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ŽUPANČIČEVA FRULICA 2015 – zaključno poročilo
V ponedeljek, 8. junija 2015, je Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) v Domu krajanov
Vinica organiziral zaključno prireditev 25. Župančičeve frulice, srečanja najboljših osnovnošolskih in
srednješolskih pesnikov ter osnovnošolskih deklamatorjev.
Nagrajenci Župančičeve frulice 2015:
o Ana Šubic iz OŠ Bršljin Novo mesto - dobitnica Župančičeve frulice 2015 za najboljšega
osnovnošolskega pesnika.
o

Kristina Perhavec iz Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna - dobitnica
Župančičeve frulice 2015 za najboljšega srednješolskega pesnika.

o

Matevž Demšar iz OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana Šentvid – dobitnik Pastirskega roga
Župančičeve frulice 2015 za najboljšega osnovnošolskega deklamatorja.

Več o 25. Župančičevi frulici:
Na razpis za Župančičevo frulico 2015 se je prijavilo 114 mladih pesnikov (86 osnovnošolskih in 28
srednješolskih) in 100 osnovnošolskih deklamatorjev iz skupno 104 slovenskih šol. Število prijavljenih
pesnikov, deklamatorjev in sodelujočih šol je bilo najvišje v 25-letni zgodovini projekta.
V pesniškem delu razpisa za Župančičevo frulico 2015 so lahko sodelovali učenci tretje triade
slovenskih osnovnih šol in srednješolci. Strokovna komisija za izbor pesnikov je delovala v sestavi:
Veronika Dintinjana (pesnica in prevajalka, letošnja predsednica strokovne komisije), Janko Lozar
(doktor filozofije in univerzitetni diplomirani prevajalec) in Igor Divjak (doktor ameriških študij,
literarni kritik in prevajalec). Priporočena tema pesniškega ustvarjanja se je navezovala na temo
BLIŽINA z verzoma Ane Pepelnik iz pesmi Iz ritma (II):
»Prižgi si luč da ne boš sam.
To je tvoja bližnjica do bližine.«

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:
Nika Rajšter (OŠ Frana Roša Celje)
Ana Šubic (OŠ Bršljin Novo mesto)
Jon Pertot (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)
Maja Kuhar (OŠ Kuzma)
Nika Gradišek (OŠ Kozje)

SREDNJEŠOLSKI PESNIKI:
Celeste Sanja Smareglia (Gimnazija Nova Gorica)
Aljoša Lovrić Krapež (Gimnazija Poljane)
Kristina Perhavec (Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna)
Jakob Barbo (Gimnazija Vič)
Andreja Habič (Gimnazija Bežigrad)
V deklamatorskem delu razpisa za Župančičevo frulico 2015 so lahko sodelovali deklamatorji druge
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 strokovne komisije za izbor deklamatorjev), Tjaša Koprivec (pripovedovalka in
pesnica, radijska voditeljica, glavna urednica založbe Sanje), in Gašper Jarni (dramski in filmski igralec,
lutkar, pevec ter sinhronizator). Mladi deklamatorji so za svoje govorne nastope lahko izbirali med
pesmimi Andreja Rozmana Roze: 1. Skrivnostni škrat, 2. Vodovodni gost, 3. Marela, 4. Naramnici, 5.
Vezalki iz pesniške zbirke »Pesmi iz rimogojnice« (Mladinska knjiga, Ljubljana 2013).
Strokovna komisija izbrala pet deklamatorjev, ki so se udeležili zaključne prireditve:
o Tit Šober (OŠ Loka Črnomelj)
o Pika Kovač (OŠ Brezovica pri Ljubljani)
o Matevž Demšar (OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana Šentvid)
o Tinkara Kovač (OŠ Frana Metelka Škocjan)
o Anej Oman (OŠ Zbora odposlancev Kočevje)
Izbrani pesniki in deklamatorji so se na zaključni prireditvi predstavili številnemu občinstvu. Na koncu
prireditve sta komisiji razglasili dobitnici Župančičeve frulice 2015 (Ana Šubic in Kristina Perhavec) in
dobitnika Pastirskega roga (Matevž Demšar).
Ker Župančičeva frulica že vrsto let sodeluje z Goranovim proljećem, največjo hrvaško literarno
manifestacijo, se je v Vinici s svojo pesmijo predstavil tudi najboljši hrvaški srednješolski pesnik –
Bruno Vučković iz Poštanske i telekomunikacijske škole Zagreb.
Na zaključni prireditvi so za kulturni program dodatno poskrbeli glasbeniki Tamburaškega orkestra
Glasbene šole Črnomelj pod vodstvom Antona Grahka. Prireditev so povezovali mladi povezovalci Bor
Kunič, Jan Škof in Jakob Kavšek, učenci OŠ Mirana Jarca Črnomelj pod mentorstvom Bernarde in Eve
Starašinič.
Mlade pesnike in deklamatorje je poleg predstavnikov strokovnih komisij nagovoril letošnji gostujoči
pesnik Andrej Rozman - Roza.
ZIK Črnomelj je ob 25. izvedbi Župančičeve frulice izdal pesniško zbirko najboljših osnovnošolskih in
srednješolskih pesnikov.

