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OBVESTILO O IZBORU PESNIKOV 27. ŽUPANČIČEVE FRULICE 
 
Spoštovani mladi pesniki, starši in mentorji! 
 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje na Župančičevi frulici 2017. Na razpis se je s svojimi pesmimi prijavilo  
95 pesnikov (51 osnovnošolskih in 44 srednješolskih) iz 59 slovenskih šol (34 osnovnih šol in 25 srednjih 
šol). 

Priporočena tema pesniškega ustvarjanja se je navezovala na temo  
DRŽAVLJANSTVO SVETA.  

Za izhodišče je služil odlomek palestinskega pesnika Mahmuda Darviša iz pesmi Potni list: 
»Vsa ljudska srca so moje državljanstvo. 

Lahko mi vzamete potni list.« 
 
Izbrana tema ni bila pogoj za sodelovanje na natečaju. Mladi pesniki so lahko pesnili na katerokoli drugo 
temo. 
 
Pesmi je ocenjevala strokovna komisija za izbor najboljšega osnovnošolskega in srednješolskega pesnika 
Župančičeve frulice 2017 v sestavi: Janko Lozar, dr. filozofije in univ. dipl. prevajalec, letošnji predsednik 
strokovne komisije; Igor Divjak, dr. ameriških študij, literarni kritik in prevajalec in Veronika Dintinjana, 
pesnica in prevajalka. Strokovna komisija je vse pesmi dobila v šifrirani obliki (brez imen in priimkov 
avtorjev, mentorjev ter šol), zato ni vedela, čigave pesmi ocenjuje. 
 
Strokovna komisija je izbrala pet osnovnošolskih in pet srednješolskih pesnikov, ki se bodo udeležili 
zaključne prireditve Župančičeve frulice 2017: 
 
OSNOVNOŠOLSKI PESNIKI (po abecednem vrstnem redu): 

 Pia Zala Meden (OŠ I Murska Sobota) 

 Vesna Muzek (OŠ Franca Rozmana–Staneta Maribor) 

 Amadeja Rek (OŠ Angela Besednjaka Maribor) 

 Sara Sukič (OŠ Kuzma) 

 Lucija Zemljič (OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol) 
 
V igri za izbor med pet najboljših osnovnošolskih pesnikov so bili še: Sara Shania Gomboc (OŠ Kuzma), Ella 
Potisek (OŠ Majde Vrhovnik Ljubljana), Martin Trajbarič (OŠ Zadobrova) in Tina Vorina (OŠ Primoža 
Trubarja Laško). 
Komisija si želi, da bi omenjeni pesnili še naprej. 
 
SREDNJEŠOLSKI PESNIKI (po abecednem vrstnem redu): 

 Nika Gradišek (I. Gimnazija v Celju) 

 Tilen Letner (Gimnazija Celje – Center) 

 Urša Majcen (Gimnazija Ledina) 

 Miha Sever (Škofijska klasična gimnazija – Zavod sv. Stanislava) 

 Aleš Zaplatil (Gimnazija Vič) 
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V igri za izbor med pet najboljših srednješolskih pesnikov so bili še: Ajda Markič (Gimnazija Kranj), Tina 
Resman (Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana), Zarja Černe (Gimnazija Bežigrad), Natan Vovk 
(Gimnazija Kranj), Luka Benedičič (Škofijska klasična gimnazija – Zavod sv. Stanislava), Ksenija Štiglic 
(Srednja zdravstvena šola Celje), Tilen Kolar (Gimnazija Ptuj), Jernej Grlj (Škofijska klasična gimnazija – 
Zavod sv. Stanislava), Aljaž Primožič (Gimnazija Celje – Center), Maja Strmčnik (Gimnazija Velenje), Tjaž 
Mihelič (Gimnazija in SŠ Kočevje). 
Komisija si želi, da bi tudi omenjeni dijaki pesnili še naprej. 
 
Zaključna prireditev Župančičeve frulice 2017 bo v ponedeljek, 12. junija 2017, ob 11. uri. Drugo leto 
zapored bo prireditev namesto v Župančičevi rojstni Vinici potekala v Kulturnem domu Črnomelj. 
Vstopnine ne bo. 
 
Vsi izbrani pesniki se bodo na zaključni prireditvi, skupaj z izbranimi osnovnošolskimi deklamatorji, 
predstavili občinstvu in strokovni komisiji. Pesniki bodo prebrali svojo najboljšo pesem – izbrane pesnike 
bomo o pesmi, s katero se bodo predstavili na zaključni prireditvi, obvestili v kratkem.  
 
V Črnomlju bosta strokovni komisiji izdali imena zmagovalcev. Najboljša pesnika bosta prejela Župančičevi 
frulici za najboljšega osnovnošolskega oziroma srednješolskega pesnika leta 2017. Najboljši deklamator bo 
dobil Pastirski rog – simbol govorništva.  
 
Vse skupaj z velikim veseljem vabimo na zaključno prireditev Župančičeve frulice z Župančičevimi verzi:  

»Stari prijatelji, pravo poštenje, pridite, pridite k nam na proščenje!« 
 
Še posebej bomo veseli, če boste prišli v večjem številu (npr. skupina učencev recitatorskega, dramskega 
krožka oz. katerega drugega krožka, prijatelji, starši, ipd.). 
 
Vsem se še enkrat najlepše zahvaljujemo za sodelovanje. Izbranim pesnikom, njihovim mentorjem in 
staršem pa iz srca čestitamo.  
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