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ŽUPANČIČEVI FRULICI V LJUBLJANO, PASTIRSKI ROG V PIRNIČE 
 
V ponedeljek, 11. junija 2012, je Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) v Gasilskem domu 
Vinica organiziral zaključno prireditev 22. Župančičeve frulice, srečanja najboljših osnovnošolskih in 
srednješolskih pesnikov ter osnovnošolskih deklamatorjev.  

 
Nagrajenci Župančičeve frulice 2012: 

o Sofya-Agnessa Yakuntsova iz OŠ Danile Kumar Ljubljana - dobitnica Župančičeve frulice 
2012 za najboljšega osnovnošolskega pesnika. 
 

o  Katarina Gomboc iz Zavoda sv. Stanislava, Škofijske klasične gimnazije – dobitnica   
Župančičeve frulice 2012 za najboljšega srednješolskega pesnika. 

 
o Matic Božič iz OŠ Pirniče – dobitnik Pastirskega roga Župančičeve frulice 2012 za  
       najboljšega osnovnošolskega deklamatorja. 

 
Več o 22. Župančičevi frulici: 
Na razpis za Župančičevo frulico 2012 se je prijavilo 98 mladih pesnikov (71 osnovnošolskih in 27 
srednješolskih) in 80 osnovnošolskih deklamatorjev iz skupno 100 slovenskih šol. Število sodelujočih 
pesnikov, deklamatorjev in šol je največje v zgodovini projekta. 

 
V pesniškem delu razpisa za Župančičevo frulico 2012 so lahko sodelovali učenci 3. triade slovenskih 
osnovnih šol in srednješolci. Strokovna komisija za izbor pesnikov je delovala v sestavi: Tone Škrjanec  
(univerzitetni diplomirani sociolog, pesnik in prevajalec, letošnji predsednik komisije), Janko Lozar 
(doktor filozofije in univerzitetni diplomirani prevajalec) in Igor Divjak (magister ameriških študij, 
literarni kritik in prevajalec). Priporočena tema pesniškega ustvarjanja se je navezovala na MLADOST 
z verzi Franeta Milčinskega Ježka:  

A jaz sem mlad 

in v gumbnici imam cvet, 

dekle imam in je lepo obema, 

saj v srcu nosiva vesoljni svet. 

 

Izbrana tema ni bila pogoj za sodelovanje na natečaju. Mladi pesniki so lahko pesnili na katerokoli 
drugo temo.  
 
Strokovna komisija je izbrala naslednje mlade pesnike, ki so se predstavili na zaključni prireditvi:  
 



 
OSNOVNOŠOLSKI PESNIKI: 

• Šejla Begić (OŠ Savsko naselje Ljubljana) 

• Talita Sofija Komelj (OŠ Danile Kumar Ljubljana) 

• Lara Ružič Povirk (OŠ Sostro Ljubljana) 

• Sofya-Agnessa Yakuntsova (OŠ Danile Kumar Ljubljana) 
 
SREDNJEŠOLSKI PESNIKI: 

• Nina Bizjak (ŠC Slovenj Gradec / Srednja zdravstvena šola) 

• Katarina Gomboc (Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija) 

• Nika Jerman (Gimnazija Poljane) 

• Aljaž Levstek (SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica) 

• Tery Žeželj (ŠC Postojna / Gimnazija Ilirska Bistrica) 

 
V deklamatorskem delu razpisa za Župančičevo frulico 2012 so lahko sodelovali deklamatorji 2. triade 
slovenskih osnovnih šol. Strokovna komisija za izbor deklamatorjev je delovala v sestavi: Mateja 
Perpar (prof. angleškega jezika, prevajalka, radijska napovedovalka, glasbenica, pravljičarka, letošnja 
predsednica komisije), Tjaša Koprivec (pripovedovalka in pesnica, radijska voditeljica, glavna 
urednica založbe Sanje) in Gašper Jarni (dramski igralec in lutkar). Mladi deklamatorji so za svoje 
govorne nastope lahko izbirali med pesmimi Zvezdane Majhen: Pismo za Gajo, Občutja in Megamesto 
iz pesniške zbirke »Gugalnica za rime« (založba Morfem, 2010). Na treh predizborih, ki so med 21. in 
23. majem potekali na OŠ Poljane, OŠ Fram in OŠ Drska, je komisija izbrala pet deklamatorjev, ki so se 
udeležili zaključne prireditve: 

• Petra Štibelj (OŠ Škofja Loka – Mesto) 

• Marko Baklan (OŠ Toneta Čufarja Maribor) 

• Nika Brložnik (OŠ Idrija) 

• Matic Božič (OŠ Pirniče) 

• Sara Čano (OŠ Poljane) 
 
Izbrani pesniki in deklamatorji so se na zaključni prireditvi predstavili številnemu občinstvu. Na koncu 
prireditve sta komisiji razglasili dobitnici Župančičeve frulice 2012 (Sofya-Agnessa Yakuntsova in 
Katarina Gomboc) in dobitnika Pastirskega roga (Matic Božič). 
 
Na zaključni prireditvi so za kulturni program poleg mladih pesnikov in deklamatorjev poskrbeli 
tamburaši Glasbene šole Črnomelj in mladi pianist Blaž Pavlakovič. Prireditev sta povezovala mlada 
povezovalca Nina Mikunovič in Jakob Lozar, v preteklosti tudi sama uspešna udeleženca Župančičeve 
frulice. 
 
Mlade pesnike in deklamatorje je poleg predstavnikov strokovnih komisij nagovorila pesnica 
Zvezdana Majhen. S svojimi pesmimi sta se predstavili tudi najboljši mladi hrvaški pesnici 49. 
Goranovega proljeća: Matea Magdić (OŠ Ivana Brlić – Mažuranić Ogulin) in Ana Smajo (SŠ Sesvete). 
 
ZIK Črnomelj je ob dvaindvajseti izvedbi Župančičeve frulice izdal pesniško zbirko najboljših 
osnovnošolskih in srednješolskih pesnikov.  
 
 

 


