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ZAKLJU ČNA PRIREDITEV JUBILEJNE 21. ŽUPAN ČIČEVE FRULICE OKRONALA PESNICI IN 
DEKLAMATORJA 

 
V petek, 10. junija 2011, ob 11. uri je Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj v Gasilskem domu Vinica 
organiziral zaključno prireditev Župančičeve frulice 2011 – srečanje najboljših mladih slovenskih in zamejskih 
pesnikov ter deklamatorjev. 
 
Na razpis za Župančičevo frulico 2011 se je odzvalo 84 mladih pesnikov (63 osnovnošolskih in 21 
srednješolskih) in 55 deklamatorjev iz skupno 87 slovenskih šol. Ločeni strokovni komisiji sta na zaključni 
prireditvi Župančičeve frulice 2011 izbrali najboljše. 
 
Dobitnici Župančičeve frulice 2011 sta postali: 

o Teja Gerjovi č iz OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor - dobitnica Župančičeve frulice 2011 za 
najboljšega osnovnošolskega pesnika. 

o Aleksandra Pani ć iz Gimnazije Velenje – dobitnica Župančičeve frulice 2011 za najboljšega 
srednješolskega pesnika. 

 
Dobitnik Pastirskega roga – simbola govorništva je postal: 

o Domen Rob  iz OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici – dobitnik Pastirskega roga   Župančičeve 
frulice 2011. 

 
Več o poteku 21. Župančičeve frulice: 
Mladi pesniki, ki so se prijavili na razpis Župančičeve frulice 2011, so pesnili na temo, ki se je navezovala na 
širši kontekst Evropskega leta prostovoljstva. 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 2011 v sestavi: Janko Lozar ; dr. filozofije in univ. dipl. prevajalec, Igor Divjak , mag. 
ameriških študij, literarni kritik in prevajalec in Tone Škrjanec , univ. dipl. sociolog, pesnik in prevajalec. 
Strokovna komisija je izbrale pet najboljših osnovnošolskih in pet najboljših srednješolskih pesnikov, ki so se 
predstavili na zaključni prireditvi: 
 
Izbrani osnovnošolski pesniki Župančičeve frulice 2011: 

- Petra Bajec (OŠ Center Novo mesto), predstavila se je s pesmijo: »Ničnost«. 
- Jaka Dernovšek (OŠ Pirniče), predstavil se je s pesmijo: »Življenje je sovraštvo, večen boj…«. 
- Teja Gerjovi č (OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor), predstavila se je s pesmijo: »Nov pogled na 

svet«. 
- Lara Igli č (OŠ Rodica), predstavila se je s pesmijo: »Življenje«. 
- Melanie Loren čič (OŠ Jožeta Pučnika Črešnjevec), predstavila se je s pesmijo: »Bilo bi že kičasto«. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Izbrani srednješolski pesniki Župančičeve frulice 2011: 
- Nina Bizjak (ŠC Slovenj Gradec / Srednja zdravstvena šola), predstavila se je s pesmima: »tvoj 

obraz bo ostal nekje…« in »Začne se z«. 
- Aljaž Boži čko (ŠC Rogaška Slatina – Gimnazija), predstavil se je s pesmijo:  

»Krog in kvadrat«. 
- Jernej Kastelic (Gimnazija Bežigrad), predstavil se je s pesmima: »Pojutrišnjem, pojutrišnjem…« in 

»Obstajajo najlažje in najtežje stvari«. 
- Aljaž Levstek (SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica), predstavil se je s pesmijo: »Portret neke ženske«. 
- Aleksandra Pani ć (Gimnazija Velenje), predstavila se je s pesmijo:  

»He walks in Beauty«. 
 
 
 
Treh predizborov za najboljšega mladega deklamatorja Župančičeve frulice 2011, ki so potekali od 25. do 27. 
maja 2011 (OŠ Fram, OŠ Center Novo mesto, OŠ Log – Dragomer) se udeležilo 55 deklamatorjev iz 31 
slovenskih osnovnih šol. Mladi deklamatorji so se predstavili z izbrano pesmijo Miroslava Košute: Kaj je 
abeceda, Zidamo dan in Semaforji iz pesniške zbirke »Križada, izbrane pesmi za otroke« (Mladinska knjiga, 
2006). Njihove nastope je ocenjevala strokovna komisija za izbor najboljšega deklamatorja Župančičeve 
frulice 2011 v sestavi: Tjaša Koprivec , pripovedovalka in pesnica, radijska voditeljica, glavna urednica 
založbe Sanje, Mateja Perpar , prof. angleškega jezika, prevajalka, radijska napovedovalka, glasbenica in 
pravljičarka in Gašper Jarni , dramski igralec in lutkar. 
 
Izbrani mladi deklamatorji, ki so se predstavili s pesmimi Miroslava Košute: 

- Nina Mikunovi č (OŠ Loka Črnomelj) 
- Ana Jakši č (OŠ Ob Rinži) 
- Jure Vobner (OŠ Ljudski vrt Ptuj) 
- Katja Malek (OŠ Fram) 
- Domen Rob (OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici) 

 
Izbrani pesniki in deklamatorji so se na zaključni prireditvi predstavili številnemu občinstvu. Na koncu 
prireditve sta komisiji razglasili dobitnici Župančičeve frulice 2011 (Teja Gerjovič in Aleksandra Panić) in 
dobitnika Pastirskega roga (Domen Rob). 
 
Na zaključni prireditvi so za kulturni program poleg mladih pesnikov in deklamatorjev poskrbeli tamburaši KUD 
Oton Župančič Vinica. Prireditev sta povezovala mlada povezovalca Anja Švajger in Blaž Pavlakovič. 
 
Mlade pesnike in deklamatorje je poleg predstavnikov strokovnih komisij nagovoril tudi pesnik Miroslav 
Košuta. 
 
ZIK Črnomelj je ob enaindvajseti izvedbi Župančičeve frulice izdal pesniško zbirko najboljših osnovnošolskih 
in srednješolskih pesnikov.  
 
Vse informacije in fotografije v zvezi z Župančičevo frulico najdete na spletni strani:  
www.zik-crnomelj.eu (glej pod Kultura in nato Župančičeva frulica). 
 
 
 

Tadej Fink, 
koordinator in organizator kulturnih programov 

 
 


