
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Škofljica, 24. januar 2017 

 

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2017 – poustvarjalni dosežki in 

literarni prispevki 

 

 

1. Poustvarjalni dosežki: 

 

Na Prešernovem natečaju 2017 prejme nagrado za poustvarjalne dosežke učenec JAKOB 

ADAMIČ ŠEME, 9. B. 

– Pod mentorstvom učiteljice Karmen Mihelič Čampa že več let sodeluje v gledališko 

umetniški skupini Pobarvanka, s katero so na državnih tekmovanjih otroških 

gledaliških skupin prejeli že tri srebrna priznanja. V igri Kraljevi smetanovi kolački je 

odigral glavno vlogo kralja, v igri Zverjasec se je mojstrsko prelevil v zverjasca, v igri 

Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš je igral očeta, v igri Ljubljanski zmaj je igral naslovno 

vlogo, v letošnjem letu pa igra ravnatelja v igri Matilda. 

– Vsako leto sooblikuje tudi občinske kulturne prireditve ob Prešernovem dnevu in se 

kot mladi igralec pod mentorstvom učiteljic slovenščine kali v mnogih osrednjih 

dramskih vlogah – danes je pod mentorstvom Polonce Košir odigral vlogo gospoda 

Argana v Molierjevi igri Namišljeni bolnik. 

– Mladega kulturnega zanesenjaka ne odlikuje le gledališka igra. Je tudi zaprisežen 

pevec pri šolskem Mladinskem pevskem zboru. Njegova ljubezen je tudi harfa in 

skladanje glasbe zanjo, s katero že od 4. razreda osnovne šole sodeluje na natečaju za 

šolska Prešernova priznanja. Do danes je zapisal že kopico skladb za harfo in prejel 7 

glasbenih Prešernovih nagrad. Blizu mu je tudi literarno in fotografsko ustvarjanje, saj 
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je bil leta 2016 nagrajenec literarnega in večkratni nagrajenec fotografskega natečaja 

za šolska Prešernova priznanja. 

 

Kulturno udejstvovanje Jakoba Adamiča Šemeta kaže le eno – da mu je kultura ljuba 

in zvesta sopotnica. Na tem mestu se mu zahvaljujemo za njegov srčen prispevek k 

oživljanju škofljiškega kulturnega življenja. 

 

2. Literarni prispevki: 

 

Na literarni natečaj se je prijavilo in izdelke oddalo 15 učencev. Komisija za podeljevanje 

literarnih šolskih Prešernovih priznanj je soglasno sklenila, da Prešernova priznanja 

prejmejo: 

 

V tekmovalni kategoriji 4. in 5. razredov: 

 

1. nagrada: EVA VEZOČNIK, 5. B, za zbirko pesmi Ave: Moja druga pesniška zbirka, ki 

tematizira medčloveške odnose (pesmi Dom, Tvoj nasmeh, Smeh), spregovori o lepotah 

slovenske naravne in kulturne dediščine (Lepa je dežela) in na krilih domišljije zaključi s 

pesmijo V svetu pravljice. V zbirki izstopa pesem Tvoj nasmeh, saj mlada pesnica življenje 

doživlja z žarom in popolno predanostjo dobremu: »Rada imam rastline, živali in ta pesek na 

obali in / da ne pozabim na vodo, ki šumi v mrzli skali. / A od vseh naštetih stvari, najbolj me 

veseli / tvoj nasmeh zadovoljstva in radosti.« 

 

2. nagrada: ANA KREVH, 5. L, za zbirko pesmi Kratke pesmice, za katero je značilna igra 

rim. V pesmi Številke mlada pesnica poznavalsko uporabi obliko izštevanke, z zadnjo pesmijo 

Rima poskuša hudomušno odgovoriti na vprašanje, kaj se rima. S pesmijo Razmišljanje, ki 

predstavlja vrh omenjene zbirke, avtorica igrivo preide v območje ljubezenske tematike: 

»Razmišljam jaz, / razmišljaš ti, / ali me pogledal bi?« in refleksijo zaključi s klicem 

hrepenenja: »Večno razmišljam o tebi / in ti o meni. / Oba se sprašujeva, / ali kaj zamujava.« 

 

 

 

 



V tekmovalni kategoriji 6. in 7. razredov: 

 

1. nagrada: LUCIJA KRIŽNIK, 7. B, za zbirko pesmi Pozor, realnost. Gre za odlične, 

iskrive, mestoma pretresljive (pesem Revna četrt) refleksije o našem vsakdanu. V njih se 

skriva modrost, ki je današnjemu človeštvu vsekakor primanjkuje: »Na svetu naj bi se 

normalni ljudje delili. / In sicer na pametne in neumne. // Pametni naj bi nagrado dobili, / 

neumni pa zijali v bistroumne. // A jaz mislim, da tako ni prav, / saj vsak ima svojo resnico, / 

vsak ima svoj prav.« ali v pesmi Ne: »In tako stojim sredi vlažne, puste megle, / ter se 

sprašujem, če je mogoče usodi sveta reči ne. / Vsem tem propadu človeških premirij? / Vsak 

kdaj komu zameri. // A to je naša usoda. / Sami si jo ustvarjamo in sami si jo pretvarjamo v 

zlo …« Pesnica je odlična opazovalka sveta, ki v svoji liriki človeku nastavlja ogledalo. 

 

1. nagrada: JANUŠ MARINČEK, 7. D, za zbirko pesmi Tema besed, ki so kritične in 

pretresljive refleksije o življenju, na kar opozori že prva pesem Kulise: »Vse je sijajno, / vse je 

lepo, / želimo vam povedati, / da ni tako. // To so le kulise, / čas je, da opazite / črne lise / na 

beli preprogi.« Sledijo pesmi Večnost, Življenje in List, ki tematizirajo človeku neizbežno 

minevanje: »Ko pride čas, / reka presahne, / veter preneha / ter ogenj ugasne«, »Nič v 

življenju večno ni […] // Tudi če pretrpimo / mnoga trpljenja, / vsa obolenja, / nič v življenju 

večno ni.« Pesnik, ki ga odlikuje svojstven, z metaforičnostjo prežet, slog, svojo zbirko 

zaključi s pesmijo Dan, v kateri ponovno opozori na temne in svetle plati življenja: »Je dan, / 

je noč, / je svetlo in temno. // Je veselje, / je žalost, // oba združena v radost.« 

 

2. nagrada: JAŠA KREVH, 7. D, za zbirko pesmi Razmišljanja. Gre za sporočilno bogate 

enokitične pesmi o veselju in sreči, upanju (»Vse se rodi / in enkrat umre, / vse se zgodi / in 

tudi zamre. / […] / A nekaj nikoli / ne umre, ne zamre. / Upanje …«), hitenju (»Ne hiti! / 

Ustavi se in / se umiri. / Ne hiti! / Postoj za trenutek / in prekini boj«), čutenju (»Čuti, živi in 

bodi, / dokler še lahko. / Čuti, živi in bodi, / kajti zdaj je čas za to«), videnju. Nazadnje se 

pesnik vpraša, zakaj živeti, in pomenljivo ugotovi, da je človekova prihodnost negotova: »Ne 

vemo zdaj, / a mogoče nekdaj / odgovorili bomo / kaj in zakaj.«  

 

3. nagrada: BRINA ZADRAVEC, 7. C, za zbirko pesmi Sprehod čez besede. Pesnica 

zbirko začenja s pesniškima definicijama solz (»So velike, so majhne, / otožne in srečne / ter 

kratke in večne«) in sreče (»Saj vsi vemo, kaj je sreča, / to je, ko te nekdo sreča, / izreče dober 

dan / in s tem polepša ti vsakdan. // […] // Sreča vsakega kdaj obišče, / četudi je človek ali 



pišče, / zato bodi ves čas na preži, / da po pomoti / malodušnost te ne omreži«). V pesmi Bela 

ptica z domiselnimi besednimi igrami (»Nekaj belo belega / po modro modrem nebu / jadra in 

leti. / To je neka ptica, golobica se mi zdi«) izpostavi človekovo skromnost in solidarnost 

(»Majhen list vzklije / in zlato se blešči. / Lista ne poberem ali ga zase obdržim, / pustim ga 

tam, / za boljše čase, / boljše dni, / za tistega, / ki sreče si želi«) in v tem motivno-tematskem 

duhu zaključi zbirko s pesmijo Drobne stvari: »Drobne stvari ceni malo ljudi, / saj domišljajo 

si, / da to povsod se dobi. […] // A drobne stvari / ceniti je težko, / saj marsikatera sploh 

vidna ne bo. / A če vase pogledaš / in zamižiš, / boš videl, kaj v trenutku dobiš«. V pričujoči 

zbirki se avtorica sprehodi skozi mavrico čustev do drobnih spoznanj: »Ko sem s tabo, / ali 

tudi kadar ne, / vem, / da spadam k tebi / in nikamor drugam […]«, ki bralca vsekakor 

očarajo! 

 

3. nagrada: MANJA VEZOČNIK, 7. A, za prozni tekst Amelie. Avtorica tematizira 

bolečino posvojene deklice, ki ji je bila vse do najstniških let zamolčana resnica o njenih 

bioloških starših. Tekst je zapisan v obliki pisemskega dnevnika, ki ga Amelie piše svoji 

neznani mami. Dekle sklene, da bo poiskalo svoje biološke starše, a je življenje najstnice že 

brez tega dovolj težavno. Zgodba je mestoma napeta, pristna prvoosebna izpoved najstnice, ki 

kritično opazuje svet, v katerem živi. Čeprav se je v ustvarjalni naglici pisateljici zgodil 

nekoliko nepremišljen zaključek zgodbe, se bralci veselimo njenih novih literarnih stvaritev. 

 

 

V tekmovalni kategoriji 8. in 9. razredov: 

 

1. nagrada: ALEKSANDRA OSTOJIĆ, 9. B, za pesniško zbirko Ples nad praznino. Gre 

za zbirko ljubezenske lirike, ki že z naslovom bralca mrakobno opozori, da bo ples ljubezni 

prežet s pelinom. Lirski subjekt si zastavlja mnoga vprašanja, na katera ne dobi odgovora: 

»Če si noč … / Zakaj ne prideš s prvimi sencami? / In zakaj se ne prikloniš svetli mesečini? // 

Če si noč … Zakaj se ne nasmeješ mojim sanjam? / In zakaj ne čakaš na belino dneva?« 

Osrednji motiv avtoričine metaforično bogate poezije je hrepenenje po bližini ljubljenega: »Ti 

… / Edini moj odsev v temni mlaki mojega uma, / edina sled beline v harfi moje poezije, / kaj 

nisi občutil, / da so moje sanje postale robovi sočutja.« Vendar je kakor Eho, ki neumorno 

kliče Narcisa, in se vedno znova izgublja v svojem pretresljivo neuslišanem odmevu: 

»Oprosti mi … / Če na vlažen pokrov tvojih ustnic namesto poljuba / pustim / pepel pogorele 

slutnje.« 



2. nagrada: SARA PATRICIA ZEBEC, 9. A, za zbirko lirskih pesmi. V ljubezenskih 

pesmih (Midva in nebo, Sivka, Kot pesem) lirski subjekt ljubezen občuti v vsej svoji veličini: 

»V teme okrilju me držiš v objemu, / šepečeš na moje uho, / sama sva v množici tujih postav, / 

samo midva. / In nebo«, nanjo ga spominja vonj sivke: »Vonj ljubezni, močnejši od vrtnic, / ko 

stečeva čez polje, z roko v roki. / Kako lepo je ljubiti, / pod neba širnimi oboki«, ljubezen 

povezuje s pesmijo: »Stisk roke ter poljub, / vse male in velike zmage, / tisoč izpolnjenih 

obljub, / vse stvari, ki so nam drage. // Kot pesem se ljubezen čuti«. V pesmih Oblaki, Mesecu 

in Čisto moja zvezda lirski subjekt, pomenljivo, ne išče sogovornika v sočloveku, temveč na 

nebu: »Povej mi, oblaček, / ki plavaš tam gori od zore do mraka. / Kje so širne poljane, 

slapovi, / kje polja cvetočega maka?« in pomirljivo zaključi: »Ta svet pod oblaki obiščem, / 

kadar si zaželim sreče, / ko postanejo potoki počasni / in drobne ptice molčeče«. Pesmi 

prinašajo metaforično bogat in poglobljen razmislek o življenju, ki bralca vendarle pripeljejo 

do pomirjujočega konca: »Morda sivi oblaki že kmalu / zagrnejo svetlo nebo. / Morda ptice 

nikdar več / ne zapojo. // A prav mogoče že jutri, / najdem štiriperesno deteljico za srečo. / In 

tam, v travi ob poti, / majhno podkev bleščečo.« 

 

3. nagrada: PETRA BRGLEZ, 8. A, za pesniško zbirko Pesmi trinajstletnice. Avtorica se 

je v svoji vsebinsko raznoliki zbirki osredotočila na pesniško rimo, ki se v kvartinah igrivo 

izmenjuje iz prestopne v zaporedno. Sporočilno izstopajo pesmi Denar ni vse, Zaljubljena 

pesem (»Ljubezen je, ko se zaljubita oba / takrat se sreča pomnoži krat dva. / Prava ljubezen 

je srečna, / in če je prava, je večna«) in Dedku v spomin (»A ko zaprem oči, tam si, / zato 

pogumno v svet hitim, / dedku v spomin«). 

 

Komisija čestita vsem nagrajencem! 

 

Komisija za podeljevanje literarnih Prešernovih priznanj: 

 

Metka Pukšič Mavsar, prof., vodja projekta  

Katarina Hafner Blatnik, prof. 

Polonca Košir, prof. 

Meta Perme, prof. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

Škofljica, 27. januar 2017 

 

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2017 – likovni prispevki 

 

Natečaja se je udeležilo 50 učencev s skupno 121 likovnimi izdelki. 

Komisija je izdelke ocenjevala po kriterijih, določenih v pravilniku o šolskem Prešernovem 

natečaju, nagrajeni učenci so: 

 

 

1. triada: 

1. nagrada: BRIN ŽIVEC, 3. C, šifra: 2008133B 

Učenec Brin  je na natečaj prijavil dve risbi ptic. Obe sta izdelani v tehniki risanja z 

barvnimi svinčniki. Zmago v kategoriji učencev prve triade si je prislužil zaradi 

izredno spretne risbe in rabe barv ter domiselnega oblikovanja tekstur. Končni učinek 

risbe je zato navdušujoče prepričljiv. 

 

2. nagrada: LARA ŠTRUS, 3. B, šifra: MELA 1 

V tehniki akvarelnih barvnih svinčnikov je učenka Lara najprej narisala metuljčka in 

ga nato z vodo preslikala, s čimer je dosegla prelivajoče se barvne odtenke. Komisijo 

je navdušila z usklajeno pomladno barvitostjo in črtnim ornamentom.  

 

3. nagrada: MATJAŽ JORDAN, 1. B, šifra: KOŠARKAR1 

Prvošolec Matjaž je z barvnimi svinčniki domiselno upodobil prizor iz narave – 

vulkanski izbruh. Kompozicijo risbe je učenec uravnotežil z dosledno risbo po 

celotnem formatu in uspelo mu je odlično. 
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2. triada: 

1. nagrada: ALJA JEREB, 6. C, šifra: DEVETA NEBESA 

Komisija podeljuje prvo nagrado v kategoriji učencev druge triade učenki Alji in njeni 

sliki v tehniki suhih pastelov. Slika izkazuje učenkino poznavanje rokovanja z izbrano 

slikarsko tehniko. Upodobila je domišljijsko figuro, zazrto v mavrično obzorje. 

Ozadje slike je domiselno porisala z ornamenti, kar je sliko povsem popestrilo.  

 

 

2. nagrada: LUKA ŠTRUS, 6. B, šifra: ZMAJ 31 

Učenec Luka je s spretno rabo svinčnika prepričljivo upodobil zmaja. Njegovo telo je 

najprej spretno oblikoval in dopolnil s podrobnostmi, nato še osenčil in s tem dosegel 

učinek tridimenzionalnosti. Končni dramatični učinek risbe je podkrepljen tudi z 

dinamično kompozicijo.  

 

3. nagrada: MATIC BRODNIK, 5. C, šifra: MB2017 

Matic je predložil obsežno mapo risb v različnih tehnikah. Videti je, da ga 

navdušujejo animirane serije. Njegove risbe odlikuje čista in enovita črta ter dosledno 

poslikane površine. Komisijo sta najbolj navdušila portreta nogometašev in risba 

stavbe, ki jo je Matic poskusil upodobiti s pomočjo perspektive. 

 

 

3. triada: 

1. nagrada: ŽIVA HORVAT, 8. C: 8877 

Učenka Živa tudi letos v tretji triadi prejme prvo nagrado za serijo slik z živalskimi in 

rastlinskimi motivi. Tudi letos je potrebno poudariti, da so po vseh ocenjevalnih 

kriterijih dosegla najvišje mesto. Vsa dela odlikuje izredno pretanjen občutek za 

niansiranje, vsaka linija je na svojem mestu, vsaka podrobnost obogati že sicer 

prepričljivo likovno pripoved. 

 

2. nagrado si delita učenki PETRA TRAPEČAR, 9. B, šifra: TR2255 

                                       in MAŠA MERC, 9. C, šifra: SVM2109 

Učenki sta predložili enakovredna sestava likovnih del, zato se je komisija odločila 

podeliti nagrado obema. Obe avtorici odlikuje pretanjena in nežna risba, ki jo znata 

spretno podkrepiti tudi z dodajanjem barv. S prijavljenimi deli sta dokazali, da 



obvladata več likovnih tehnik: risanje s svinčnikom in barvicami, kakor tudi slikanje s 

tempera in akrilnimi barvami. 

 

 

3. nagrada: TILEN MODIC, 7. A, šifra: 10200411 

Učenec Tilen prejme tretjo nagrado v svoji starostni kategoriji za risbo mesta. Prizor 

je zgradil s spretno upodobitvijo stavb v kombinaciji žabje in ptičje perspektive ter 

izredno smiselno in domiselno rabo likovne tehnike. Risbe stavb v perspektivi so 

podkrepljene z realističnim senčenjem, kar pri gledalcu vzbudi prepričljiv občutek 

globine prostora in tridimenzionalnosti oblik.      

     

Komisija izreka tudi pohvalo: 

− KATRINA ŠERJAK, 9. D 

 

Komisijo za šolska Prešernova priznanja 2017 za področje likovne umetnosti so 

sestavljali: 

mag. Lucija Rupret,prof., vodja komisije 

Elma Ciriković, prof., članica 

Andreja Didovič, prof., članica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

Škofljica, 27. januar 2017  

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2017 – fotografski prispevki 

 

Na fotografskem natečaju je sodeloval en učenec druge triade in šest učencev tretje triade.  

Komisija za podeljevanje fotografskih šolskih Prešernovih priznanj je soglasno sklenila, da so 

fotografije štirih avtorjev tehnično neustrezne, ker se niso držali navodil in kriterijev natečaja. 

V kategoriji druge triade se je komisija odločila, da podeli eno nagrado. V kategoriji tretja 

triada pa podeli dve nagradi spodaj omenjenima učencema. 

 

II. TRIADA 

1. nagrada: 

BRUNO ŽIŽMUND, 6. C, šifra: BRUNO6C 

Bruno je na šolskem Prešernovem natečaju sodeloval s tematsko zbirko desetih fotografij z 

naslovom: BRUNO6C. V svoji zbirki fotografij je ustvaril niz dobro in pravilno osvetljenih, 

dinamičnih in ostrih posnetkov, ujetih v prijetnih kompozicijah, ki v človeku vzbudijo 

posebna občutja. Najbolj je prepričal z dvema fotografijama. Na eni je ledena sveča, ki ima na 

konici kapljico vode. Na  drugi fotografiji pa po listih oleandra polzijo kapljice vode. Obe 

fotografiji imata skupno točko v tem, da sta ujeti v trenutku, ki ga je ustvarila narava. Njegove 

fotografije so zanimive, izvirne, dovolj ostre in pravilno osvetljene glede na izraznost 

prikazanih motivov. 
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III. TRIADA 

1. nagrada: 

ANJA SEVER, 9. C, šifra: MS 1291 in AU 1970 

Na šolskem fotografskem natečaju je Anja sodelovala z dvema tematskima zbirkama: 

ŽIVALI V AVSTRALIJI in AVSTRALSKO CVETJE. V prvi tematski zbirki ŽIVALI V 

AVSTRALIJI je sestavila niz desetih fotografij. Njene fotografije živali so izredno zanimive, 

barvno usklajene, tehnično dovršene in postavljene v ustrezno kompozicijo. V zbirki izstopata 

dve fotografiji. Na prvi so v poševni kompoziciji upodobljeni kenguruji, ki počivajo v senci. 

Na fotografiji se na zelo zanimiv način poigrata svetloba in senca. Drugo fotografijo je ujela v 

trenutku, v katerem ptič kljunač, ki stoji v vodi, ujame ribo v kljun. Tudi drugo tematsko 

zbirko, AVSTRALSKO CVETJE, je sestavila v niz desetih fotografij. Gre za niz dobro in 

pravilno osvetljenih, dinamičnih in ostrih posnetkov različnega cvetja, ki v človeku zaradi 

izredno živahnih in čistih barv vzbudijo posebna občutja. Glede na izraznost prikazanih 

motivov so Anjine fotografije tehnično popolne. 

 

2. nagrada: 

JAKOB ADAMIČ ŠEME, 9. B, šifra: POLETNI ODDIH16 

Jakob je na fotografskem natečaju sodeloval s tematsko zbirko desetih fotografij z naslovom: 

POLETNI ODDIH16. Fotografiral je različne motive, ki predstavljajo poletje. V njegovi 

zbirki najbolj izstopata fotografiji polžka in kobilice. Obe fotografiji gledalca pritegneta in ga 

zamotita z zanimivimi ostrimi detajli, ki so ujeti v izrazito ostrino polžka in kobilice v 

ospredju, ki se nato na nevsiljiv način zlijejo z mehkim ozadjem. Tudi na ostalih fotografijah 

je Jakob ustvaril niz dobro ter pravilno osvetljenih, dinamičnih in ostrih posnetkov, ujetih v 

ustreznih kompozicijah. Njegove fotografije so zanimive, barvno usklajene in tehnično 

dovršene. 

 

Komisijo za šolska Prešernova priznanja 2017 za področje fotografije so sestavljali: 

Lili Ana Jaklič, prof., vodja 

Ines Mustar Zof, prof., članica 

Nataša Cingerle, prof., članica 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

Škofljica, 27. januar 2017  

 

 

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2017 – glasbeno področje 

Na natečaj šolska Prešernova priznanja sta se za glasbeno področje prijavila 2 učenca: 

 

1. nagrada: NEŽA VESEL, 9. B  

Na natečaj je učenka prijavila skladbo s tematskim naslovom Čarobni gozd. Skladba je 

napisana za klavirski trio v sestavi klavir, violina in flavta. Skladbo je oddala v pisni 

obliki. V skladbi melodično linijo izmenično slišimo v flavti in violini, klavir pa nudi 

ustrezno harmonsko in tudi ritmično podlago. Skladba je lepo tekoča in skozi stopnjevanje 

intenzivnosti vodi poslušalca v namišljeno in z naslovom ustrezno opisano vzdušje 

čarobnega gozda. Tudi tokrat je Neža s skladbo pokazala velik glasbeni razvoj in dober 

občutek za harmonsko ravnovesje. 

 

 

 1. nagrada: JAKOB ADAMIČ ŠEME, 9. B 

Na natečaj je učenec prijavil zborovsko skladbo z naslovom Učenje za dva visoka pevska 

glasova s klavirsko spremljavo. Skladbo je oddal v pisni obliki. 

Jakob je tokrat ustvaril zborovsko glasbo, za katero je tudi sam napisal besedilo. Besedilo 

govori o šolskem vsakdanu in vsakodnevnih tegobah osnovnošolcev. K dvoglasju je Jakob 

dodal tudi akordično klavirsko spremljavo. Skladba je narejena v tridelni pesemski obliki 

z dinamičnim zaključkom, tudi ritem se v srednjem delu skladbe ustrezno spremeni. V 

Jakobovi skladbi se čuti velika ljubezen do vokalnega izvajanja, ki je Jakobu tudi zelo 

http://tk2.storage.msn.com/x1pGg9EMswqL--xL31oBH5BcHzhV3ze8zlEN9qI_IS907kCbWRb1nomU2L4A6-Y8zb4EzFb2GgkexPjT9ji3NA-nVK6uwN70clpqLx7zWNev_5_3xHtNfkMdH0PFVy5m-i6s2z_8bilU3PwyM9_TRtLH6lYH0t4Sv-5


domače. Tudi tokrat je Jakob pokazal izredno glasbeno širino, saj se je podal na povsem 

novo področje glasbenega ustvarjanja.   

      

Komisija obema učencema čestita in jima podeljuje Prešernova priznanja. 

 

Komisija za podeljevanje glasbenih Prešernovih priznanj : 

Mateja Novak, glasbena pedagoginja in zborovodkinja  

Martina Kovačič, prof. razrednega pouka  

Karmen Mihelič Čampa, prof. razrednega pouka 

Helena Tomšič, prof. geografije in sociologije 

 

 


