
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Škofljica, 24. januar 2019 

 

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2019 – poustvarjalni dosežki in 

literarni prispevki 

 

1. Poustvarjalni dosežki: 

 

Na Prešernovem natečaju 2019 prejmejo nagrado za poustvarjalne dosežke trije učenci, 

MANJA VEZOČNIK, 9. A, BRINA ZADRAVEC, 9. C in JAŠA KREVH, 9. D. 

 

MANJA VEZOČNIK: 

– Pod mentorstvom profesorice Karmen Mihelič Čampa je več let sodelovala v dramski 

skupini v predstavah Muca Copatarica, Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš, Zverjašček, 

Kraljevi smetanovi kolački, Matilda in letos v muzikalu Spremeniva svet. Z dramsko 

skupino je nastopala na območnih in regijskih tekmovanjih, se predstavljala domači 

publiki na prireditvah, zabavala otroke ob prihodu Božička, nastopala na samostojnih 

predstavah. Z dramsko skupino je dosegala srebrna priznanja na regijskih 

tekmovanjih. Na prireditvi Otroški festival gledaliških sanj, v Pionirskem domu, je 

bila s soigralci s predstavo Matilda nominirana za najboljšo predstavo leta 2017. 

– Sodelovala je na odprtju razstave v Ljubljanskem gradu, kjer je skupaj v triu 

predstavila sodobno različico LJUBLJANSKEGA ZMAJA. 

– Leta 2016 je na Prešernovi proslavi pod mentorstvom profesorice slovenščine 

Katarine Hafner Blatnik odigrala vlogo Urške v Prešernovem Povodnem možu in z 

deklamacijo pesmi tekmovala na državni prireditvi Župančičeva frulica. 
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– Leta 2017 je na Prešernovi proslavi pod mentorstvom profesorice slovenščine Polone 

Košir odigrala vlogo Toanete v Molierjevi igri Namišljeni bolnik. 

– Vsa leta šolanja je obiskovala pevski zbor. 

– Že od drugega razreda sodeluje tudi na Prešernovem natečaju, kjer je prejela 2 nagradi 

na likovnem in dve na literarnem področju. 

 

BRINA ZADRAVEC: 

– Pod mentorstvom profesorice Karmen Mihelič Čampa je več let sodelovala v dramski 

skupini v predstavah Muca Copatarica, Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš, Zverjašček, 

Kraljevi smetanovi kolački, Matilda in letos v muzikalu Spremeniva svet. Z dramsko 

skupino je nastopala na območnih in regijskih tekmovanjih, se predstavljala domači 

publiki na prireditvah, zabavala otroke ob prihodu Božička, nastopala na samostojnih 

predstavah. Z dramsko skupino je dosegala srebrna priznanja na regijskih 

tekmovanjih. Na prireditvi Otroški festival gledaliških sanj, v Pionirskem domu, je 

bila s soigralci s predstavo Matilda nominirana za najboljšo predstavo leta 2017. 

– Sodelovala je na odprtju razstave v Ljubljanskem gradu, kjer je skupaj v triu 

predstavila sodobno različico LJUBLJANSKEGA ZMAJA. 

– Leta 2016 je z deklamacijo pesmi tekmovala na državni prireditvi Župančičeva frulica. 

– Leta 2017 je na Prešernovi proslavi pod mentorstvom profesorice slovenščine Polone 

Košir odigrala vlogo Beline v Molierjevi igri Namišljeni bolnik. 

– Vsa leta šolanja je obiskovala pevski zbor. 

– Na Prešernovem natečaju je prejela 2 nagradi na fotografskem in eno na literarnem 

področju. 

 

JAŠA KREVH: 

– Pod mentorstvom profesorice Karmen Mihelič Čampa je več let sodeloval v dramski 

skupini, in sicer v predstavi Kraljevi smetanovi kolački, v vlogi dvornega godca, in v 

Matildi, v vlogi Matildinega očeta. 

– Na številnih šolskih in občinskih prireditvah je sodeloval z instrumentalnimi nastopi 

na violončelu, lansko leto je pod vodstvom dirigenta Francija Krevha igral v 

novoustanovljenem Junior special orkestru, s katerim so se v sodelovanju s škofljiškim 

mladinskim pevskim zborom odlično predstavili na občinski proslavi ob Prešernovem 

dnevu. 



– Vsa leta šolanja je obiskoval pevski zbor. 

– Na Prešernovem natečaju je od leta 2015 prejel kar 4 nagrade na literarnem, 1 na 

fotografskem in dve na glasbenem področju. 

Manja Vezočnik, Brina Zadravec in Jaša Krevh so v vseh letih osnovnega šolanja delovali 

na mnogih področjih umetniškega ustvarjanja in tako postali pravi mladi ambasadorji 

slovenske kulture. 

 

 

2. Literarni prispevki: 

 

Na literarni natečaj se je prijavilo in izdelke oddalo 10 učencev (od tega en učenec iz 3. 

razreda, ki po Pravilniku za podeljevanje Prešernovih priznanj še ne more sodelovati, bo 

pa njegovo besedilo objavljeno v šolskem časopisu Pisani kruh). Komisija za podeljevanje 

literarnih šolskih Prešernovih priznanj je soglasno sklenila, da Prešernova priznanja 

prejmejo: 

 

V tekmovalni kategoriji 4. in 5. razredov: 

 

1. nagrado si delita:  

 

SVIT ZAGMAJSTER LOVREK, 4. L, za tekst Homo homini homo, ki je izvrsten 

razmislek mladega filozofa o človekovi morali, zasnovan na Hobbsovi filozofski misli Človek 

človeku volk. Avtor mojstrsko pritegne bralca k razmisleku z zastavljanjem vprašanj, odlikuje 

ga jasnost izražanja in kritični um. Cogito ergo sum! 

 

in 

 

JAKA LOGAR, 5. C, za prozni tekst Prijateljsko-gladiatorski spopadi je prvoosebna 

pripoved dečka, ki pri uri zgodovine dobi nenavadno nalogo – na šolskem podstrešju mora 

najti kopijo čelade rimskega legionarja. Iz dolgočasnega vsakdana ga skrivnostna podstrešna 

tema pripelje v rimsko Emono, kjer ga zaradi drugačnosti kazensko določijo za gladiatorja. 

Gre za mestoma duhovito zgodbo, s katero avtor izpostavi vrednote kot so sodelovanje, 



zaupanje in prijateljstvo ter opozori na neosnovan strah pred tujstvom, ki je v današnjem svetu 

še kako prisoten. 

 

 

2. nagrada: SOFIJA POTIĆ, 4. N, za pravljico Krava Muunika, ki govori o prav posebni 

kravi, saj je imela velike sanje – postati plesalka. Kljub temu da so v njeni sredini sanje o 

plesu povzročile nemalo posmeha in neodobravanja, ni obupala. Mlada pravljičarka je v svoji 

zgodbi pokazala dobro poznavanje omenjene literarne vrste in domiselno pripoved obogatila 

še z ilustracijo. 

 

 

V tekmovalni kategoriji 6. in 7. razredov: 

 

1. nagrada: EVA VEZOČNIK, 7. E, za zbirko pesmi Svobodna kot ptica. V tematsko 

zaokroženi zbirki je rdeča nit iskanje miru, bližine (Pesem Nekdo: »Nekdo, ki bo zvezdo 

prižgal nad mano / in mi pozdravil prav vsako rano«) in osebne svobode (pesem Ptice: 

»Želim si, da jaz peruti bi imela. / Letela bi s pticami nekam drugam«). V pesmi Rama je 

izražen sporočilni vrh zbirke: »Zdaj sem na tleh, a me ptica vzdigne. / Veselo začivka in proti 

tebi pomigne. / Začivka, da zdaj si ti moja rama / in da od zdaj naprej / ne bom nikoli več 

sama«, ki razgrne avtoričin bogat metaforični jezik. 

 

 

2. nagrada: ANA KREVH, 7. C,  za prozni tekst Joe Leath in iskanje princa. Gre za 

fantazijsko pripoved, v kateri glavni književni junak, najstnik Joe, išče svoja izgubljena starša. 

Pisateljica z napeto pripovedjo, bogato z metaforiko in frazemi, bralca pritegne še z 

natančnimi, mestoma duhovitimi, oznakami književnih oseb. Zgodba ima vsekakor razvojni 

potencial, česar se zaveda tudi avtorica, saj pripoved zaključi z besedami: »In še prekmalu je 

napočil naslednji dan …«  

 

 

3. nagrada: ZARA REK ZEČEVIĆ, 6. E, za prozni tekst Dženhalska luč. Zgodba se začne 

dramatično, »in medias res« – osrednja književna junakinja Joes, stara 12 let, že pol leta 

trohni v ječi Ognjenega plemena, v otoškem kraljestvu Walways, kjer na enem izmed otokov 

stoji dženhalska luč – luč, polna moči. Mlado pisateljico odlikuje bogato besedišče in 



domišljijski svet, zato je bralec kar malo presenečen nad avtoričino hitro prekinitvijo 

pripovednega loka in nestrpno pričakuje nadaljevanje zgodbe! 

 

 

 

V tekmovalni kategoriji 8. in 9. razredov: 

 

1. nagrada: JAŠA KREVH, 9. D, za zbirko lirskih pesmi O stvareh. Gre za odlične 

pesniške impresije, kjer ima osrednjo sporočilno moč hrepenenje – po bližini (pesem List: 

»Čakajoč na besede. / Besede, ki mu bodo dale podobo«, pesem Misli: »Vsaka je sama. / A 

vse so skupaj«, pesem Roka: »Obstane / in raje posluša svoje srčne ukaze«), po slišanosti 

(pesem Veter v mislih: »A nihče ga ne vidi. / Nihče ga ne sliši. / Vetra v mislih«). Pesnik 

pesniško zbirko podnaslovi z Zgoščene pesmi, saj so verzi kratki, pogosto brez osebne 

glagolske oblike (pesem Utrip: »Utrip. / Kratek hip. / Srca vzklik. / Traja. / A hitro mine«), 

kar bralca preseneča in daje pesemski sporočilnosti poseben čar. 

 

2. nagrada: MANJA VEZOČNIK, 9. A, za prozni tekst Ta popolna Kim. Gre za zgodbo o 

dveh prav posebnih najstnicah – o »popolni« Kim in o prvoosebni pripovedovalki, njeni 

sošolki, predvsem pa prijateljici, ki za razliko od svojih vrstnikov duševno bolno Kim 

brezpogojno sprejema. Presenetljiv je avtoričin tematski izbor, saj spregovori o shizofreniji in 

o družbenih stigmah, s katerimi se srečujejo duševno bolni v današnjem svetu − ta človeku 

najbolj zameri drugačnost, aplavdira pa povprečju. Pisanje odlikuje avtoričino bogato 

besedišče in premišljena refleksija današnje družbe. 

 

3. nagrada: JANUŠ MARINČEK, 9. D, za zbirko pesmi Otok. Sestavlja jo pet krajših 

pesniških refleksij, ki navidezno tematizirajo predmetni svet, vendar lirski subjekt pogled 

obrača vase in bralca vodi v razmislek o bivanjskem – o trpljenju (»Skala čaka, / ve, / da 

vsaka brazgotina zgodba je«), o bližini in njeni (nes)končnosti (»Pesem morja / je odsev 

neba, / ki ga gledava«), o smrti (»Črna pika je na nebu / […] / le kaj je obstalo tam? / […] / 

zdaj odletela, / in zakrakala, zapela, / napev je mrtvih«). 

 

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 

Martina Toplišek, prof., članica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



 

 

 

 

Škofljica, 24. 1. 2019 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2019 – likovni prispevki 

 

Natečaja se je udeležilo 63 učencev s skupno 101 likovnim izdelkom. Komisija je izdelke 

ocenjevala po kriterijih, določenih v Pravilniku o šolskem Prešernovem natečaju. Nagrajeni 

učenci so: 

1. triada:  

 

1. nagrada: Matej Mustar, 3. d, GEOMAD810 

Učenec je komisijo prepričal s serijo risb dinozavrov in drugih živali. Veliko število 

risb pripoveduje o njegovem navdušenju nad risanjem. Učenec uravnoteženo 

poenostavlja in upodablja podrobnosti. V večini primerov risbe dopolni z barvo in 

živali oživijo – dinozavri grozeče odpirajo usta, kuža pa nas prijazno gleda in nas vabi 

na sprehod.  

 

2. nagrada: Luka Živec, 2. a, KCA1KAL 

Z barvnimi svinčniki je učenec Luka upodobil kraljevo kobro, ki je komisijo 

prepričala z dosledno in domiselno upodobljenimi podrobnostmi. Risba izkazuje 

učenčevo ustvarjalno interpretacijo opazovanega motiva, ki temelji na poglobljenem 

opazovanju. V pripoved oblikovano risbo je učenec dopolnil s tenkočutnim nanosom 

podobnih in skladnih zemeljskih odtenkov. Kobra nastopa kot prava zmuzljivka, 

uhaja iz kadra in se zopet vrača! 

 

3. nagrada: Mia Usenik, 3. b, 1206MU 

Učenka  je z barvnimi svinčniki domiselno in s poudarjeno konturo upodobila prizor 

domišljijske krajine, na katerem opazujemo risa, sovo, žabo, človeško ribico in 
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umirjeno pokrajino. Komisijo je navdušila z domiselno uporabo likovne tehnike, kar 

je razvidno v rabi bolj ali manj intenzivne poteze barvnega svinčnika. Rezultat tega so 

različno temne površine, ki so najbolj poudarjene pri upodobitvi podzemne jame. 

 

2. triada: 

 

1. nagrada: Brin Živec, 5. c, 1APL33 

Komisija podeljuje prvo nagrado v kategoriji učencev druge triade učencu Brinu za 

kolekcijo portretov filmskih likov. Izdelki navdušujejo z dosledno narisanimi 

podrobnostmi, smiselno uporabo barve in presenetljivo podobnostjo z originalom, ki 

je pri tej starosti avtorja res navdušujoča. Liki so oživeli in s svojimi pogledi 

nagovarjajo gledalca. 

 

2. nagrada: Marcel Pavel Repar, 4. a, RISANJE.SI  

Učenec Marcel je za drugo mesto komisijo prepričal z upodobitvijo škurha, ujetega v 

trenutku mirovanja. Je pred nekaj trenutki pristal in si ogleduje okolico ali pa bo 

mogoče že naslednji trenutek odletel? Marcel je ptico natančno preučil in interpretiral  

v risbi z barvnimi svinčniki. Tenkočutno je upodobil vzorec perja, opaziti je celo 

poskuse senčenja. Celota dosledno upodobljene ptice na poenostavljenem deluje 

prepričljivo. 

 

3. nagrada: Zara Rek Zečević, 6. E, Zajček 37 

Učenka je predložila risbo žanrskega motiva, na kateri je v ospredju upodobljen kmet, 

v ozadju pa del kmetije. Učenka je uporabila zanimiv izrez, oziroma kader, v katerem 

oseba zasega večji del površine formata, jo torej vidimo od blizu in podrobno. Enako 

dosledno je upodobila tudi okolico. Upodobljeni kmet deluje zadovoljno in 

samozavestno, kakor kralj na svoji zemlji. 

Pohvali:  

Jaka Logar, 5. c, 113LJ 

Lara Štrus, 5. b, DAMELA 

 



3. triada: 

 

1. nagrada: Primož Lulik, 7. A, Vsemogočni Japonski Bober 

Učenec je predložil dve risbi v tehniki svinčnika in obe upodabljata domišljijsko 

nadzemno in podzemno mesto. Komisijo so navdušili filigransko upodobljeni detajli, 

ki so enakomerno razporejeni po celotnem formatu. Stavbe, naprave in razne 

napeljave pripovedujejo izvirno in bogato vsebinsko zgodbo mesta, menjajoči se 

svetlejši in temnejši deli risbe pa poskrbijo za pestrost in kontrast na risbi. Pravi 

znanstvenofantastični kraj torej! 

  

2. nagrada: Tilen Modic, 9. A, 7364570 

Drugo mesto komisija podeljuje učencu Tilnu za risbi arhitekture. Učenec je dosledno 

in z izjemno mero realizma upodobil Londonsko znamenitost Tower Bridge in hišico 

na podeželju. Realističnost upodobitve temelji na proporcionalno pravilno 

upodobljenih arhitekturnih elementih in doslednih podrobnostih, risba pa navdušuje 

tudi z izjemno čistostjo tehnike.  

 

3. nagrado SI DELITA: 

Vladimir Nikolaev, 9. D, 4559 

Komisija je izvirno risbo zmaja uvrstila na 3. mesto. Avtor je tenkočutno izkoristil 

možnosti svetlenja in temnenja, ki jih omogoča tehnika risanja s svinčnikom. Z 

domiselnimi detajli in skladnostjo celote dobimo vtis zmaja, ki se v preletu 

dramatično zaustavi in načrtuje nov napad. 

 

Lana Horvat, 8. d, Lancy 2005 

Učenka Lana je predložila kolekcijo risb in slik, dopolnjenih z verzi in mislimi, ki jih 

je v obliki nekakšnega dnevnika, ustvarjala več mesecev. Vsaka risba ima svojo 

zgodbo. Ena je vesela in razigrana, druga poglobljeno razmišljujoča, tretja zasanjana. 

Lepo je pisati dnevnik, a kot se zdi pri tem izdelku, ga je še lepše risati. 

 

Pohvala: 

Katja Luzar, 9. B, Pjo4ever 



Komisija za podeljevanje likovnih Prešernovih priznanj: 

Lucija Rupret, vodja komisije 

Ana Lili Jaklič, članica 

Valentina Hladnik, članica 

Mateja Adamič, članica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

Škofljica, 30. januar 2019  

 

Prešernova priznanja 2018/2019 – fotografski  prispevki 

Na fotografskem natečaju je sodelovalo petnajst učencev druge triade in šest učencev tretje 

triade. Ker je na tekmovanju v drugi triadi sodelovalo in tekmovalo kar petnajst učencev, je 

komisija za podeljevanje fotografskih šolskih Prešernovih priznanj soglasno sklenila, da 

dvema učencema, ki sta tekmovala v drugi triadi in dosegla enako število točk, podeli dve 

tretji mesti, ostalim učencem pa naslednje nagrade: 

 

II. triada 

 

1. nagrada: ZARA REK ZEČEVIĆ 6. E, šifra: ZIZ fotos 

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

PODEŽELJE in RASTLINE. Obe tematski zbirki fotografij sta zelo zanimivi. V zbirki 

fotografij pod imenom ŽIVALI je ustvarila niz desetih dobro in pravilno osvetljenih, 

dinamičnih in ostrih posnetkov. Najbolj je prepričala s fotografijami belega konja, ki gleda 

naravnost v gledalca. Fotografije je ujela v pravem trenutku in v ustrezni kompoziciji. Glede 

na izraznost prikazanih motivov so njene fotografije tehnično dovršene. 

 

2. nagrada: SARA KNEZ, 5. B, šifra: VRTNICA 10 

Sara je na šolskem Prešernovem natečaju sodelovala z dvema tematskima zbirkama, ki jih je 

združila pod šifro: VRTNICA10.  Prepričala  nas je predvsem s fotografijami, v katerih je 

zelo lepo upodobila naravo, rastline in živali.  Njene fotografije narave so zelo zanimive, ker 

v živahnih in čistih barvah vzbudijo posebno občutje. Najbolj zanimiva je njena fotografija 

triperesnih deteljic, po katerih polzijo kapljice vode. Ustvarila je niz dobro ter pravilno 
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osvetljenih, dinamičnih in ostrih posnetkov ujetih v ustreznih kompozicijah. Njene fotografije 

so čiste, jasne in barvno usklajene ter prepričajo gledalca. 

 

3. nagrada: MANCA BOH, 6. C, šifra: 2369 6. c 

Manca je na šolskem fotografskem natečaju sodelovala z dvema tematskima zbirkama 

fotografij: NAD OBLAKI in POD OBLAKI. V prvem tematskem sklopu je fotografirala 

oblake skozi okno letala. V drugem tematskem sklopu je avtorica izbrala motive različnih 

rastlin in cvetočih grmovnic. Zelo zanimiva je fotografija, na kateri je prikazan zimski motiv. 

Fotografija je glede na to, da je posneta v mraku, pravilno osvetljena in ujeta v ustrezno 

kompozicijo. Najbolj nas prepriča s fotografijo na travniku, kjer je fotografirala čredo krav 

med pašo, nad kravami pa kroži velika jata ptic. S to fotografijo  je ujela pravi trenutek, ki v 

gledalcu z igrivo živahnostjo in izrazito intenzivnimi toplimi barvami poraja vzdušje 

«odprtega prostora«, ki ga lahko  ustvari le narava. 

 

3. nagrada: INES NOVAK HARTNER, 6. C, šifra: 2007 

Je sodelovala na šolskem tekmovanju s tematsko zbirko pod šifro 2007. Svojo zbirko je 

sestavila iz fotografij živali in narave. Zanimiva je fotografija pelikana, ki plava po vodi. 

Fotografija je izredno čista, jasna in barvno usklajena. V vodi so dobro izraženi barvni in 

svetlobni odsevi, ki poudarijo živahno premikanje tako vode kot živali. Tudi fotografija 

tjulnja, ki ga je fotografirala skozi steklo, je zelo zanimiva, barvno in kompozicijsko 

usklajena. Tehnično dovršene so tudi fotografije surikate, kapibare, kuščarja, slona in rib med 

hranjenjem v vodi. Na fotografijah, kjer je fotografirala gore in jezero, je dobro ujela 

svetlobne in barvne odseve. Njene 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. 

 

III. triada 

 

1. nagrada: ILONA KORTHOUWER, 8. B, 5557 

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

MACRO PFOTOGRAPHY in TRANQUILITY. Zanimiva je njena prva tematska zbirka, kjer 

izstopa pet fotografij, na katerih so upodobljeni zimski motivi z ivjem. Gre za niz dinamičnih, 

pravilno osvetljenih in ostrih posnetkov. Posebna občutja gledalec občuti ob pogledu na 



fotografijo, na kateri je avtorica fotografirala motiv lista in ujela trenutek, kako po listu 

polzijo kapljice vode. Ilonini motivi so zelo zanimivi, njene fotografije so tehnično popolne. 

 

2. nagrada: MARK ŠTEKOVIĆ, 8. B, šifra: NIKON D60  

Mark je na fotografskem področju sodeloval s tematsko zbirko fotografij: NIKON D60. 

Njegove fotografije so izredno zanimive in barvno usklajene. V njegovi zbirki največjo 

pozornost pritegnejo statične fotografije psa, ki leži ali sedi v naravi. Tudi fotografija psa, ki 

uhaja iz kadra, je zelo zanimiva, ker optično pritegne pogled gledalca v sliko. Na nevsiljiv 

način ga zamoti z zanimivimi ostrimi detajli, ki so ujeti v izrazito ostrino psa v ospredju, ki se 

nato zlijejo z mehkim ozadjem. Način, kjer ujame mehkobo ozadja, se vidi tudi na ostalih 

njegovih fotografijah. Ustvaril je niz osmih dobro ter pravilno osvetljenih, dinamičnih in 

ostrih posnetkov, ujetih v ustreznih kompozicijah. 

 

3. nagrada: BRUNO ŽIŽMUND, 8. D, šifra: NARAVA KULTURA 

Na fotografskem natečaju je Bruno sodeloval z dvema tematskima zbirkama: MESTA in 

KULTURA ter ŽIVALI in NARAVA. V njegovi zbirki ŽIVALI in NARAVA najbolj izstopa 

fotografija z motivom treh srnic v diagonalni kompoziciji. V omenjeni zbirki je izbral tudi 

nekaj zanimivih motivov iz narave. Fotografiral je gore, gorske poti, gorske hišice ter jih 

postavil v ustrezno in zanimivo kompozicijo. Na fotografiji, kjer je fotografiral gorsko hišico 

in jezero, je dobro ujel svetlobne in barvne odseve. V tematski zbirki MESTA in KULTURA 

se je v svojih fotografijah poigral z raznimi arhitekturnimi elementi in detajli, ki so zanimivi 

zaradi dobro ujetih različnih perspektiv. Njegove fotografije so barvno usklajene in tehnično 

dovršene. 

 

Komisija za šolska Prešernova priznanja 2018/2019 za področje fotografije: 

Lili Ana Jaklič, prof., vodja 

Nataša Cingerle, prof., članica 

Petra Krhin, prof., članica 

Marjan Bakan, prof., član 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

Škofljica, 28. januar 2019 

 

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2019 – glasbeni prispevki 

 

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

 

2. triada: 

  

1.  nagrada: AJDA GUTNIK, 6. C   

Na natečaj je učenka prijavila dve skladbi; UGANKA NA KUBIK za violino solo in 

VZHODNA POSKOČNICA za dve violini. Skladbi je oddala kot zvočni posnetek in v pisni 

obliki.  

 

Komisija podeljuje Ajdi prvo nagrado 2. triade za skladbo Vzhodna poskočnica. Skladba je 

napisana za dve violini, ki se melodično in ritmično lepo dopolnjujeta. Ajda je pri ustvarjanju 

uporabila raznolike ritmične vzorce, ki jih je lepo vkomponirala v sam potek skladbe, skladbo 

pa je popestrila tudi s trilčki. Melodična linija s postopi in menjavanjem različnih ritmov lepo 

ponazori naslov skladbe. Ajda je pri ustvarjanju in izvedbi ponovno pokazala veliko mero 

glasbenega znanja, ustvarjalnosti in domišljije, za kar ji komisija iskreno čestita. 

 

2. nagrada: MEGI ŠTERPIN, 4. M  

Na natečaj je učenka prijavila skladbo s tematskim naslovom Prvi pomladni dan. Skladba je 

napisana za klavir in oddana v pisni obliki. 

V skladbi melodično linijo  slišimo v zgornji liniji, spodnja pa ji doda harmonsko in tudi 

ritmično podlago. V skladbi je učenka uporabila tudi dva različna taktovska načina, kar ji 

doda nekoliko razgibanosti. Melodična linija lepo ponazori tematski naslov skladbe. Megi je 

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


pri ustvarjanju izkazala dober občutek za melodijo, kar nekaj glasbenega znanja in 

ustvarjalnosti, za kar ji komisija izreka pohvalo. 

 

  3. triada: 

    

     

1.  nagrada: JAŠA  KREVH, 9. D  

Na natečaj je učenec prijavil skladbo s tematskim  naslovom Jutro, ki je napisana za helikon, 

violino in  violončelo. Skladbo je oddal v pisni obliki in kot zvočni posnetek. 

 

Učenec je skladbo oblikoval v trodelni obliki z lirično melodično linijo v fagotu, ki pa ga na 

nekaterih mestih lepo dopolnjuje tudi violina. Violončelo v tokratni skladbi poskrbi za 

ustrezno in zanimivo harmonsko podlago. Zvočna barva inštrumentov se izredno lepo 

dopolnjuje, kar poslušalcu pričara pravi občutek jutra ter v svetlem in odprtem zaključku tudi 

porajajočo svetlobo prihajajočega dneva. Jaša je pri svojem ustvarjanju izkazal obilico 

glasbenega znanja, ustvarjalnosti in domišljije ter svojevrstno glasbeno širino. Komisija mu 

izreka vse pohvale in mu želi še mnogo glasbenih užitkov tako pri ustvarjanju kot tudi 

izvajanju lastnih skladb. 

 

      

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 

 

 

 

 


