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Škofljica, 20. januar 2022 

 

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2021 – poustvarjalni dosežki in 

literarni prispevki 

 

1. Poustvarjalni dosežki: 

 

Na Prešernovem natečaju 2022 prejme nagrado za poustvarjalne dosežke LUKA MORE, 

9. D. 

 

LUKA MORE je: 

– pod mentorstvom profesorice Karmen Mihelič Čampa nekaj let sodeloval v dramski 

skupini POBARVANKA v predstavi Matilda in v muzikalu Spremeniva svet. V 

najnovejši dramski igri SVIT IN ZARJA bi prevzel glavno vlogo igralca, vendar igra 

zaradi razmer ni ugledala luči. Z dramsko skupino je nastopal na območnih in regijskih 

tekmovanjih, se predstavljal domači publiki na prireditvah, zabaval otroke ob prihodu 

Božička, nastopal na samostojnih predstavah. Z dramsko skupino je dosegel srebrna 

priznanja na regijskih tekmovanjih. Na prireditvi Otroški festival gledaliških sanj, v 

Pionirskem domu, je bila s soigralci s predstavo Matilda nominiran za najboljšo 

predstavo leta 2017.  

– Leta 2017 je pod mentorstvom zborovodkinje Karmen Mihelič Čampa z zborom 

MODRIJANI prejel srebrno priznanje na regijskem tekmovanju otroških zborov. 

– Pod mentorstvom Polone Košir v šolskem letu 2018/2019 nastopal na prireditvi ob 

dnevu samostojnosti in enotnosti, ob Prešernovem dnevu z Vodnikovo pesmijo Vršac, 
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maja 2019 na Župančičevi frulici, kjer je dobil pohvalo komisije za pogumen, iskren in 

doživet nastop s pripisom, da je "skrivnostnega obiskovalca iztesal s posebno 

dramaturško točnostjo". V istem šolskem letu je sodeloval v igrici Ananas – v vlogi 

zamorca in paznika – s katero so nastopili v Domu starejših občanov na Škofljici in v 

CUDV Draga na Igu. Naslednje šolsko leto je sodeloval v igri Tridesetletna vojna, ki je 

bila zaradi epidemije ustavljena in postavljena na oder v letošnjem šolskem letu – Luka 

ima vlogo krčmarja. 

– V preteklosti je na proslavah ob Prešernovem dnevu pod mentorstvom Metke Pukšič 

Mavsar in Špele Zorko sodeloval z recitacijo pesmi, pod mentorstvom Katarine Hafner 

Blatnik sodeluje tudi letos. 

– V lanskem šolskem letu je pod mentorstvom Špele Zorko vodil radijsko oddajo ob 

dnevu državnosti. 

– Sodeloval je tudi pri šolskem mladinskem pevskem zboru pod vodstvom Mateje Novak. 

Lukovo udejstvovanje na kulturnem področju je izredno bogato, zato je upravičeno 

prejemnik osrednje šolske Prešernove nagrade. 

 

 

2. Literarni prispevki: 

 

 

Na literarni natečaj se je prijavilo in izdelke oddalo 6 učencev. Komisija za podeljevanje 

literarnih šolskih Prešernovih priznanj je soglasno sklenila, da Prešernova priznanja 

prejmejo: 

 

 

V tekmovalni kategoriji 4. in 5. razredov: 

 

EVA TOMAŽIČ, 5. B, prejme POHVALO za zbirko pesmi Zimske skrivnosti.  
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V tekmovalni kategoriji 6. in 7. razredov: 

 

1. nagrada:  

 

ANA KOPITAR, 7. M, za pripovedno besedilo Konec sveta. Avtorica v naslovu napove 

aktualno temo in s tem na kocko postavi prihodnost človeštva – človeštva, ki mu ni mar za 

globalno segrevanje, čedalje pogostejše pustošenje narave, pomanjkanje vode, hrane in za s tem 

povezano družbeno neenakost. Prvoosebni pripovedovalec, 15-letnik, se na očetovo pobudo 

znajde na sedežu tajne organizacije, ki si prizadeva preprečiti propad sveta, in se ji pridruži. S 

službo doseže svojo ekonomsko neodvisnost in srečo, ki jo zna deliti z drugimi: “Daroval sem 

za domove družin, za čisto vodo, hrano ... nisem želel živeti z milijoni na bančnem računu, 

medtem ko bi ljudje kakšno ulico stran živeli v lakoti in pomanjkanju.” Besedilo je sporočilno 

bogato – presenetljivo je avtoričino zrelo razmišljanje in kritično presojanje družbe; tako se 

med drugim obregne ob brezbrižne oblastnike, ki jih zanimajo zgolj lastne koristi in užitki, 

medtem ko naj probleme rešujejo drugi: “Plačujemo vam, da rešite probleme! Ne nameravamo 

spreminjati življenjskega sloga kogar koli. Ne pričakujte, da bomo spremenili kar koli. Smisel 

vaše precenjene organizacije je, da živimo, kot hočemo, vi pa poskrbite, da na svetu ne bo težav! 

Nehajte že pisati in pričakovati, da bomo opravljali vaše delo!” Tajna organizacija na koncu 

najde le eno rešitev – za pomoč zaprosi medije, ki so v svojem bistvu glasniki resnice. 

Grabežljivi politiki in gospodarstveniki klonijo. Človeštvo je rešeno. Tokrat! 

 

 

2. nagrado si delita:  

 

SOFIJA POTIĆ, 7. N, za pripovedno besedilo Mesečeva hči, ki je fantazijska pripoved o 

deklici Luni, ki se zaveda svoje drugačnosti, a je sprva ne razume – vse dokler se na Zemlji ne 

pojavi Ognjenolasec, bitje z drugega planeta, ki ji razkrije njeno preteklost. Izkaže se, da je 

Zemlja Lunino zatočišče in da naši galaksiji grozijo temne sile, ki jih lahko premaga samo 

Mesečeva hči. Pripovedovalko odlikuje bogat jezik, ki bralca pomirjujoče zaziblje v srečen 

konec. Zmoti le avtoričin preuranjen zaključek zgodbe, verjamemo pa, da je sposobna 

poglobljenega prikaza dogajanja in oznake književnih oseb, zato se veselimo njenih novih 

pisateljskih podvigov. 
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SVIT ZAGMAJSTER LOVREK, 7. N, za poskus filozofskega eseja Dilema odločanja. Svit 

s svojim tekstom dokazuje, da filozofirati ni le razpravljati o kaki stvari po nepotrebnem, 

temveč razmišljati o čem kot filozofi. Središče njegovega letošnjega razmisleka je analiza 

odločanja in posledičnih dilem. Mladi filozof pri razlagi in utemeljevanju uporablja konkretne, 

zdravorazumske primere oz. premisleke in poišče filozofske rešitve (npr. zgodba o 

Buridanovem oslu kot teza o svobodni volji). V zaključku bralcu presenetljivo ponudi tudi 

možnost neodločitve in ga duhovito opozori, naj pazi, da s tem ne bo “potegnil kratke, tako kot 

jo je nesrečni Buridanov osel.” 

 

Noben problem ne vzdrži napada vztrajnega mišljenja. (Voltaire) 

 

 

V tekmovalni kategoriji 8. in 9. razredov: 

 

1. nagrada:  

 

JAKA LOGAR, 8. C, za detektivko Zadnji sodnikov žvižg. Pripoved se začne z natančnim 

orisom Pirana, ki bralcu pričara čarobnost tega obmorskega mesteca. Avtor mojstrsko stopnjuje 

zgodbeno napetost, ki jo prenese na piranske ulice v času, ko se dan preveša v večer, saj domač 

nogometni klub igra izločilno tekmo lige Evropa proti francoskemu Rennaisu. V središču 

razburljivega športnega dogajanja se znajde Rudi Kranjec, sodnik na današnji tekmi, ki pa ga 

bolj kot le-ta obremenjuje tragična in nepojasnjena smrt njegovih staršev. Naslednje jutro 

sodnika Kranjca najdejo mrtvega ob obali pod piransko cerkvijo in začne se lov za resnico. 

Detektivska zgodba ima odlične karakterizacije književnih oseb, preseneča tudi avtorjev 

občutek za humor in zgodbena napetost, polna preobratov, zato morilca razkrije šele njen 

zaključek. 

 

2. nagrada:  

 

ZARA REK ZEČEVIĆ, 9. E, za prozni tekst Detektivove misli. Avtorica se tudi letos 

predstavlja z njej ljubim žanrom – detektivsko zgodbo. V središču dogajanja je razkritje zločina, 

tj. umora Iana Kricha, ki ga raziskuje detektiv Oliver Royce. Pisateljica družbi nastavi ogledalo, 

pri čemer je nemalokrat duhovita in kritična opazovalka družbenih odnosov, zato so opazne 

tudi poglobljene karakterizacije določenih književnih oseb. Preseneča tudi narativni postopek, 
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saj se izmenjujeta tretjeosebni in prvoosebni pripovedovalec, ki si največkrat zastavlja 

vprašanja, na katera nato išče odgovore. Žal je avtorici mladostniški nemir preprečil verjetnejše 

detektivovo razkritje umora. 

 

 

Komisija čestita vsem nagrajencem! 

 

Komisija za podeljevanje literarnih Prešernovih priznanj: 

Metka Pukšič Mavsar, prof., vodja projekta  

Špela Bešter, prof., članica 

Katarina Hafner Blatnik, prof., članica 

Polonca Košir, prof., članica 

Urška Rozman, prof., članica 

Špela Zorko, prof., članica 
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Škofljica, 20. januar 2022 

 

 

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2021/2022 – likovni prispevki 

 

Natečaja se je udeležilo 26 učencev s skupno 56 likovnimi izdelki. Komisija je izdelke 

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

učenci so: 

1. triada:  

 

1. nagrada: AJDA ZALAR, 3. B 

Ajda prejme prvo nagrado za sliko na platnu. Življenje v morju je prikazala z raznolikimi 

morskimi živalmi in rastlinami. S posebno tehniko slikanja je ustvarila različne svetlostne in 

barvne odtenke ter veliko detajlov. Pri posameznih motivih je opazno tudi senčenje. Slika je 

pisana in živahna.  

 

2. in 3. nagrade komisija ni podelila nobenemu učencu, saj preostali izdelki ne dosegajo 

kriterijev, določenih v Pravilniku o šolskem Prešernovem natečaju.  

 

2. triada: 

 

1. nagrada: PETJA KONESTABO PERGAR, 4. C 

Petja je oblikovala tri različne risbe s tehniko barvnih svinčnikov. Komisijo je najbolj prepričala 

risba z napisom MISEL, saj je njena vsebina zelo pripovedna. Napis obkrožajo domiselni 

http://tk2.storage.msn.com/x1pGg9EMswqL--xL31oBH5BcHzhV3ze8zlEN9qI_IS907kCbWRb1nomU2L4A6-Y8zb4EzFb2GgkexPjT9ji3NA-nVK6uwN70clpqLx7zWNev_5_3xHtNfkMdH0PFVy5m-i6s2z_8bilU3PwyM9_TRtLH6lYH0t4Sv-5
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motivi, ki so zanimivo razporejeni po prostoru. Pri ostalih dveh risbah vidimo, da ima učenka 

za svojo starost zelo dober občutek za risanje tridimenzionalnih predmetov (poskusi modulacije 

oziroma senčenja). Pri vseh izdelkih je vidna natančnost in doslednost.   

 

2. nagrado si delita: 

• LANA RAJIĆ, 6. B 

Lana prejme drugo nagrado za serijo slik s človeškima figurama in domišljijskima likoma. Vsi 

štirje motivi izražajo poseben stil risanja animiranih likov. Najbolj zanimiva je človeška figura, 

narejena s kombinirano tehniko svinčnika in vodenk. Pri tej sliki vidimo, da učenka razvija svoj 

likovni izraz in ima še veliko potenciala.  

 

• MIA USENIK, 6. B 

Mia se nam je predstavila s tremi serijami slik, naslikanih z akrilnimi barvami. Najbolj  

izstopata sliki živih, močnih barv. Učenka je naslikala domišljijske motive s pokrajino. Na 

slikah jasno vidimo, da je uporabila različne tehnike nanašanja barv in z njimi ustvarila 

svetlostne in barvne odtenke. Dobro je ustvarila občutek globine v prostoru. Zelo prepričljiva 

je gora z oblaki, saj jo je pravilno senčila. 

 

Pohvali prejmeta:  

• ŠPELA MENCIN, 6. B, in 

• MIA IVANKOVIČ, 6. B. 

 

3. nagrade komisija ni podelila nobenemu učencu, saj ostali izdelki ne dosegajo kriterijev, 

določenih v Pravilniku o šolskem Prešernovem natečaju. 

 

3. triada: 

 

1. nagrada: POLONA LARISA PERMAN, 8. B 

Polona Larisa je komisijo navdušila z dvema portretoma, naslikanima na platnu z akrilnimi 

barvami. Risanje portreta zahteva veliko risarskega predznanja, saj je potrebno poznati 
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anatomijo obraza, kar je učenki tudi uspelo. Naslednja stopnja je upodobitev plastičnosti obraza 

s slikarskimi barvami. Učenka ima izreden občutek za mešanje in nanašanje barv s čopiči na 

prava mesta, zato je ustvarila dva prepričljiva portreta s posebnima izrazoma na obrazu.  

Nedokončanost slike okoli potreta sliki naredi še bolj zanimivi. Učenka redno sodeluje na 

Prešernovem natečaju in ji čestitamo za vidni napredek. Le tako naprej! 

 

2. nagrado si delita: 

 

• MARCEL PAVEL REPAR, 7. A 

Marcel Pavel se je letos prijavil z velikim formatom slike, na kateri je naslikana močvirnata 

pokrajina z raznolikimi rastlinami in živalmi, značilna za to območje. Učenec vsako leto 

dokazuje, da ima izreden občutek za slikanje z akrilnimi barvami. Slika je oblikovana zelo 

natančno in ima veliko detajlov ter izraža različne tehnike slikanja s čopiči. Lahko si samo 

predstavljamo, koliko ur je posvetil izdelku in mu čestitamo za vztrajno in dosledno delo. 

Veliko ustvarjalnosti še naprej. 

 

• ANA JERAM, 8. M 

Ana je oblikovala sliko s tukanom v njegovem naravnem habitatu. Uporabila je dve zanimivi 

tehniki nanašanja slikarskih barv. Ozadje je pobarvano z vodenimi harmoničnimi barvami, nato 

pa je z gostim nizanjem drobnih pikic ustvarila osrednji motiv.  S takšnim načinom nanašanja 

barv je ustvarila posebno teksturo tukana in raznolikih rastlin, ki so zanimivo razporejene po 

prostoru. Prav tako ji je uspelo narediti veliko paleto zelenih barvnih odtenkov. Učenka je bila 

med ustvarjanjem zelo precizna in vztrajna. 

 

3. nagrado si delita: 

 

• BRIN ŽIVEC, 8. C  

Brin nam je znova izkazal svoje izjemne risarske sposobnosti s svinčnikom. Z različno gostimi 

in intenzivnimi linijami svinčnika mu je uspelo realistično upodobiti tri živali. Vse linije in 

poteze so na pravem mestu, zato so risbe čiste in prepričljivo oblikovane.  
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• INES NOVAK HARTNER, 9. C 

Ines se nam je predstavila s serijami slik, oblikovanih z grafično tablico. Risanje z grafično 

tablico zahteva veliko vaje in občutek za risanje na zaslon s posebnim pisalom. Učenka rada 

riše animirane like v različnih pozicijah in ozadjih. Vsi liki imajo enoten stil risanja in so zelo 

natančno oblikovani (plastičnost posameznih delov teles, obrazi, senčenje, detajli). 

 

 

Komisija za podeljevanje likovnih Prešernovih priznanj: 

Damjana Trope, vodja komisije 

Lucija Rupret, članica 

Mateja Adamič, članica 

Tanja Sazonov, članica 
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Škofljica, 20. januar 2022 

 

 

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2021/2022 – fotografski prispevki 

 

Na šolskem fotografskem natečaju za Prešernova priznanja je sodelovalo osem učencev tretje 

triade. Komisija za podeljevanje fotografskih priznanj je soglasno sklenila, da se podeli dve 

enakovredni nagradi za osvojeno tretje mesto in omenjenim učencem podeli naslednje nagrade: 

 

3. triada 

 

1. nagrada: 

 

NEJC VRTAČNIK, 9. A, šifra: WB. 

Prvouvrščeni Nejc Vrtačnik je na šolskem Prešernovem natečaju sodeloval s  sklopom osmih 

zelo raznolikih in zanimivih fotografij. V njegovi zbirki največjo pozornost pritegnejo 

fotografija črnega psa, ki leži na travniku, in dve fotografiji tigrastega mačka v različnih 

kompozicijah. Gledalčevo pozornost pritegne tudi fotografija starinskega pisalnega stroja, na 

katerem so nanizane rdeče vrtnice. Zelo zanimive so tudi vse ostale fotografije narave in 

fotografija vodnjaka. Njegove fotografije so zanimive, barvno usklajene, tehnično dovršene in 

postavljene v ustrezno kompozicijo. 

 

 

 

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

 

JULIJA ŠERJAK, 8. B, šifra: 19071973 

Na šolskem fotografskem natečaju je Julija Šerjak sodelovala z dvema tematskima zbirkama. 

Prvo zbirko je poimenovala Paiges Adventures, drugo zbirko pa Cactuses. V prvi zbirki je 

zbrala niz sedmih fotografij, na katerih je v zelo zanimivih in različnih kompozicijah 

fotografirala psa, na eni fotografiji pa kobilico, ki jo drži na roki. Drugi sklop Cactuses je 

sestavila z desetimi fotografijami različnih vrst kaktusov. Njene fotografije so zanimive, barvno 

usklajene in tehnično dovršene. 

  

3. nagrado si delita: 

 

BRINA ROŽMAN, 8. B, šifra:612022BR 

Brina Rožman je na fotografskem natečaju sodelovala z dvema  tematskima zbirkama. Prvo 

zbirko je poimenovala Sardinija, drugo zbirko pa Slovenija. V prvi tematski zbirki je nanizala 

deset fotografij, ki predstavljajo poletje z živahno, zelo barvito in pisano morsko obalo na 

Sardiniji. Ustvarila je zbirko dobro in pravilno osvetljenih, dinamičnih in ostrih posnetkov, 

ujetih v različnih in zanimivih kompozicijah, ki v človeku zaradi izredno živahnih in čistih barv 

vzbudijo posebno občutje. V drugi zbirki svojih fotografij predstavlja lepote Slovenije. Izbrala 

je zanimive motive iz narave. Fotografirala je gore, gorske poti, gorske grebene ter jih  postavila 

v ustrezno in zanimivo kompozicijo. Na fotografijah, kjer je fotografirala jezero, je dobro ujela 

svetlobne in barvne odseve. Obe njeni zbirki fotografij sta tehnično dovršeni, pravilno 

osvetljeni, zanimivi in barvno usklajeni, saj so fotografije postavljene v berljivo celoto, ki na 

nevsiljiv način prepričajo in pritegnejo oko gledalca. 

 

ZARA REK ZEČEVIĆ, 9. E, šifra: ZIZ13 

Zara Rek Zečević je na šolskem fotografskem natečaju sodelovala z dvema tematskima 

zbirkama. Prvo zbirko je poimenovala Pot po Češki, drugo pa Slovenija, od kod lepote tvoje. 

Gledalca najbolj prepriča s svojo prvo tematsko zbirko Pot po Češki, v katero je nanizala osem 

pravilno osvetljenih, dinamičnih in ostrih posnetkov, ujetih v različnih kompozicijah. Vse 

fotografije prikazujejo mesto. Zanimivi so  arhitekturni detajli mesta, ki jih je ujela v poševni 

kompoziciji, predvsem pa je prepričala z zelo izvirno in zanimivo fotografijo Prage z mestnimi 

hišicami, ki so nanizane na otočku, okoli katerega teče reka. Tudi na ostalih fotografijah v drugi 

zbirki, kjer je fotografirala naravne lepote Slovenije, je ustvarila niz dobro ter pravilno 
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osvetljenih, dinamičnih in ostrih posnetkov, ujetih v ustreznih kompozicijah. Zara je v obeh 

zbirkah ustvarila dobre in pravilno osvetljene, dinamične, čiste ter ostre posnetke. 

 

 

Komisijo za šolska Prešernova priznanja 2021/2022  za področje fotografije so sestavljali: 

 

Lili Ana Jaklič, prof., vodja 

Nataša Cingerle, prof., članica 

Andrej Kosednar, prof., član 

Marjan Bakan, prof., član 
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Škofljica, 20. januar 2022 

 

 

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2021/2022 – glasbeni prispevki 

 

 

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

 

 

3. triada 

 

1. nagrado si delita: 

 

LUKA JERMAN, 8. C  za skladbo za klavir Dan in noč. 

Učenec je na natečaj prijavil skladbo s tematski naslovom DAN IN NOČ. Skladba je napisana 

za klavir in oddana v pisni obliki. Skladba je melodično zanimiva, oblikovana tridelno z 

zanimivo modulacijo srednjega dela v molovo tonaliteto, kar pričara posebno dramatičnost. 

Melodijo slišimo v zgornji liniji, medtem ko spodnja poskrbi za včasih tudi malo nenavadno 

harmonsko podlago, ki se še posebej odraža v srednjem delu skladbe. Ponovitev uvodne teme 

pa ponudi ustrezen zaključek, ki se sklada z naslovom skladbe. 

 

Komisija izreka Luki iskrene čestitke in mu želi še veliko ustvarjalnega glasbenega navdiha 

tudi v prihodnje. 

 

http://tk2.storage.msn.com/x1pGg9EMswqL--xL31oBH5BcHzhV3ze8zlEN9qI_IS907kCbWRb1nomU2L4A6-Y8zb4EzFb2GgkexPjT9ji3NA-nVK6uwN70clpqLx7zWNev_5_3xHtNfkMdH0PFVy5m-i6s2z_8bilU3PwyM9_TRtLH6lYH0t4Sv-5
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IZAK ORAŽEM, 7. N za skladbo za klavir in čelo Zimski večer. 

Na natečaj je učenec prijavil skladbo s tematskim naslovom ZIMSKI VEČER. Skladba je 

napisana za klavir in violončelo, oddana v pisni obliki. Skladba je melodično in ritmično 

zanimiva, oblikovana s tremi melodičnimi temami, ki se prepletajo v levi in desni roki klavirja, 

pojavi pa se tudi v igri violončela. Skladba je spevna, zapomnljiva in prijetna za poslušanje. 

Učenec je melodijo oblikoval primerno naslovu, z umirjeno uvodno temo, ki nas popelje v 

nekoliko živahnejši srednji del in nato pomiri v zaključni temi.  

 

Komisija izreka Izaku iskrene čestitke in mu želi še veliko ustvarjalnega glasbenega navdiha 

tudi v prihodnje. 

 

 

Pohvalo za izdajo avtorske glasbene zgoščenke s skladbami na harmoniki prejme: 

 

GAŠPER ŠTAJNAR, 9. A 

 

 

 

Komisija za glasbeno področje: 

• Mateja Novak, vodja 

• Martina Kovačič, članica 

• Karmen Mihelič Čampa, članica 

• Helena Tomšič, članica 

• Špela Helena Sellak, članica 

 


