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ŽUPANČIČEVA FRULICA 2013 

 
V sredo, 12. junija 2013, je Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) v Domu krajanov Vinica 
organiziral zaključno prireditev 23. Župančičeve frulice, srečanja najboljših osnovnošolskih in 
srednješolskih pesnikov ter osnovnošolskih deklamatorjev.  
 
Nagrajenci Župančičeve frulice 2013: 

o Urban Janjič iz OŠ Simona Jenka Kranj - dobitnik Župančičeve frulice 2013 za najboljšega 
osnovnošolskega pesnika. 
 

o  Ajda Šubelj iz Zavoda sv. Stanislava, Škofijske klasične gimnazije – dobitnica   
Župančičeve frulice 2013 za najboljšega srednješolskega pesnika. 

 
o Vid Vidmar iz OŠ Trebnje – dobitnik Pastirskega roga Župančičeve frulice 2013 za  
       najboljšega osnovnošolskega deklamatorja. 

 
 
Več o 23. Župančičevi frulici: 
 
Na razpis za Župančičevo frulico 2013 se je prijavilo 72 mladih pesnikov (55 osnovnošolskih in 17 
srednješolskih) in 71 osnovnošolskih deklamatorjev iz skupno 75 slovenskih šol. 
 
Na razpisu za Župančičevo frulico 2013 so lahko sodelovali učenci 3. triade slovenskih osnovnih šol in 
srednješolci. Strokovna komisija za izbor pesnikov je delovala v sestavi: Veronika Dintinjana (pesnica 
in prevajalka), Janko Lozar (doktor filozofije in univerzitetni diplomirani prevajalec) in Igor Divjak 
(magister ameriških študij, literarni kritik in prevajalec, letošnji predsednik strokovne komisije). 
Priporočena tema pesniškega ustvarjanja se je navezovala na temo VESOLJE z verzi  Gregorja Strniše 
iz ciklusa Vesolje: 

»Vesolje, tam sem jaz doma, 

poznam ga bolje kot svoj žep, 

na izlet bom še kdaj skočil tja.« 

 
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 na zaključni prireditvi v 
Vinici.  
 
 
 



 
OSNOVNOŠOLSKI PESNIKI: 

• Celeste Sanja Smareglia (OŠ Solkan), 

• Patricija Jamar (OŠ Angela Besednjaka Maribor), 

• Maja Strmčnik (OŠ Antona Aškerca Velenje), 

• Urban Janjič (OŠ Simona Jenka Kranj), 

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

• Karolina Gaja Caruso (Gimnazija Jurija Vege Idrija), 

• Ajda Šubelj (Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija), 

• Žan Zelič (Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija), 

• Jasna Janež (Gimnazija in srednja šola Kočevje), 

• Lara Ružič Povirk (Gimnazija Poljane Ljubljana). 
 
 
IZBOR OSNOVNOŠOLSKIH DEKLAMATORJEV: 
V deklamatorskem delu razpisa za Župančičevo frulico 2013 so se lahko prijavili deklamatorji 2. triade 
slovenskih osnovnih šol. Strokovna komisija za izbor deklamatorjev je delovala v sestavi: Tjaša 
Koprivec (pripovedovalka in pesnica, radijska voditeljica, glavna urednica založbe Sanje, letošnja 
predsednica komisije), Mateja Perpar (prof. angleškega jezika, prevajalka, radijska napovedovalka, 
glasbenica, pravljičarka), in Gašper Jarni (dramski igralec in lutkar). Mladi deklamatorji so za svoje 
govorne nastope lahko izbirali med pesmimi Petra Svetine: Mimosvet, Juhoplovec in Televizija iz 
pesniške zbirke »Mimosvet« (Mladinska knjiga, 2001). Na treh predizborih, ki so potekali 27. in 30. 
maja na osnovnih šolah Log – Dragomer, Toneta Čufarja Maribor in Trebnje, je komisija izbrala pet 
deklamatorjev, ki so se udeležili zaključne prireditve: 

•  Aja Zajc (OŠ Marije Vere Kamnik), 

• Rok Čebron (OŠ Branik), 

• Katja Malek (OŠ Fram), 

• Žiga Murn Lindič (OŠ Zbora odposlancev Kočevje) in 

• Vid Vidmar (OŠ Trebnje). 
 
 
Na zaključni prireditvi so za kulturni program poleg mladih pesnikov in deklamatorjev poskrbeli 
Viniški tamburaši – mlajša skupina. Prireditev sta povezovala mlada povezovalca Veronika Plut in Žan 
Maljevac. 
 
Mlade pesnike in deklamatorje je poleg predstavnikov strokovnih komisij nagovoril pesnik Peter 
Svetina. 
 
ZIK Črnomelj je ob triindvajseti izvedbi Župančičeve frulice izdal pesniško zbirko najboljših 
osnovnošolskih in srednješolskih pesnikov.  
 
 

 


