
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Škofljica, 24. januar 2018 

 

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2018 – poustvarjalni dosežki in 

literarni prispevki 

 

1. Poustvarjalni dosežki: 

 

Na Prešernovem natečaju 2018 prejme nagrado za poustvarjalne dosežke učenec JAKA 

PODRŽAJ, 9. C. 

– Učenec Jaka Podržaj je na kulturnem področju aktiven od malih nog, saj je sodeloval 

pri mnogih prireditvah že pod mentorstvom učiteljic razrednega pouka. Pogosto 

sooblikuje občinske kulturne prireditve ob Prešernovem dnevu in se kot igralec kali v 

dramskih vlogah – pod mentorstvom Polonce Košir je leta 2016 odigral vlogo župana 

v Linhartovi Županovi Micki, leta 2017 pa vlogo zdravnika Purgona v Molierjevi igri 

Namišljeni bolnik. 

– Mladega kulturnika ne odlikuje le gledališka igra. Njegova ljubezen je tudi harmonika, 

s katero spremlja folklorno skupino OŠ Škofljica že osem let. Z igranjem pa obogati 

tudi marsikatero šolsko in občinsko prireditev. 

– Leta 2015 se je preizkusil tudi v pisanju in prejel šolsko Prešernovo priznanje na 

literarnem področju. 

 

Kulturno udejstvovanje Jake Podržaja 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. 
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2. Literarni prispevki: 

 

Na literarni natečaj se je prijavilo in izdelke oddalo 7 učencev. Komisija za podeljevanje 

literarnih šolskih Prešernovih priznanj je soglasno sklenila, da Prešernova priznanja 

prejmejo: 

 

V tekmovalni kategoriji 4. in 5. razredov: 

 

1. nagrada: ZARA REK ZEČEVIČ, 5. L, za dramski tekst Roza proti modri. Dogajanje je 

postavljeno v osnovnošolsko učilnico, kjer učitelj kot že tolikokrat želi ustaviti prepir med 

fanti in dekleti. Tokrat jim zastavi vprašanje, zakaj je dobro biti dekle oz. fant. Dekleta 

gostobesedno zagovarjajo tezo, da so lepše, bolj elegantne, da imajo boljše ocene. Ko so na 

vrsti fantje, jedrnato povedo, da so »bolj kul«. Dekleta se hitro spomnijo, da so jih lansko leto 

pri športnih igrah vedno premagale. Učitelj prepreči ponoven izbruh silne jeze, tokrat na 

fantovski klopi, in učencem naroči, da bodo naslednji dan zamenjali vloge. Po mnogih 

zapletih, prežetih s humorjem, oboji ugotovijo, da biti najstnik, ni lahko. Mlado avtorico 

odlikuje dobro poznavanje izbrane tematike in premišljeno zastavljena značajska komika 

književnih oseb. 

 

 

V tekmovalni kategoriji 6. in 7. razredov: 

 

1. nagrada: EVA VEZOČNIK, 6. E, za zbirko pesmi Sklati mi zvezdo z vrha neba. V 

zbirki petih refleksivnih pesmi je otroško igriva le pesem Babica barabica. V pesmih Adijo in 

Roža pesnica tematizira slovo in minevanje, a bralca opozori na lepoto življenja (»Roža je 

cvet, / je pesem, beseda. / Roža kraljična, / ki na vrtu poseda«). Tudi pesem Kako se gleda 

obravnava bivanjsko tematiko; avtorica pretresljivo ugotovi, da »nekatere stvari / preprosto 

moraš gledati / z zaprtimi očmi« in bralce kljub svoji mladosti poznavalsko poduči: »Če pa 

želiš videti / dobro v ljudeh, / ne rabiš oči. / Vse to srce ti razloži.« Pesem Sklati mi zvezdo 

pesniško zbirko sporočilno zaokroži z mislijo, da ljudje potrebujemo bližino in ljubezen: 

»Sklati mi zvezdo […] V zameno za zvezdo / veliko, bleščečo / ti dala poljubček bom / majhen 

in vroč. / Hrani ga v žepu kot jaz tvojo zvezdo, / ki sklatil z neba si jo, / da daje mi moč.« 

Bralci si lahko le želimo, da bo ustvarjalna moč pesničina življenjska sopotnica. 



V tekmovalni kategoriji 8. in 9. razredov: 

 

1. nagrada: JANUŠ MARINČEK, 8. D, za zbirko lirskih pesmi Realna sedanjost, v kateri 

sporočilno izstopajo tri, ki obravnavajo bivanjsko tematiko. Pesem Odhod govori o bolečini 

izgube, njene dokončnosti (»Ne vračaj se, / mi vseeno je, / ker ne poznaš me«). V naslednji 

pesmi avtor v dvostišjih nagovarja upanje: »Upanje, prihajaš! / S srečo nas obdajaš« in 

sporoča, da bo vedno ostalo na dnu Pandorine skrinjice. Zbirko zaključi s pesmijo Sanje, s 

katero navidezno zapusti realnost in se s svetlimi jezdeci dvigne nad oblake: »Sanjam 

začarane sanje / in svetli jezdeci jahajo nadnje. / […] / Nikdar več se na Zemljo ne spustijo, / 

nikdar več težav ne doživijo.« 

 

 

Komisija čestita vsem nagrajencem! 

 

Komisija za podeljevanje literarnih Prešernovih priznanj: 

 

Metka Pukšič Mavsar, prof., vodja projekta  

Katarina Hafner Blatnik, prof., članica 

Polonca Košir, prof., članica 

Špela Zorko, prof., članica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Škofljica, 30. januar 2018 

 

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2018 – likovni prispevki 

 

 

Na likovnem natečaju je sodelovalo 51 učencev s skupno preko 100 izdelki. Komisija je 

izdelke vrednotila po kriterijih, določenih v pravilniku o šolskem Prešernovem natečaju. 

Nagrajeni učenci so: 

 

1. triada: 

 

1. nagrada: Luka Živec, 1. A, za risbo malega gozdnega glodalca, ki je komisijo 

navdušila s presenetljivo narisanimi podrobnostmi (tekstura drevesne skorje in 

kožuha) in končno prepričljivo realistično upodobitvijo motiva. 

 

2. nagrada: Karolina Lah, 3. N, za risbo deklice na rolerjih. Po likovni kakovosti 

izstopa izrez motiva, saj je Karolina z zanimivo izbiro kadra izpostavila rolerje. 

Upodobila jih je z mnogimi podrobnostmi, poseben poudarek je namenila tudi 

oblikovanju ozadja.  Nastala je podoba, polna vsebine. 

 

3. nagrada: Sofija Potič, 3. N, za sliko gozdne svatbe. Slika je nastala po literarni 

predlogi, odlikuje jo urejena kompozicija in dosledno naslikane podrobnosti 

svatov ter pogostitve. Sofija s sliko izkazuje obvladovanje tehnike slikanja s 

tempera barvami. 
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2. triada: 

 

1. nagrada: Brin Živec, 4. C, za strip »V pameti je moč« in risbo indijanskega 

poglavarja. Brin je strip narisal izjemno domiselno. Svoj likovni talent je dokazal z 

uporabo različnih kadrov, pisateljski pa z zabavno zgodbo z zanimivim zapletom. 

Risbo Indijanca odlikujejo odlično narisane podrobnosti − perjanica in uhani. 

 

2. nagrada: Julij Zaviršek, 6. C, za zbirko večjega števila risb in slik. V zbirki 

izstopata sliki, ki ju je Julij narisal s flumastri. Živobarvna domišljijska bitja 

brizgajo iz pločevinke in flumastra ter s svojo pojavo navihano popestrijo črno-beli 

svet. 

 

3. nagrada: Matic Brodnik, 6. C, za serijo slik pošastic in drugih domišljijskih bitij. 

Matic zelo rad riše izbrani motiv, saj je s podobnimi izdelki že večkrat sodeloval 

na šolskem natečaju. Tudi tokrat je predložil večje število likovno kakovostnih in 

barvitih del. 

 

3. triada: 

 

1. nagrada: Eva Vuković, 9. A, za zbirko treh risb z barvnimi svinčniki. Eva je 

razvila izvirno tehniko slikanja z barvnimi svinčniki, ki jih večplastno nanaša in 

tudi meša med seboj. Na ta način ustvarja barvite in likovno dovršene podobe z 

njej ljubo tematiko – navihano in mladostniško. Kompozicije so oblikovane 

domiselno in razgibano. 

 

2. nagrada: Živa Horvat, 9. C, za zbirko slik s cvetličnimi motivi. Videti je, da Živa 

najraje slika v tehniki tempera barv, saj ji le-ta omogoča pretanjene nianse, s 

katerimi ustvari izredno prepričljiv vtis žive narave. Njene podobe so polne 

podrobnosti, s katerimi še dodatno prepriča z že sicer izjemno likovno pripovedjo. 

               3.   nagrado si delita: Nejc Horvat, 9. D, in Vladimir Nikolaev, 8. D.  

Učenca sta predložila po kakovosti enakovredne likovne izdelke.  



Nejc je komisijo prepričal z zbirko risb v tehniki svinčnika. Upodobljeni so 

raznovrstni motivi, vsi s senčenjem. Proporci upodobljenih oseb so prepričljivi, iluzija 

globine prostora na upodobitvi vasi prav tako. 

 

Vladimir je predložil sliko papige v akrilni tehniki, ki žari v komplementarnem 

barvnem nasprotju oranžne in modre barve. Ozadje je v svetlejših odtenkih obeh 

izbranih barv, zaradi česar ptica lepo izstopa iz nedorečenega ozadja. 

 

Pohvali:  Eva Černe, 3. N,  

Zala Potočnik, 8. B 

 

Komisija: 

Lucija Rupret, vodja komisije 

Lili Ana Jaklič, članica 

Mateja Adamič, članica 

Tanja Sazonov, članica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Škofljica, 27. januar 2018 

 

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2018 – fotografski prispevki 

 

 

Na fotografskem natečaju je sodelovalo deset učencev druge triade in osem učencev tretje 

triade. Komisija za podeljevanje fotografskih šolskih Prešernovih priznanj je soglasno 

sklenila, da omenjenim učencem podeli naslednje nagrade: 

 

II.TRIADA 

 

1. nagrada: 

SARA KNEZ, 4. B, šifra: TULIPAN 

Sara je na šolskem Prešernovem natečaju sodelovala z dvema tematskima zbirkama: 

RASTLINE in ŽIVALI. Prepričala  nas je predvsem s tematsko zbirko ŽIVALI. V tej zbirki 

je zbrala fotografije, ki prikazujejo zelo zanimiv in raznolik ter pisan živalski svet. Ustvarila 

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

kompozicijah. 

 

2. nagrada: 

KAROLINA BRKIČ, 4. B, šifra: DONI IN MAGGIE 

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

ŽIVALI in NARAVA. Bolj zanimiva je njena tematska zbirka slik ŽIVALI, s katerimi  je 

ustvarila niz desetih dobro in pravilno osvetljenih, dinamičnih in ostrih posnetkov. Najbolj je 

prepričala s fotografijami dveh koz, bogomolke, gosenice in pajka, ki je spletel pajkovo 
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mrežo. Fotografije je ujela v pravem trenutku in ustrezni kompoziciji. Glede na izraznost 

prikazanih motivov so njene fotografije tehnično dovršene.  

 

3. nagrada: 

MANCA BOH, 5. C, šifra: 2369 

Manca je na šolskem fotografskem natečaju sodelovala z dvema tematskima zbirkama 

fotografij: NARAVA V BARVI IN SIVINI in POTEPANJE. V prvi tematski sklop je 

sestavila niz devetih fotografij. Fotografirala je različne rastline, rože, cvetoče grmovnice in 

gozd. Najbolj je prepričala z drugo tematsko zbirko, POTEPANJE. V tej zbirki je nanizala 

sedem pravilno osvetljenih, dinamičnih in ostrih posnetkov, ujetih v ustreznih kompozicijah. 

Fotografije prikazujejo mesto Pariz. Zanimivi so arhitekturni detajli, predvsem pa je 

prepričala z zelo izvirno in zanimivo fotografijo cerkvene ure.  

 

III. TRIADA 

 

1. nagrada: 

BRINA ZADRAVEC, 8. C, šifra: MONACOOCEAN 

Na šolskem fotografskem natečaju je Brina sodelovala s tematsko zbirko: MONACO 

OCEAN. V tematski zbirki je sestavila niz osmih fotografij. Njene fotografije prikazujejo 

živahno, zelo barvito in pisano morsko dno. Gre za niz dinamičnih, pravilno osvetljenih in 

ostrih posnetkov. Na fotografijah so posnetki različnih rib, meduz, vetrnic, koral in različnih 

morskih alg, ki v človeku zaradi izredno živahnih in čistih barv vzbudijo posebna občutja. 

Glede na izraznost prikazanih motivov so Brinine fotografije tehnično popolne. 

 

2. nagrada: 

JAŠA KREVH, 8. D, šifra: IGRE NARAVE 

Jaša je na šolskem Prešernovem natečaju sodeloval s tematsko zbirko: IGRA NARAVE. 

Ustvaril je niz desetih fotografij, na katerih je prikazana narava z žareči sončnimi zahodi, 

gozd, ki ga je prekrila slana, rože, drevesa. V nizu njegovih fotografij izstopata predvsem dve 

fotografiji. Na prvi fotografiji so beli tulipani, po katerih polzijo dežne kapljice. Na drugi je 

skozi steklo, na katerem so dežne kapljice, fotografiral drevo v daljavi. 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. 

 



3. nagrada: 

BRUNO ŽIŽMUND, 7. C, šifra: 6B2LDM7ŽZ 

Bruno je na fotografskem natečaju sodeloval z dvema tematskima zbirkama: RAZLIČNA 

MESTA in ŽIVALI. V njegovi zbirki ŽIVALI najbolj izstopata fotografiji mačka in žabice. 

Obe fotografiji gledalca pritegneta in ga zamotita z zanimivimi ostrimi detajli, ki so ujeti v 

izrazito ostrino mačka in žabice v ospredju, ki se nato na nevsiljiv način zlijeta z mehkim 

ozadjem. Tudi na ostalih fotografijah, kjer je fotografiral različna mesta, je Bruno ustvaril  niz 

dobro in pravilno osvetljenih, dinamičnih ter ostrih posnetkov, ujetih v ustreznih 

kompozicijah. Ukvarjal se je z raznimi arhitekturnimi elementi, ki so zanimivi zaradi dobro 

ujetih različnih perspektiv. Njegove fotografije so barvno usklajene in tehnično dovršene. 

 

 

Komisijo za šolska Prešernova priznanja 2018 za področje fotografije so sestavljali: 

Lili Ana Jaklič, prof., vodja 

Nataša Cingerle, prof., članica 

Marjan Bakan, prof., član 

Andrej Kosednar, prof., član 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                         Škofljica, 30. januar 2018  

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2018 – glasbeno področje 

Na natečaj šolska Prešernova priznanja so se za glasbeno področje prijavili 3 učenci: 

 

II. TRIADA: 

 

1. nagrada: AJDA GUTNIK, 5. C  

Na natečaj je učenka prijavila skladbo s tematskim naslovom Ciganske vragolije. 

Skladba je napisana za violino solo in oddana v pisni obliki ter kot zvočni posnetek. V 

skladbi slišimo pet popolnoma različnih, a zelo usklajenih melodičnih delov, ki zvenijo 

poetično, hkrati nagajivo in domiselno ter popolnoma ustrezajo danemu naslovu. Skladba 

je melodično in ritmično dovršena in ponuja poslušalcu obilo glasbenega užitka, še 

posebej, ker Ajda tehnično zelo zahtevno skladbo tudi dovršeno in samozavestno odigra 

ter tako pričara naslovu zelo ustrezajočo podobo. Pri sami izvedbi uporabi tudi različne 

tehnike igranja na violino. Ajda je pri ustvarjanju in izvedbi pokazala veliko mero 

glasbenega znanja, pa tudi ustvarjalnosti in domišljije, za kar ji komisija izreka vse 

pohvale in ji želi še veliko glasbenih  dosežkov.  

 

 

2. nagrada: BRINA KRAMAR, 4. A  

Na natečaj je učenka prijavila skladbo s tematskim naslovom Dežela igrač. Skladba je 

napisana za klavir in oddana v pisni obliki ter kot videoposnetek. V skladbi melodično 

linijo slišimo v zgornji liniji, spodnja pa ji doda harmonsko in tudi ritmično podlago. 

Skladba je tekoča, a še nekoliko okorna, saj je učenka uporabila le dve tonski trajanji, 

četrtinko in polovinko. Je pa v drugem delu skladbe dodala tudi staccato, kar nekoliko 
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popestri izvajanje skladbe. Brini izrekamo pohvalo za njeno skladbo, hkrati pa si želimo, 

da bi v prihodnje pristopila k ustvarjanju še bolj pogumno in v skladbi izrazila nekoliko 

več raznolikosti. 

 

 

 

III. TRIADA: 

 

1. nagrada: JAŠA  KREVH, 8. D 

Na natečaj je učenec prijavil skladbo z naslovom Trio, ki je napisana za violino in dva 

violončela. Skladbo je oddal v pisni obliki ter kot zvočni posnetek. Jaša je skladbo 

oblikoval v tridelni pesemski obliki z ritmično in melodično zelo zanimivo in razgibano 

spremljavo v violončelih ter vodilno melodijo v zgornji liniji violine. Skladba je 

harmonsko zelo zanimiva, saj je Jaša uporabil kar nekaj nenavadnih melodičnih postopov, 

ki pa jih je ustrezno vkomponiral v celoto in so samo izvedbo še dodatno popestrili. 

Vodilna melodija k celoti doda še nekaj nagajivosti in zvočne raznolikosti. Jaša je pri 

oblikovanju skladbe pokazal izreden občutek za ritem in zanimivo harmonsko širino ter 

seveda veliko glasbenega znanja, saj je odlično uskladil vse tri inštrumente tria. Komisija 

mu izreka vse pohvale in mu želi še veliko glasbenih dosežkov. 

 

      

Komisija  vsem trem učencem izreka iskrene čestitke. 

 

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 


