
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Škofljica, 22. januar 2016 

 

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2016 – poustvarjalni dosežki in 

literarni prispevki 

 

 

1. Poustvarjalni dosežki: 

Na Prešernovem natečaju 2016 ni prejel nagrade za poustvarjalne dosežke noben učenec, 

saj letošnja generacija učencev 9. razredov na kulturnem področju ni izstopala. 

 

2. Literarni prispevki: 

 

Na literarni natečaj se je prijavilo in izdelke oddalo 11 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, 4. B, za zbirko pesmi Ave, v kateri pesnica igrivo, vendar 

iskrivo pozdravlja življenje – prijateljstvo, ljubezen in drobne užitke: »Najraje imam,/ ko se v 

ustih topi čokolada. / A najraje sem tukaj, / ker tukaj si ti in / najraje s tabo / poletim v 

najlepše dni.« Otroška igrivost lirskega subjekta prevladuje v pesmih Dež nagaja, Klavir in 

Rojstni dan, medtem ko je zadnji del zbirke presenetljiva refleksija o prvi ljubezni (»Moja 

prva ljubezen si! / To se mi ne le zdi, / to vidim, ko pogledam ti v oči.«), sreči in žalosti ter 
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drugačnosti. V pesmi Drugačnost  mlada pesnica opozori, da je drugačnost nekaj izjemnega in 

v opozorilo vsem nejevernežem zapiše: »Tisti, ki drugačnosti ne sprejme, / pravih prijateljev 

nikoli ne prejme.« 

 

V tekmovalni kategoriji 6. in 7. razredov: 

 

1. nagrada: PETRA BRGLEZ, 7. A, za zbirko pesmi Pesmi so moje sanje, v kateri mlada 

pesnica sanja o ljubezni (»A ni vsaka ljubezen taka, / je grenka, / je sladka, / včasih tudi 

kratka, / če te dobi, / takoj te obnori, / da srce ti podivja, / a ustaviti se ga ne da«), o čarobni 

hiški (»Zgradila si bom hiško, /kjer moje življenje teklo bo, / nikoli me ne bo razočaralo, / le 

vedno veselilo«) in se sprašuje o skriti deželi na koncu sveta (»Kaj je na koncu sveta? / 

Mogoče je mavrica. / Kaj pa če mavrice ni? / Je zagotovo čarovnica«) ter pesem domiselno 

zaključi z izštevanko. V pesmi Pravi prijatelj, ki predstavlja sporočilni vrh zbirke, si zastavi 

vprašanje, kakšen je pravi prijatelj in nanj odgovarja metaforično: »Je kot zvezda, / ki se na 

nebu svetlika«. 

 

2. nagrada: ANA NEJA PFEIFER, 7. B, za prozni tekst Gospod Čuden. Gre za krajšo 

domišljijsko pripoved o gospodu Čudnu in njegovem edinem prijatelju smetarju Marku, ki 

načrtujeta »žabji« napad na svoje someščane. Čeprav se ljudomrznežema otroci ognejo v 

velikem loku, se trije nadebudneži znajdejo v njuni strašljivi ulici in po naključju izvejo za 

nenavaden načrt. Besedilo odlikuje čist jezik in izvirna tematika. 

 

3. nagrada: JAŠA KREVH, 6. D, za prozni tekst Votel hrast. Gre za mestoma napeto 

zgodbo o štirih sedmošolcih, ki jim v času zimskih počitnic stopi na pot tolpa preprodajalcev 

drog. Fantje po naključju odkrijejo, da v tivolskem parku oboroženi nepridipravi skrivajo 

drogo. Ko na to opozorijo policijo, jih ta nejeverno zavrne, zato se odločijo, da bodo 

kriminalcem sami stopili na prste. Avtorjevo pisanje odlikujejo opisi književnih oseb in 

pripovedni lok, ki pa ga nekoliko preuranjeno pretrga mladostniška neučakanost. 

 

V tekmovalni kategoriji 8. in 9. razredov: 

 

1. nagrada: MAŠA GOLOB, 9. A, za pesniško zbirko Pesmi, ki so refleksije o človeku – o 

iskanju dušnega miru, o osamljenosti in bližini (»Svet je pač tak, / da vsak se bolj zase drži. / 



Če kdo kaj drugače naredi, / je za druge čudak«), o vztrajnosti in veri vase, o odtujenosti 

mestnih srajc in posameznikovem begu v naravo. Med pesmimi izstopa lirska pesem Pijanec 

− pretresljiva izpoved propadlega človeka. Sporočilno zelo bogata zbirka se pomenljivo začne 

in konča s pesmijo o glasbi, ki je za človeka nekaj ekstatičnega: »Ko prisluhneš melodiji 

prekrasni, / in se prepustiš zvokom mogočnim, / splezajo ti po telesu mravljinci majhni / in 

podležeš ekstazam zvočnim.« 

 

2. nagrada: JAKOB ADAMIČ ŠEME, 8. B, za dramski tekst Želim si, da bi se zgodilo 

drugače: Mobilci spreminjajo svet (Na boljše?). Gre za družbenokritično besedilo, ki 

tematizira odtujenost celotne sodobne družbe. 13-letnik v svojem vsakdanu pogreša pristnost 

medosebnih odnosov, ki jih po njegovem mnenju zastrupljajo družbena omrežja in sodobna 

tehnologija nasploh. Presenetljiva je avtorjeva izbira dramske vrste, s katero se na natečaju 

srečujemo prvič, in glede na aktualno sporočilno noto vsekakor kliče po uprizoritvi. 

 

3. nagrada: NABIL MESSACI, 8. C, za pesniško zbirko Pot do resnice. Gre za 

osebnoizpovedne pesmi, v katerih lirski subjekt razmišlja o pomenu ljubezni (»Ljubezen je 

občutek, ki deluje za dva, / … / Lahko je večen ali minljiv, / brez tebe in mene bi bil 

pozabljiv«) in prijateljstva (»Prijatelj je eden, / prijatelja sta dva, / a vsak v srcu svoje mesto 

ima«) ter pretresljivo pogleda v oči smrti (»Oči so mlade, / oči so stare, / a ko se zadnjič 

zastrmijo, / začutiš večni mir in harmonijo«). Motiviko minljivosti srečamo tudi v pesmi Ata 

Franc, lirični odi ljubezni, posvečeni očetu, vzgojitelju (»Se spomniš dneva, / ko si me naučil 

živet, se spomniš dneva, / ko si me naučil ljubiti svet. / Zate v srcu mojem vedno prostor bo, / 

tudi takrat, ko boš z mano, / ter tudi takrat, ko te ne bo«). Zbirka se zaključi s pesmijo Pravi 

jaz, s čimer mladi pesnik zaokroži odlično zastavljen tematski lok iskanja resnice in zapiše: 

»Čeprav so trenutki, ko sem nežen kot roža, / sem kot vetrič, ki po licu te boža, / jaz in jaz se 

borila bova, / a na koncu v eno, združila se bova.« 

 

3. nagrada: ALEKSANDRA OSTOJIĆ, 8. B, za pesniško zbirko Nimam za naslov. V 

zbirki prevladuje ljubezenska lirika, skozi katero se riše bolečina in osamljenost, kar izražajo 

tako naslovi pesmi (Praznina, Laž, Jesen v moji četrti, Tišina) kot tudi avtoričina čutna 

metaforika (»V mojem očesu mraz, / v mojem srcu ivje in prah, / v mojih ustih hladen dah«). 

V sicer mračnem vzdušju zbirke hrepenenjska motivika vendarle zareže v občutja 

brezizhodnosti in daje upanje (»Veter se tihotapi skozi reči, / asfalt se prilagaja tvojemu 

stopalu, / večer je poln tvojih sledi«). 



Komisija čestita vsem nagrajencem! 

 

Komisija za podeljevanje literarnih Prešernovih priznanj: 

 

Metka Pukšič Mavsar, prof., vodja projekta  

Katarina Hafner Blatnik, prof. 

Polonca Košir, prof. 

Špela Zorko, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 
Škofljica, 20. januar 2016 

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2016 – likovni prispevki 

 

Natečaja se je udeležilo 29 učencev s skupno 115 likovnimi izdelki. Komisija je izdelke 

ocenjevala po kriterijih, določenih v pravilniku o šolskem Prešernovem natečaju, nagrajeni 

učenci so: 

 

 

1. triada: 

1. nagrada: JAKA LOGAR, 2. C 

Učenec Jaka nas je navdušil s serijo risb Petra Prevca. Športnika je upodobil v 

gibanju, iz nenavadnih zrnih kotov. Izbral je likovno tehniko barvnih svinčnikov, pri 

čemer je vse slike dosledno pobarval. Slike izražajo domiselne podrobnosti in 

športnikov čustven izraz ob prejemu zlatega orla. 

 

2. nagrada: BRIN ŽIVEC, 2. C, šifra: 1919B 

Učenec Brin je predložil tri portrete znanih osebnosti v tehniki svinčnika. Po 

kakovosti in izvirnosti izstopata upodobitvi Franceta Prešerna in Alberta Einsteina. 

Risbe je obogatil z manjšimi barvnimi poudarki in poskusi modelacije oziroma 

senčenja.  

 

3. nagrada: KLARA MARTINC, 1. L, šifra: MARJETICA 

Izvirna otroška interpretacija živali je tisto, kar je komisijo navdušilo pri Klarinih 

izdelkih. Učenka je predložila serijo slik, kjer je razvidna kompozicijska urejenost 

motivov in občutek za razporeditev barv. 
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2. triada: 

1. nagrada: ZALA POTOČNIK, 6. B, šifra: pisani svet živali 

Živobarvni likovni sestav prizorov iz življenja hišnih ljubljenčkov je komisijo 

prepričal, da učenki Zali podeli prvo nagrado. Živali so izvirno upodobljene, risba je 

podkrepljena z različnimi svetlostnimi in barvnimi odtenki ter mnogimi 

podrobnostmi. Barvne ploskve so dinamično razporejene in dosledno poslikane. 

 

2. nagrada: MATIC BRODNIK, 4. C, šifra: MB2016 

Matičeva mapa risb je zelo obsežna, iz izbranih motivov je razvidno, da ga 

navdušujejo animirane serije. Izstopajoč je njegov izrazito čist način risanja in 

barvanja s flomastri in občutek za nizanje detajlov, kar je še posebej razvidno s slike 

kače. 

 

3. nagrado si delita učenki: LANA HORVAT, 5. B,  šifra: MA-26.TT.83- 

YB.77.RA.29.PS.79 

Učenka Lana je preložila večje število risb, večinoma v tehniki svinčnika.  Komisijo 

je prepričala z risbo hišice na drevesu in slušalk. Omenjeni risbi izkazujeta dobro 

prostorsko predstavljivost učenke, kar je razvidno iz izražene iluzije globine prostora. 

Nazorno zna upodobiti detajle, od ograje do strešnih opek in naprej. 

 

in ZARJA ŽIVKOVIČ, 6. A, šifra: OSAMLJENO DREVO 

Nagrajeno delo učenke Zarje pripoveduje zgodbo osamljenega drevesa na robu mesta,  

odtujenega od narave. Na sliki prevladujejo rjavo-sivi svetlostni odtenki, ki ustvarjajo 

apokaliptično razpoloženje. Slika izstopa tudi zaradi izbire likovne tehnike, saj je to 

edino delo v tehniki tempere v drugi triadi. 

 

3. triada: 

1. nagrada: ŽIVA HORVAT, 7. C: 8877 

Živa je predložila serijo različnih slik živali, pri čemer je potrebno poudariti, da so vse 

izredno kakovostne. Jasno je razviden izredno pretanjen občutek za niansiranje, vsaka 

linija je na svojem mestu, vsaka podrobnost obogati že sicer prepričljivo likovno 

pripoved. 

 

 



2. nagrada: NEJC HORVAT, 7. D, šifra: HI.18.ŠA.321.NA.54.BE.524.TO.102.NU 

Učenec redno sodeluje na šolskem Prešernovem natečaju in nas vedno znova navduši 

s serijami risb. Tokrat nam je ponudil na vpogled serijo fantazijskih portretov, 

posebno pozornost pa so vzbudile arhitekturne študije. Risbe stavb v perspektivi so 

podkrepljene s pravilno uporabljenim senčenjem, kar pri gledalcu vzbudi prepričljiv 

občutek globine prostora in tridimenzionalnosti oblik. 

 

3. nagrada: PETRA BRGLEZ, 7. A, pentlja 

Učenka Petra je natančno, vztrajno in dosledno oblikovala mozaik z morskim 

motivom. Za izdelavo je uporabila keramične ploščice, ki so barvno  in svetlostno 

usklajene. Prevladujejo svetli in nežni odtenki. Tehnika zahteva veliko časa in je 

redko zastopana na našem natečaju, zato smo je bili še posebej veseli. 

 

Komisija izreka tudi pohvale: 

- BRINI KRAMAR, 2. A,  

- EVI VUKOVIĆ, 7. A,   

- PETRI TRAPEČAR in ZALI KACIJAN iz 8. B. 

 

 

Komisija za podeljevanje likovnih Prešernovih priznanj: 

 

Lucija Rupret, vodja komisije 

Lili Ana Jaklič, članica 

Mateja Adamič, članica 

Elma Ciriković, članica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

Škofljica, 26. januar 2016  

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2016 – fotografski prispevki 

 

Na fotografskem natečaju so sodelovali trije učenci druge triade in sedem učencev tretje 

triade. Komisija za podeljevanje fotografskih šolskih Prešernovih priznanj je soglasno 

sklenila, da so fotografije petih 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 podeli tri nagrade in eno pohvalo spodaj omenjenim učencem. 

 

II. TRIADA 

 

1. nagrada: 

BRINA ZADRAVEC, 6. C, šifra: 007 

Brina je na šolskem Prešernovem natečaju sodelovala s tematsko zbirko osmih fotografij z 

naslovom 007. Njene fotografije živali so izredno zanimive, barvno usklajene, tehnično 

dovršene in postavljene v ustrezno kompozicijo. 

 

III. TRIADA 

 

1. nagrada: 

NINA TURK, 9. B, šifra: MORJE 

Na šolskem fotografskem natečaju je Nina sodelovala s tematsko zbirko sedmih fotografij na 

temo MORJE. Ustvarila je zbirko, kjer ne gre za eno samo posamezno fotografijo, temveč za 

niz dobro in pravilno osvetljenih, dinamičnih in ostrih posnetkov, ujetih v prijetnih 

kompozicijah, ki v človeku zaradi izredno živahnih in čistih barv vzbudijo posebno občutje. 

To pomeni, da so njene fotografije dovolj ostre in pravilno osvetljene, glede na izraznost 
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prikazanega motiva, ki je dobro ujet v pravem trenutku, saj je v njih zelo dobro nakazano 

premikanje vode. Glede na izraznost prikazanega motiva so Ninine fotografije tehnično 

popolne in dovršene. 

 

2. nagrada: 

JAKA MERČNIK, 8. B, šifra: SURIPAD − ZLATOROG 

Jaka je na šolskem fotografskem natečaju sodeloval s tematsko zbirko fotografij: SURIPAD –

ZLATOROG. V svoj tematski sklop je sestavil niz devetih fotografij. Izbral je zanimive 

motive iz narave. Fotografiral je gore, gorske poti, gorske hišice ter jih  postavil v ustrezno in 

zanimivo kompozicijo. Na fotografijah, kjer je fotografiral jezero, je dobro ujel svetlobne in 

barvne odseve. Njegove fotografije so tehnično dovršene, pravilno osvetljene, zanimive in 

barvno usklajene, saj so postavljene v berljivo celoto, ki na nevsiljiv način prepričajo in 

pritegnejo oko gledalca. 

 

3. nagrada: 

JAKOB ADAMIČ ŠEME, 8. B, šifra: PROVANSA 

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

PROVANSA. Fotografiral je rimsko gledališče, amfiteater, pokrajino v Provansi, morsko 

plitvino in mesto. Na njegovih fotografijah je dobro ujel globinsko ostrino. V njegovi zbirki 

največjo pozornost pritegne fotografija, kjer je izbral detajle na fasadi gledališča. Na tej 

fotografiji se na zelo zanimiv način poigrata svetloba in senca. Glede na prikazane in izvirne 

motive, so njegove fotografije tehnično dovršene. 

 

Prešernova pohvala: 

LORI JANEŽIČ, 8. D, šifra: 17LOO802 

V Lorini zbirki fotografij, s katerimi je sodelovala na šolskem fotografskem natečaju, je 

izstopala samo fotografija Strele. Fotografija je zanimiva zaradi infravijolične barve, ki jo 

naredi strela. Je tudi dovolj ostra in pravilno osvetljena, glede na izraznost prikazanega 

motiva, ki je ujet v pravem trenutku. S to fotografijo je prepričala strokovno komisijo, ki ji je 

zanjo podelila Prešernovo pohvalo. 

 

 

 

 



Komisijo za šolska Prešernova priznanja 2016  za področje fotografije so sestavljali: 

Lili Ana Jaklič, prof., vodja 

Jerica Berložnik, prof., članica 

Nataša Cingerle, prof., članica 

Marjan Bakan, prof., član 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

Škofljica, 1. februar 2016  

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2016 – glasbeno področje 

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

 

1. nagrada: 

NEŽA VESEL, 8. B  

Na natečaj je učenka prijavila skladbo s tematskim naslovom Jesenska noč. Skladba je 

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

obliki. 

Učenka je uvodno melodijo predstavila v lirični liniji flavte, ki jo spremlja in dopolnjuje 

klavir z razloženimi akordi. Ob vstopu violine se v skladbi ustvari harmonično ravnovesje, 

ki se preliva od nežnih globin do naraščajočega vznemirjenja v glasnejših tonih.  

Skladba je oblikovana dvodelno in nas v zaključku popelje v harmonično pomiritev, kar 

povsem ustreza naslovu. Neža je v skladbi pokazala izreden glasbeni napredek, saj je 

poleg klavirja tokrat zapisala tudi melodiji za flavto in violino in vse tri melodične linije 

harmonično uravnovesila.  

 

2. nagrada: 

      JAKOB ADAMIČ ŠEME, 8. B 

Na natečaj je učenec prijavil skladbo za harfo s programskim naslovom Oblika stvari. 

Skladbo je oddal v pisni obliki, pa tudi kot zvočno datoteko.  

Tokrat je Jakob ustvaril trodelno skladbo v pesemski obliki, ki nas preko umirjene uvodne 

teme vodi v nekoliko živahnejši drugi del skladbe, nato pa sledi zvočna pomiritev s 

ponovitvijo uvodne melodije. Med posameznimi deli skladbe so zvočno zanimivi prehodi, 

ki v skladbo pripeljejo svojevrstno svežino. Tudi tokrat je učenec pokazal občutek za 

muzikalnost in lirično izpoved. 
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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 

 

 

  

Škofljica, 4. 2. 2016                                                                  Ravnatelj Roman Brunšek, prof. 

 


