teatra Ljubljana. Z ve letnim izpopolnjevanjem sta
dosegla raven in sloves, ki tudi v evropskem prostoru veliko pomeni. Vendar svoje bogato
plesno znanje in navdušenje nad plesom predajata tudi mladim in tako vra ata Novemu
mestu in širši Dolenjski to, kar sta se v vseh teh letih nau ila. Vsako leto pripravita izjemno
dobro obiskane plesne delavnice za mlade plesalce, na katerih predstavita najnovejše
plesne tehnike.
Vsak od njiju sicer razvija svojo lastno avtonomno ustvarjalno pot, vendar so njune skupne
koreografije presežni umetniški izraz njune poklicne in intimne povezanosti.
Rosana Hribar in Gregor Luštek sta kot slovenska sodobna plesalca pomembno prispevala k
promociji slovenskega sodobnega plesa tako doma kot tudi v tujini. Za svoje ustvarjalno delo
sta bila nagrajena z veliko nagradami, prejela sta tudi nagrado Povodni mož, lani pa tudi
prestižno nagrado v Hannovru.
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