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Zgodovina Župančičeve frulice je bogata. Zavod za
izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) je leta 1991 pričel s
projektom Srečanje recitatorjev osnovnih in malih šol Bele
krajine, s katerim je želel spodbujati govorno ustvarjalnost
mladih in njihove veščine javnega nastopanja. Sčasoma je
prireditev prerasla svoje ime, saj so mladi pričeli pisati svoje
pesmi, zgodbe in pravljice. Preizkusili so se tudi v
dramatizacijah in lutkovnih uprizoritvah. Ugotovili smo, da je
ukvarjanje s slovensko besedo dragoceno v rani mladosti, ko
otrokom res lahko vzbudimo veselje in ljubezen do pisane in
govorjene besede.

Pomembna strokovna pridobitev za projekt je bila povezava s
sorodno prireditvijo na Hrvaškem, Goranovim proljećem, s
katero uspešno sodelujemo od leta 2002. Gre za ugledno
manifestacijo z dolgoletno tradicijo, ki združuje mlade
pesnike z že znanimi in uveljavljenimi ustvarjalci. Zmagovalci
Župančičeve frulice nastopijo na osrednji prireditvi
Goranovega proljeća v Lukovdolu, zmagovalni učenci in dijaki
Goranovega proljeća pa na zaključni prireditvi Župančičeve
frulice, ki je bila vsa leta junija v Vinici, od leta 2016 dalje pa
v Črnomlju.

Do leta 2002 so v projektu še sodelovali predšolski otroci – mali
šolarji, ki jih kasneje nismo več vključili. Odtlej smo dali večji
poudarek lastni ustvarjalnosti mladih in širitvi projekta na celo
Slovenijo. Osnovno vodilo projekta se ni spremenilo, še vedno
smo ohranili pomen pridobivanja in razvijanja veščin
govornega izražanja.

Leta 2003 se je projekt preimenoval v Župančičevo frulico, z
novo celostno podobo, kar je prineslo tudi nekaj vsebinskih
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izboljšav. K sodelovanju smo pritegnili avtorje, pesnike in
pisatelje, katerih dela so mladi prebirali, o njih razmišljali in
jih na svoj način predstavljali. S tem smo želeli prispevati k
razvoju ustvarjalnosti mladih v Sloveniji in aktivnemu odnosu
do prebranega.

Župančičevo frulico spremljajo prizadevanja organizatorja, da
v projekt ob mladih pesnikih in deklamatorjih aktivno
vključuje tudi njihove mentorje in šole, iz katerih prihajajo,
kakor tudi strokovnjake, ki sodelujejo kot člani strokovne
komisije. Sodelovanje, uvrstitev na zaključno prireditev in
zmaga na Župančičevi frulici pomeni strokovno priznanje
predvsem mlademu pesniku ali deklamatorju, zagotovo pa
tudi mentorju, ki strokovno vodi mlado osebo na njeni poti
ustvarjanja in osebnega izražanja.

Ugled, uspešnost in odmevnost projekta je spodbudil
organizatorja, da je v letu 2008 prvič povabil k sodelovanju
tudi srednješolce. Prijave kažejo, da nekdanji uspešni
udeleženci Župančičeve frulice, ki so danes dijaki, še naprej
zavzeto pišejo pesmi in prozo ter razvijajo svoj pesniški
potencial. Z večletnim sodelovanjem v projektu dobivajo
povratne informacije od strokovne komisije, kar dodatno
pripomore k njihovemu razvoju. Po oceni strokovne komisije
gre za nadarjene in obetavne mlade ustvarjalce. Projekta ni
zaustavila niti epidemija leta 2020 – jubilejna 30. Župančičeva
frulica je bila izpeljana kot ena prvih literarnih e-prireditev v
Sloveniji.

Leta 2021 je ZIK izdal obsežno publikacijo »Beseda je mladost:
zbornik ob 30. obletnici projekta Župančičeva frulica«, kjer je
zbrana bogata zgodovina, spomini, razmišljanja in zmagovalne
pesmi dosedanjih izvedb Župančičeve frulice.

Vsa leta Župančičevo frulico podpira ustanoviteljica ZIK-a,
Občina Črnomelj. Zaradi pridobivanja dodatnih finančnih
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sredstev organizator redno spremlja ustrezne javne razpise,
na katere se prijavlja. Tako je bil projekt večkrat sofinanciran
še iz drugih virov: Ministrstva za kulturo, takratnega Urada
Vlade RS za slovenski jezik, enkrat tudi od Ministrstva za
šolstvo in šport, nekaj let ga je podpirala Javna agencija za
knjigo RS (JAK). Prireditev podprejo tudi manjši sponzorji in
podporniki, sicer ne v denarju, ampak v naravi.

Tradicija daje Župančičevi frulici dodatno odgovornost za
nenehno rast, razvoj in skrb za izboljšanje kakovosti.
Župančičeva frulica bo gradila na preteklih dobrih izkušnjah in
si pridobivala nove ideje in sodelavce. Odmevala bo še naprej
v naši državi in preko njenih meja. Mladim bo omogočala, da
svojo inovativnost in ustvarjalnost pokažejo širšemu krogu
ljubiteljev pisane in govorjene slovenske besede.

Skrb za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika je poslanstvo
vseh nas, ki nam je mar za enakopravno umeščanje slovenske
kulture v evropski in širši prostor.

9
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Leto 2022 je Župančičevi frulici prineslo kar nekaj novosti in
izboljšav. Uvedli smo novo kategorijo »srednješolski
pripovedovalci«. Na 32. Župančičevi frulici so tako mladi lahko
sodelovali v skupno štirih kategorijah: osnovnošolski
deklamatorji (učenci 2. triade osnovnih šol), osnovnošolski
pesniki (učenci 3. triade osnovnih šol), srednješolski
pripovedovalci (dijaki srednjih šol) in srednješolski pesniki
(dijaki srednjih šol).

Na razpis za Župančičevo frulico 2022 se je prijavilo 182
mladih pesnikov, deklamatorjev in pripovedovalcev iz skupno
60 slovenskih šol.

Prenovljeni sta bili tudi obe strokovni komisiji. Pesmi
osnovnošolskih in srednješolskih pesnikov so ocenjevali:
Veronika Dintinjana, pesnica in prevajalka, predsednica
komisije, Igor Divjak, literarni kritik in prevajalec, Darja
Pavlič, profesorica slovenske poezije na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani. Tema pesniškega ustvarjanja je bila
„začeti na novo, začeti po zeleno“ in se je navezovala na čas,
ki bo prišel po epidemiji in krizi, ko bomo primorani začeti na
novo in se vse več vračati nazaj k naravi. Strokovna komisija
je pesmi osnovnošolskih in srednješolskih pesnikov prejela v
šifrirani obliki, zato ni vedela, kdo je avtor in od kod prihaja.

Nastope deklamatorjev in pripovedovalcev so ocenjevali:
Tomaž Gubenšek, gledališki igralec in profesor za govor na
AGRFT, predsednik komisije, Sara Horžen, radijska
voditeljica, performerka in producentka, Žiga Bratoš, radijski
novinar in likovni andragog. Osnovnošolski deklamatorji so za
svoje govorne nastope lahko izbirali med petimi pesmimi
Davida Bedrača iz pesniških zbirk Pesniška hiša (Založba
Litera, 2008) ter Igravčki (Mladinska knjiga, 2021).
Srednješolski pripovedovalci so za svoj govorni nastop lahko
izbirali med tremi odstavki romana Agni (LUD Šerpa, 2021)
pisatelja Boruta Kraševca. Komisija si je najprej ogledala

O 32. ŽUPANČIČEVI FRULICI
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videoposnetke nastopov deklamatorjev in pripovedovalcev in
naredila širši izbor najboljših, ki so se udeležili predizborov v
živo. Le–ti so potekali 19. in 20. maja 2022 na OŠ Toneta
Čufarja Maribor, OŠ Ig in OŠ Ob Rinži Kočevje.

ZIK Črnomelj je dokazal, da ima projekt Župančičeva frulica
veliko zmožnost prilagajanja različnim družbenim razmeram
in da so mladi še vedno željni ustvarjanja in ukvarjanja s
kulturo ter umetnostjo. Župančičeva frulica bo v prihodnosti s
pridom uporabljala svoje izkušnje ter mladim še bolj zavzeto
omogočala možnosti za osebnostni in umetniški razvoj.

Župančičevo frulico 2022 v sklopu projektov, namenjenih
predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter
njegovi promociji v letu 2022, sofinancirata Ministrstvo za
kulturo Republike Slovenije in Občina Črnomelj.

Glavni cilj Župančičeve frulice je tako razvijanje in
izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti govork in govorcev
slovenščine, spodbujanje bralne pismenosti v povezavi z
jezikovno zmožnostjo, spodbujanje besedilnih spretnosti,
zmožnosti sporočanja in sporazumevanja pri govorkah in
govorcih slovenščine, uzaveščanje polnofunkcionalnosti in
uporabnosti slovenščine med govorci in govorkami
slovenščine, skrb za ohranjanje slovenskih narečij, ohranjanje
zavesti o zvrstnosti slovenskega jezika, prednostna raba
slovenščine v vseh segmentih javnega življenja, večja
prisotnost slovenščine v celotni jezikovni krajini (čim manjše
neskladje med veljavno pravno ureditvijo in dejanskim
stanjem), večja raba jezikovnih portalov in portalov, ki
razvijajo bralno pismenost pri govorkah in govorcih
slovenščine, ter večja dostopnost digitaliziranih del slovenske
literarne dediščine in tekoče knjižne produkcije.



Pesmi je ocenjevala strokovna komisija za izbor najboljšega
osnovnošolskega in srednješolskega pesnika Župančičeve frulice
2022 v sestavi:

Nastope deklamatorjev in pripovedovalcev je ocenjevala strokovna
komisija za izbor najboljšega deklamatorja in pripovedovalca
Župančičeve frulice 2022 v sestavi:

STROKOVNA KOMISIJA 32. ŽUPANČIČEVE FRULICE
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Darja Pavlič,
profesorica slovenske poezije na Filozofski fakulteti
Ljubljana

Žiga Bratoš,
radijski novinar na Radiu Slovenija in likovni
andragog

dr. Igor Divjak,
literarni kritik na RTV Slovenija,
prevajalec

Sara Horžen,
radijska voditeljica na Radiu
Slovenija, performerka in igralka,
animatorka risank

Veronika Dintinjana,
pesnica, prevajalka, predsednica komisije

Tomaž Gubenšek,
dekan in profesor za govor na AGRFT, gledališki
igralec, predsednik komisije



NAJBOLJŠI OSNOVNOŠOLSKI PESNIKI

ANA ŠTULAR
Dobitnica Župančičeve frulice 2022

za najboljšo osnovnošolsko pesnico

Marko Kosanović
Lana Alibegić
Marija Hejja
Žana Dim

Pohvale strokovne komisije:

• Katja Tomšič (Knežak),
• Katarina Tomšič (Škofljica),
• Tobija Lakić (Lovrenc na Dravskem polju),
• Miha Vaupotič (Lovrenc na Dravskem polju),
• Aljaž Šolar (Kranj),
• Zala Zajec (Šentvid pri Stični),
• Atena Sušnik (Kranj),
• Iza Okretič (Maribor),
• Maša Lešnik (Maribor).
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DOBITNICA ŽUPANČIČEVE FRULICE 2022
Najboljši osnovnošolski pesniki

ANA ŠTULAR
Kranj

Zmagovalna pesem Ane Štular Utrip je komisijo prepričala, ker
preprosto, z minimalnimi jezikovnimi sredstvi, upesni stisko
najstnika, utesnjenega v kolesju sistema, ki zahteva učinkovitost in
uspeh, pri tem pa pozablja na osnovne človeške potrebe in toplino.
Podoba utripajočih luči na semaforjih med eno ali le nekaj
besednimi verzi je izjemno močna, prav tako praznina med
besedami, obe ponazarjata počasno in vztrajno izgorevanje, v njiju
lahko začutimo bolečino in klic po spremembi. Podobno v pesmi
Lažna samoniciativa prikaže praznino praznih idealov in lažnive
samopodobe, ki se ob njih oblikuje le zato, da se raztopi kot polizani
čokoladni bonboni. V tem kontekstu tudi pesem Snežna skulptura
dobi metaforičen pomen, saj v podobi raztopljenega snežaka lahko
razberemo prispodobo zlagane identitete. Ko izgine, ostana le mrzla
voda, morda prispodoba tesnobnosti in odtujenosti človekove
eksistence ob soočanju z bivanjsko praznino. Glede na pesničino
starost te pesmi izkazujejo izjemno zrelost in sposobnost obvladanja
jezika ter ubesedovanja zapletenih psiholoških stanj skozi podobe.

Strokovna utemeljitev dr. Igorja Divjaka, člana strokovne komisije

Igram klavir in klarinet, pišem pesmi in
kratko prozo (ki je, mimogrede, ne pokažem
nikomur) ter plešem sodobni ples.

Rada imam galerije, zvok dežja, silhuete,
smehljanje neznancem na cesti, kavo in
romanco.

Moj cilj za prihodnost je ohraniti mojega
notranjega otroka.
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Ugašam
in prižigam.
Kot semaforji
po enajsti uri.
Utripajo.
Utripajo.

In jaz stalno
iz dneva v dan
utripam.

Zakaj tako hitim?
Ne vem.

Ker to je baje delo.
To je baje lajf.

Najstnik z visokimi cilji
in nizko motivacijo.

UTRIP

Solze mi zmrzujejo
na pol poti do brade.
Sem le minljiva

skulptura iz snega.
V nevtralnem stoječem položaju.

Toksičen pogled
in bazično mišljenje,
Medtem ko se talim,

vedno in vedno in vedno hitreje
postajam voda.

Mrzla
in prozorna.

SNEŽNA SKULPTURA

32. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki
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Zlato rdeči ovitki bonboniere
ležijo po prašnem parketu.

Stopam, prestopam,
tisto, kar je ostalo od čokolade, z napisom

Ljubezen.
Sama sem si jo kupila.

Zato ker gojim namišljeno samopodobo.
Namišljeno samoiniciativo.
Namišljeno ljubezen.
Namišljen nasmeh.

Namišljeno prihodnost.

LAŽNA SAMOINICIATIVA

32. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki
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32. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki

MARKO KOSANOVIĆ
Domžale (mentorica: Alenka Brovč)

Marko Kosanović s pesmijo Smej se!, zgrajeno po aliteracijskem
principu tako, da se vse besede začenjajo s črko s, bralca osvobaja
od ustaljene predstave o tem, da je pesništvo resnobna zvrst, v
kateri pesnik izraža svoja čustva, razmisleke in poglede na svet. Ni
v resnici tako, da ne znamo razložiti niti tako preprostega odziva na
svet, kot je smeh? In da nas ta vedno znova preseneti s preobiljem.
Igriva forma te pesmi je idealna za nizanje bogastva samostalnikov,
pridevnikov in glagolov, ki zbujajo asociacije na smeh, pri tem pa
preseneča drznost, s katero jih mladi pesnik spaja. To je pesem, ki
prinaša radost, upanje in sonce, in najbolje lahko storimo, če se
ritmu, inivativnosti in pomenski razprtosti te pesmi tudi sami
prepustimo.

Strokovna utemeljitev dr. Igorja Divjaka, člana strokovne komisije

Obiskujem 7. razred OŠ Rodica v Domžalah,
kjer letos zaključujem tudi nižjo glasbeno
šolo. Že šest let navdušeno igram kitaro,
najraje električno, v bližnji prihodnosti pa se
vidim kot tekstopisec rock glasbe. V prostem
času sem navdušen igralec (in gledalec)
košarke, izziv pa mi predstavljajo razne
matematične uganke, redno se udeležujem
različnih matematičnih tekmovanj. Če je le
možno, s prijatelji ob lepem vremenu igramo
odbojko. Uživam v poletju, morju in
plavanju, dobro pa se znajdem tudi na
smučkah. Mehiške tortilje so moja najljubša
hrana, med oblačili v omari pa se znajdejo
predvsem črne kavbojke in majice ter seveda
črna usnjena jakna. Kar nekaj let sem treniral
judo, zdaj me vleče tudi v boks, na steni nad

posteljo pa visi Rockyjev portret. Ko bom velik, bom v Philadelfiji
tekel na vrh stopnic kot Sylvester Stallone v filmu! Rimam večinoma
povsem nepričakovano, na kolesu ali pod tušem, velikokrat se z
veseljem odzovem povabilu na natečaje. Z mentorico Alenko Brovč
se že dobro poznava in sva uigran par!
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32. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki

(aliteracija)

Smej se, skrivni sanjač!
Smej se, saj si samostojen.

Smej se, saj smeh skriva samoto.
Smej se, saj se smeje svet.

Smej se, spet suhi starček sadni sirup sreba,
smej se, saj sneg samotnega sršena sreča.
smej se, spet sončno sonce sveti strah,

smej se, saj sanje srebrne svile skačejo s streh.

Smej se, spet se samooskrba skozi sence smehlja!
Smej se, saj snaga svet suče,

smej se, spet suha salama svežino streže,
Smej se, saj sijajen sopotnik svobodo seje!

Smej se, skrivni sanjač!
Smej se, saj se sreča spet smeje!
Smej se, saj severnica sije svetlobo,

smej se, saj se svet spet skrivnostno smeji!

SMEJ SE!
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LANA ALIBEGIĆ
Mirna (mentorica: Maja Marinč)

Lana Alibegić je svojo daljšo pesem zasnovala na ritmu in
kompoziciji hoje in korakov. Hoja kot gibalo pesmi ji omogoča odmik
od umeščenosti v vsakdanjo rutino, v njej se prebudi kritičen pogled
na svet. Podobe, ki jih vidi, niso prijetne, svet je poln grozot, nikjer
ni smeha in vse se podira. Neprijetnosti se dramatično stopnjujejo,
vrh pa pesem doseže ob zaključku, ko se lirska subjektinja zaustavi
pred groznim gradom. Podoba tega gradu, polnega zmot, je
pomensko razprta, v njej lahko vidimo prispodobo celotnega sveta,
družbenega zatiranja ali pa tudi tesnobne ujetosti posameznika v
strahove lastne psihe. Avtorica ne vsiljuje nobenega namiga, kako se
odzvati na to neprijetno stanje, ampak bralcem pušča, naj odgovore
poiščejo sami v sebi.

Strokovna utemeljitev dr. Igorja Divjaka, člana strokovne komisije

32. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki

Stara sem 15 let in obiskujem OŠ Mirna.
Nisem športnica in tudi matematičarka ne,
pa me vseeno zanimata odbojka in fizika, a
od vsega se najraje učim jezike in zgodovino,
mogoče celo kemijo ter biologijo. Vsi mislijo,
da zelo rada hodim v šolo, a to ni res. Rada
se učim novih stvari, a za to zelo garam:
vsaka ocena, ki je slabša od petice, mi
namreč povzroča obračanje želodca. Rada
imam rože in nežne dišave, rada spim zunaj
in berem. Moja najljubša knjiga je No longer
human, avtorja Osame Dazaia, in jo toplo
priporočam. Želim si opazovati in videti svet,
postati študentka psihologije, spoznavati
nove svetove v knjigah. Želim pisati.
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Korak, korak, korak.
Hodim po novi travi,
Po črtah živali.
Zavijem desno.

Korak, korak, korak.
Hodim besno.

Korak, korak, korak.
Ne slišim več smeha,
ptičjega petja.

Korak, korak, korak.
Čez most stopam,
skoraj jokam,
sem na poti

strašni grozoti.
Korak, korak, korak.
Zadnje čase ni toplo.

Tresem se ob vetru, ki hladi.
Tresem se tako močno,
Da se stavbe podirajo.
Korak, korak, korak.
Hodim naravnost,
bliža se nevarnost.
avtomobili drvijo.
Korak, korak, korak
Še sem na tem svetu.

Vroče je postalo,
živci me teptajo

Korak, korak, korak
bližje polomiji.
Vse je monotono,

vsak dan bolj otožno,
Korak, korak, korak.
Pred šolo sem stopila,
kolena sem si polomila,
Lase bi si iztrgala,
včasih kaj raztrgala.
Korak, korak, korak.
Ta zlobni grad,

ki sproži panični napad.
A znam ga skriti,
se tiho pomiriti.

Korak, korak, korak.
Sem pred vhodom
groznega gradu.
Vidim noter,
vidim ven,

povsod je polno zmot.
Korak, korak, korak…

PESEM 3

32. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki
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MARIJA HEJJA
Škofljica (mentorica: Polonca Košir)

Pesem Skrivnost življenja Marije Hejje je prežeta z vitalističnim
duhom, ki zaganja verze v mogočnem ritmu. Porodila se je iz
občutka presežnosti in obilnosti narave, ki jo nagovarja v 2. osebi
ednine, polna je podob kipečega življenja, ki so obenem plodovite
in otroško nežne. Zdi se, da nad dobrovoljno mladostjo, ki kipi iz te
pesmi, ni nobenega temnega oblaka, v zanosu se avtorica celo
vpraša, ali si tudi narava ob bogastvu, ki ga nudi, sama zadovoljno
ne prepeva. Verze Marije Hejje odlikujeta svežina in
neobremenjenost, kar sta med mladimi pesniki redki vrlini.

Strokovna utemeljitev dr. Igorja Divjaka, člana strokovne komisije

Živim v vasi Smrjene, obiskujem OŠ
Škofljica. Najraje imam družino, prijatelje,
glasbo, živali ... Pod besedo »najraje« pa se
skrivajo tudi pesmi in narava. Ko sem
prebrala, da je letošnja tema Župančičeve
frulice »vračanje k naravi«, sem bila zelo
vesela. Veliko večino vikendov preživim v
naših sadovnjakih. Tam obrezujem jablane,
poslušam petje ptic, opazujem rast dreves,
pobiram sočne sadeže in se skrivam pred
slabo voljo. Prav v sadovnjaku, pod krošnjo
50 let stare hruške tepke pa nastaja navdih
in moje pesmi. Kadar nisem na zelenih
hribih, pa rada obiščem modri del narave -
morje. Vedno se rada udeležim kakšnih
tekmovanj in drugih aktivnosti. Sem tutorka.
Od vseh aktivnosti mi je ta verjetno najbolj

všeč, saj zelo rada pomagam. Menim, da imam skromno, vendar
dobrosrčno srce, kjer je dovolj prostora za vse. K pisanju pa me tudi
zelo spodbuja moja učiteljica Polonca Košir.
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Skozi objokane oči me gledaš,
nočeš verjeti, da se ti obračam.
Kaj je tisto, za kar se borimo,
kaj je tisto, po čem hrepenimo?

V daljavi vidimo naravo, ki bo zmagala
in vse premagala.

O, ti prelepi slavček, ki prepevaš, ko melje mlinček.
O, ti zanesljivi metuljček, ki me poslušaš, kot da bi bil tvoj sinček.

O, ti mala čebelica, ki delaš cel dan, da bo zrasla marelica.
Prišepni mi na moje uho,

kako bi bilo lepo,
da sem poskočna kot veverica,
da letim visoko kot lastovica
in da mi sonček redno sveti,
ter da vedno želim si peti,
saj kdor poje, slabo ne misli

in to bo pregnalo moje kisle misli.

O ti mladi škurh, ki te sliši še duh
O ti pridna mravljica, ki si lepa kot pravljica.
O ti živahna sinička, ki si najlepša ptička.
O, ti zvesti ježek, ki se rimaš na snežek

O, ti močni medvedek, ki vedno želiš si čebelji medek.
O, ti lepi dan in sanje, ki določajo čas za spanje.

Preden zaspim, se spomnim,
da za dežjem vedno posije sonček,
ki odžene vse skrbi in slabo voljo,

ki me teži.

Kaj je tista sončnica, ki se nam smeji
in nas s svojim pogledom poboža in razveseli?

O, ti narava, ki nam vse to daješ in nič ne zahtevaš,
si ti tudi zadovoljno prepevaš?

Vedno znova nas učiš skrivnosti življenja
in da je za odkrivanje drobnih radosti

potrebna samo močna želja.

SKRIVNOST ŽIVLJENJA
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ŽANA DIM
Mirna (mentorica: Maja Marinč)

Žana Dim v pesmi Znova narava domiselno, skozi spraševanje o
pomenu besede znova, spregovori o zahtevni temi večnega vračanja
letnih časov in večnega vračanja življenja. Ker je skrivnost življenja
nekaj nedoumljivega, ji v pesmi pusti zadihati v njeni presežnosti in
preprostosti. Z nizanjem osnovnih dejstev tega sveta, besedami, ki
se skladenjsko zlivajo z besedo znova, se pesnica razpre prvotnim
silam narave in vesolja. Teh ne vrednoti ali pojasnjuje, izgovarja jih
v njihovi čudežnosti in lepoti. Svetu pušča biti in skozi pesniško
govorico bralci lahko začutimo prebujanje narave in življenja.

Strokovna utemeljitev dr. Igorja Divjaka, člana strokovne komisije

Sem dokaj normalna osnovnošolka z veliko
ambicijami. Imam 13 let in prihajam iz
Mirne. Rada poslušam glasbo in pojem.
Obiskujem glasbeno šolo, kjer se že več kot
5 let učim igrati klavir, znam pa zaigrati tudi
na kitaro. Treniram atletiko, več let sem
plesala hip hop. Želela bi trenirati odbojko in
tenis, a vsega seveda ne morem, ker bi mi
zmanjkalo časa za spanje. V prostem času
rolkam, kolesarim, planinarim, plavam in
smučam. S šolo si ne delam velikih preglavic,
a imam k sreči lepe ocene. Rada se učim tuje
jezike, in sicer nemščino, angleščino in
francoščino, v šoli pa posebno pozornost
posvečam književnosti, zgodovini, geografiji
in športu. Moji največji zakladi so moja
družina, ki me vedno podpira, moj psiček, ki

me spravlja v dobro voljo, in moji prijatelji, s katerimi se rada
družim.

32. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki



Znova smešna je beseda,
sama nič ti ne pove,
a ko zraven je še ena,
ti pove že čisto vse.

Znova se zbudiš,
znova preživiš krasen dan,

znova se smejiš,
znova kmalu si zaspan.

Znova se Zemlja vrti,
znova se obrne okoli svoje osi,
znova se luna dvigne na nebo,
znova se zvezde svetlikajo.

Pravzaprav znova pomeni ponovno,
znova ponovi vse osnovno.

Znova se poti spreminjajo,
znova mladi odraščajo,
znova narava se vzpenja,

znova narava postane narava.

ZNOVA NARAVA
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DOROTEJA DREVENŠEK
Dobitnica Župančičeve frulice 2022
za najboljšo srednješolsko pesnico

Pohvale strokovne komisije:

• Eva Samarin Šterk (Črnomelj),
• Eva Šket (Gorica pri Slivnici),
• Amra Huremović (Šoštanj),
• Vid Kavčič (Črnomelj),
• Asia Prijanovič (Ig).

NAJBOLJŠI SREDNJEŠOLSKI PESNIKI
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Ana Kumperger
Zala Ilovar
Ana Stergar
Alja Pušič
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DOROTEJA DREVENŠEK
Maribor (mentorica: Nina Medved)

Izbrane pesmi so raznolike, izražajo pa potencial za zelo zanimiv in
raznolik nadaljnji razvoj. Tunel je zapisan v tradiciji izpovedne
poezije, je direkten v izražanju nemoči in izpraznjenosti, zapisan v
enostavni govorici, osrediščen okoli naslovne podobe. Morda bi brez
zadnje vrstice deloval še bolj udarno. Pesem Kolesar raziskuje
prozno pesem, premikanje od narativa in podatkov do izjavljanja.
Pesem se vrti in išče, in čeprav ji mestoma manjka notranja
kohezivnost in so menjave prestav okorne, je zanimiva in
predstavlja obetaven začetek. Pesem Bitje iz treh komponent pa je
po drugi strani narejena pesem, ki ji ni mogoče dodati ali odvzeti
ničesar, vsaka vrstica je na svojem mestu in pesem izpolni vse svoje
notranje zahteve. Metaforika je dokaj običajna, a uporabljena
nepatetično, učinkovito in tudi (sicer klišejska) »ptica v prsih« ne
zmoti. Pesem gladko drsi do svojega konca. Od tu naprej lahko
govorim le o interpretaciji: to je pesem o odraščanju (v žensko).
Pesem pokrene pogled v ogledalo.

Strokovna utemeljitev Veronike Dintinjane, članice strokovne komisije

Če bi bila žival, bi bila verjetno lastovka. Če
bi bila predmet, pa bi bila zagotovo kolo.
Rada kolesarim in tekam, ker se takrat
počutim najbolj svobodno. Svobodno kot
ptica. V prostem času štejem zvezde in
plešem v svojem vesolju. Obožujem spanje.
Največ spim podnevi, ker sem trenutno bolj
nočna ptica. Igram bas kitaro, violino in šah.
Zelo rada sedim za šahovnico in
premišljujem. Takrat pozabim na vse ostale
bitke. Všeč mi je, da med šahovsko partijo
svet utihne. Moja najljubša pesem je
Origami. Ob poslušanju glasbe čivkam. Veliko
se smejem in ves čas uganjam norčije, da niso
dnevi preveč dolgočasni. Kadar je dež, grem
ven in bosa skačem po lužah. To je zelo
zabavno, priporočam. Komaj čakam poletje,

da bom lahko dosti počivala in veliko uživala. Enkrat se bom
reinkarnirala v pajka kolesnika. Takoj za tem pa v ptico. Najbrž se
bom premikala po prehranjevalni verigi vse do kolesa.
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Likovni teoretik John Berger je menil, da žensko vedno spremlja
njena lastna podoba; ko gleda sebe, vedno gleda tudi, kako jo vidijo
drugi. Ob ogledalu je tu torba, kamor lahko skrije svoje misli,
poteza, ki jo ponavlja za svojo materjo, ki je njen vzorec
socializacije v žensko. »Ptico v prsih« hrani nekaj, kar sliši le ona
sama. Med telesom, ki je tudi družbeno pogojeno, in dušo je
prisoten razkorak, ki lahko generira različne disforije ali celo
patologije. Tu pa so še misli in sanje, skrite v torbi. Bitje iz treh
komponent izraža kompleksnost človeške izkušnje: kar smo v očeh
drugih, kar smo sami s seboj in kar bi lahko morda bili. Pesem pa se
sklene z odprtim koncem, ki dopusti možnost uspešne integracije ali
vsaj začasnega sobivanja vseh komponent. Morda onkraj družbeno
zamejenih okvirjev.
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Pred ogledalom se spomnim,
da obstajam.

Misli namečem v obrabljeno torbo,
ki mi jo je mama kupila na morju.

Sama je imela nekoč enako.

Peruti skrijem pod volnen pulover,
obraz prebarvam z bleščicami.

V ušesa posadim slušalke,
da mi Carla Bruni zapoje v francoščini.

To je zajtrk za ptico v prsih.

Obujem si že dolgo premajhne škornje,
ker telo biva drugod kot moja duša

in je število žuljev, s katerimi bom umrla, nepomembno.

Preobrazim se iz bivanja
v bitje iz treh komponent.

Prva me gleda iz ogledala,
druga čivka pod rebri

in tretja je zaprta v moji torbi.

Vse skupaj odplavamo skozi okno.

BITJE IZ TREH KOMPONENT
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Kolo je
ploščata priprava okrogle

oblike, ki z vrtenjem omogoča
premikanje vozila.

Najstarejše kolo je bilo najdeno
spomladi leta 2002 na

Ljubljanskem barju, staro pa
naj bi

bilo 5200 let.

V naravi obstaja vrsta pajka:
pajek kolesnik, ki se pri begu
pred sovražnikom »zloži« v

obliko
kolesa, kar mu omogoči hitrejši
beg po puščavskih sipinah. Živi
v namibijski puščavi in je

redek primer kolesa v naravi.

Kolo ali premet vstran je bočna
zakotalitev telesa po
iztegnjenih in nekoliko

razmaknjenih
rokah in nogah.

Kolo je vozilo z dvema
kolesoma na nožni pogon.

Današnje kolo so izumili v 19.
stoletju.

Danes je po svetu že več kot
milijarda koles.

Naša gimnazija ima svojo
kolesarnico, iz katere kljub

strogemu varovanju kdaj pa
kdaj tudi

izgine kakšno kolo, ker pride
kdo z neopaznimi ščipalkami,
»ščip« in kolesa ni več.

Tadej Pogačar in Primož Roglič
sta trenutno najbolj
prepoznavna slovenska

kolesarja.

Najboljši kolesar na svetu pa
sem jaz.

Na kolesu se iz pešca
preobrazim v kolesarja.

Veter v laseh, mušice v ustih in
očeh,

švigam po mestnih ulicah,
brez razmišljanja drvim prek

prehodov za pešce,
ker ima kolesar zmeraj

prednost.

Kolesa se vrtijo.
Srce mi močno razbija,

dihanje je usklajeno z ritmom
poganjanja.

Zviška opazujem nebogljene
ljudi pred sabo,

ki se umikajo, da jim ne bi
moje kolo izbrisalo obstoja,
ali za zmeraj onemogočilo

hoje,
in prav nič se mi ne smilijo,

KOLESAR
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ker so si pravzaprav sami krivi,
da ne kolesarijo.

Ampak vse to je postransko.

Pomembno je le vrtenje.

Vrtenje mojih koles in našega
planeta.

To, da se ne glede na okolico
premikam hitreje od nje.

Bistveno je, da sama izbiram
prestavo in pot.

Neustavljiva sem. Na kolesu
sem neustavljiva.

Nešteto kolesc se vrti točno
tako, kot se mora.

Po svoje.

Včasih se kolo sreče obrne in
me prevzame temna misel,
ali morda zaman gonim svoj

biciklin.
Kam vse to pelje?

Takrat bi rada stopila s kolesa,
vendar se ne smem ustaviti,
treba je dalje in dlje,

čeprav brezciljno potovati,
ker se lahko le tako osmislim.
Morda na poti obrnem kolo

zgodovine.
Ali pa ob njej najdem

sopotnika,
ga posadim v košaro in peljem

na izlet.

Morda obrnem kolo zgodovine
le tebi.

Ali pa enkrat postanem peto
kolo in odkolesarim stran,

drugič na kolesu delam trike in
znova postanem prva violina.
Nešteto je možnih poti, ki
čakajo, da jih najdem in

prevozim.

Zakaj bi se torej ustavljala?
Vse kolesarje in nekolesarje na

tem svetu čaka postaja,
kjer bomo odložili svoja kolesa

in telesa,
zato bom svoja dva do takrat

peljala po
najdaljši,

najbolj vijugasti
in najbolj dišeči poti.

Naužila se bom
dirjanja

in gledanja
in vijuganja
in vrtenja.

Sebe,
kolesc

in tega planeta.

In potem se bom reinkarnirala v
pajka kolesnika.
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Pijem kapučino
in gledam skozi okno.

Odkar jemljem tablete,
je vse zelo prazno.

Postala sem tunel.
Na vhodu se zdi,

da v moji notranjosti
biva vsebina

ali da nekam vodim.

Privid.

Jaz sem samo dolga,
temna,

votla, slepa ulica.

Nisem se taka rodila,
nihče se ne rodi kot tunel,

to pač postaneš,
zaradi jebenega sveta,
ki je prehiter in prevelik,

da bi ga razumel,
in premajhen,

da bi se v njem skril.

Naredim še en požirek.

TUNEL
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Pesem tematizira vojno, kot smo se jo že navadili razumeti: nemočni
civilisti, ki jim smrt grozi iz zraka, ker so se velesile tako odločile. Naj bo
Ukrajina ali Irak, pozicije so zelo jasne: na eni strani svet, kjer se pišejo
pesmi, kjer so v sobah pisalne mize, na vrtu kamelije, ob hiši drevesa,
otroci pa se igrajo na vrtu. Na drugi strani brezosebni visokotehnološki
stroji, ustvarjeni za uničevanje. Tisti, ki dajejo (ali le izvajajo) ukaze, si,
slej kot prej, umijejo roke. Če prvi del kitice v ekspoziciji postavi ta
pričakovani horizont in naslika mirnodobno, skoraj idilično sliko kot
prvoosebno pripoved (in je zato tudi malenkost manj prepričljiv), pa je
zlasti drugi del pesmi tisti, ki ostane v spominu. Ta del z načinom izrekanja
podaja vsebino, ki ni omejena zgolj na semantično informacijo, temveč
kodira tudi intenziven čustveni odziv. S preprosto ponovitvijo glagola
„padati“ na koncu pesmi, kjer pada papirnati avion, ki si ga otroci podajajo
v igri, pa tudi večer in, nezadržno, tudi prihodnost, z njo pa slutnja ali
bolje grožnja vojne, doseže pesem svoj glavni učinek.

Strokovna utemeljitev Veronike Dintinjane, članice strokovne komisije

ljubezni do poezije ima moja mentorica, prof. Ljuba Koprivc
Bertoncelj, ki mi s podporo in jezikovnimi ter vsebinskimi popravki
pomaga pri dozorevanju v pesniškem izražanju in tudi v osebni rasti.

32. Župančičeva frulica
Najboljši srednješolski pesniki

Zaključujem 2. letnik Gimnazije Celje –
Center. S pisanjem poezije in proze sem se
začela ukvarjati v 5. razredu osnovne šole.
Ena najpomembnejših stvari je zame
zagotovo poglabljanje vase, odkrivanje še
neraziskanih delčkov lastnih misli in čustev.
Poleg pisanja se rada izgubljam med
vrsticami psiholoških knjig, si izpisujem
citate ter z njimi zapolnjujem dolgočasne
stene svoje sobe. Prijatelji me vidijo kot
nasmejano in precej razmišljujočo osebo, ki
se vedno razveseli drobnih reči, a hkrati s
svojo trmo in radovednostjo posega po
visokih ciljih. Obožujem slikanje z
akvarelnimi barvami, dolge vožnje z vlakom,
družinska potovanja v tuje države in
vsakdanje pogovarjanje s sošolkami med
odmori. Pomembno vlogo pri razvijanju

ANA KUMPERGER
Šempeter v Savinjski dolini (mentorica: Ljuba Koprivc Bertoncelj)
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še 12 minut
in nebo bo začelo rohneti

kot bi zaslišala sirene za vojno
se začenja ali končuje?

sedim v sobi za pisalno mizo
morda bodo to zadnje besede

ki bodo zapisane
zadnje

ki bodo gorele
kot trske lesa v krušni peči

zadnje
ki se bodo še spominjale kamelij z vrta

in ki se bodo zunaj igrale z golimi krošnjami
morda me ni več

morda le roka piše zadnji stavek
preden se zdrzne in v hipu omrtvi

vidim krik
vtisnjenega v blazino

kot bi počila struna v klavirju
ostale pa bi ji še zadnjič zavibrirale v slovo

zvečer je
osem čez deset
zaslišim ga

kot papirnato letalo
ki smo si ga otroci podajali na travniku

pada
pada

NAD NAMI S SEVEROVZHODA
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ZALA ILOVAR
Šmarješke Toplice (mentorica: Mateja Gomboc)

Kdo bi vedel, kaj govorijo doktorjeve zelene oči, ko zrejo na naš
in/ali Gatsbyjev svet, in ali so nadzorne oči semaforjev v kakšni
(sorodstveni?) povezavi z Bogom. Svet (in promet kot njegova očitna
prispodoba) je skrajno negotov in vsi poskusi reda zgolj začasni.
Jasno pa je, da je pesem tik pred koncem našla svoj notranji red.
Otresla se je začetne okornosti, s katero je uspela zgolj nakazati
planirano pot metafore ali orisati podobe. V drugi kitici je našla
verze kot »prehodi za pešce niso nič drugega kot počesani kožuhi
poceni zeber«, ki s spajanjem preprostega izjavljanja in
nadrealizma opozorijo nase. A bralko končno ponese zadnja kitica,
v kateri je pesem našla svoj notranji ritem. V nalezljivi kadenci se
zvrtijo vse predhodnje besede in podobe, semaforji, promet, barve.
Dokler sledi vrtinčenju podob in misli, dokler utripa z besedami,
dokler se pusti presenetiti, dokler sledi svoji nuji, bo pesem našla
svoje pravo ravnotežje.

Ko sem bila majhna, sem hotela postati
zdravnica. Rada iščem izgovore, rože
zalivam neredno, rada poslušam ulične
glasbenike, rada ugašam budilke, nisem zelo
zmerna, učim se kronično premalo in pogosto
preveč zapravim za kavo. Zadnje čase sem
zaljubljena v jazz in v Call Me Irresponsible
Bobbyja Darina. Všeč mi je improvizacija,
ker imam pri njej občutek, da sem
nezmotljiva. Rada si predstavljam, da imam
glavno vlogo, čeprav se mi zdi, da bi bila zelo
slaba igralka. Enkrat kmalu načrtujem obisk
živalskega vrta. Ne sprašujte me za najljubšo
barvo, ker se še vedno nisem odločila.

Strokovna utemeljitev Veronike Dintinjane, članice strokovne komisije
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Dandanes se sploh ne ustavljam več
pri semaforjih ali pri drugih forah,

prevečkrat me je že zavedla njihova luč,
policaji, ki usmerjajo promet, so lažnivci,
zato pa tako pogosto pride do karambola

in tudi zadnjič bi skoraj trčila,
ker sem spet nasedla istim zelenim očem,

kljub temu, da spogledovanje
pravzaprav nikoli ni bila moja stvar.

Dandanes sploh ne verjamem več,
da je kdaj varno prečkati dvopasovnico,
pa tudi, če mi to prijazno zagotovijo

uniformirani gospodje s piščalko v ustih,
prehodi za pešče niso nič drugega,
kot počesani kožuhi poceni zeber,

zelene oči varajo, tudi če pomežikneš
in iskreno, če bi lahko bilo po moje,

bi moral nekateri masko nostiti čez cel obraz.

Zato bom počakala na svoji strani ceste,
dokler ne zavaruješ prizorišča nesreče,
dokler ne ustaviš norega prometa,

dokler ne vrneš zebram, kar je njihovega,
dokler ne opustiš te maškerade,
dokler ne pobarvaš semaforjev,
dokler ne pregrizneš jezika,

dokler ne opaziš njegove opozorilne barve,
dokler ne plačaš razvrednotene besede.

Doktor Eckleburg pomežikne
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ANA STERGAR
Ljubljana (mentorica: Mirjam Šemrov)

Če je Adrienne Rich nekoč zapisala »napravi seznam stvari, ki si jih
izgubila, in temu ne reci pesem« pa je pred nami prav seznam, ki je pesem,
podana gibko, lahkotno, v njej odmeva lega pogovornega jezika, njegova
sproščenost, predvsem pa pristnost, živost govorke. Iz pesmi žari
mladostna energija prvih poljubov, odkrivanja umetnosti, intenzivnosti
vsega doživljanja, tudi majhnih in navidez nepomembnih trenutkov.
Seznam - pesem nastaja na prehodu iz otroštva v odraslost, kjer je
beleženje spominov način, kako jih pustiti ob strani in najti pot naprej.
Vsekakor je za to potovanje med besede seznam odličen način, vendar
potovanje ponuja še veliko drugih možnosti, ki jih mora avtorica še
raziskati. Lahko tudi z eno nogo na pločniku in eno nogo na cesti.

Obljubila sem si, da ne bom le reciklirala
lanskega življenje(o)pisa.

Povedala sem že, da mi je ime Ana, da hodim
na Gimnazijo Vič, da treniram balet; zdaj
poskušam najti nove stvari, ki me definirajo.

Po novem sem odrasla. Po novem imam na
polici spričevalo ob zaključenem 4. letniku in
lastno pesniško zbirko. Toda še vedno – rada
imam dobre knjige in slabe knjige; rada
imam tuje jezike in velike besede; v teoriji
rada potujem, v praksi ne maram sprememb.

Rada pišem pesmi.

Ne vedno.

Včasih jih sovražim. Včasih me spravljajo v tesnobo.

A ne morem jih nehati pisati.

Zato po novem pravim, da sem pesnica.

32. Župančičeva frulica
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Strokovna utemeljitev Veronike Dintinjane, članice strokovne komisije
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Šope las.
Elastike.

Sezname pesmi preteklih mesecev.
Ples senc iz baleta La Bayadere.
Tisto eno enko iz matematike.
Prepričanje, da ne zmorem oditi.

Posterje na steni.
Svoj prvi dober poljub.

Tebe.
Tebetebetebe.
Otresam se.

Tvojega vonja na moji jakni na železniški postaji.
Otresam se.

Nezapisanih verzov v svoji glavi.
Otresam se.

Strani v dnevniku. Božičnega večera.
Poletja. Velikega platna. Brega Ljubljanice.

Otresam se. Pes, ujet v naliv. Jablana, polna zrelega sadja.
In pada.

Pada dol z mene.
Šopi las in elastike in gnila jabolka upanja.

In vrste belih plesalk in moj prvi dober poljub.
Pada, pada.

Glej jih, so že padle.
Ni te več.

Vesele praznike.

Seznam stvari ki jih je treba pustiti v starem letu
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ALJA PUŠIČ
Maribor (mentorica: Nina Medved)

Pred nami je prostor, zavit v prisluškovanje. Tišina, dihanje, glas pokanja
reber. Gosta, pridušena atmosfera. Pogrezamo se v stanje, kjer se preprosti
izpovedni stavki stapljajo s sanjsko dimenzijo. Predmeti postajajo živa
bitja in skozi svoj molk izzivajo, da izrečemo, kar se čez dan zdi nemogoče.
V tem »območju somraka« so lahko prisotna vsa ambivalentna občutja, od
ujetosti v majhnost lastnega obstoja do strahu pred nesprejetostjo. Svojo
domovinsko pravico dobijo tudi tiste sence, ki zdaj še nimajo svojega
imena ali obraza. Vse spremlja povišana stopnja negotovosti. Čeprav je v
besednem izrazu še veliko prostora za delo z ritmom, za prisluškovanje
kadencam govora pa tudi za natančnejšo izbiro besed in ostrenje podob, je
atmosfera, ki jo pesem vzpostavi, prepričljiva in zapomnljiva.

Takšna sem. Ne vem kaj napisati, brez da
napišem preveč. Rada stojim ali sedim na
obeh polih gledališča. Neprestano se
sprehajam s slušalko v enem ušesu - ker se
bojim tišine, sem navezana na glasbo, ki jo
poslušam. Tudi sicer je umetnost to, s čimer
bi se najraje ukvarjala in izražala. Ni se mi
treba ukvarjati z vojno v Evropi; tisti, ki nič
ne vemo, “nimamo nič s tem”. Ne znam se
poslavljati, ker lahko vse vidim še enkrat –
ker lahko, ker jaz tako hočem; ker ni
mogoče, da ne bi.

Imamo ta svoj privilegirani mehurček, ki ga
zgolj za kratek čas obremenijo novice
drugih. Tukaj se lahko oglasimo, čeprav se
nam zdi, da nas nihče ne sliši. Drugje bi
začele padati bombe. Kaj se dogaja?

Takšna sem. Veliko sem v mislih, morda preveč, morda jih preveč
obračam. Sem pa prav zato hvaležna in zmeraj manj nergam. Kakšna
sreča. Vse to lahko rečem, ker nam, ki smo lahko obsedeni sami s
sabo, nič ne manjka.
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Strokovna utemeljitev Veronike Dintinjane, članice strokovne komisije
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v kupeju 6 ni nikogar,
krvavih madežev na stenah
se je oprijel smrad po starih

tovornih lokomotivah

včasih je, kot bi vozila po vodi,
drugič, kot da vklopim

avtopilota,
ker upam, da me docela

premami
neznana pot

namagneteni modernejši vlaki
lebdijo,

rada jih imam,
ker ne škripajo in ne boli me,

ko zapeljejo čez

na mojih progah prihaja do
razlitij morja

postelja ga vpija,
a do jutra topel jugo zabriše

sledi

kako se ji lomijo rebra, ko
mednje potiskam koleno
in poka kot tisti ljudje, s

katerimi se ne družim, ker si
pokajo členke

premajhna je zame,
prsti nog morajo počivati na
steni, ki jih z mrazom omrtviči

kako cvili, ko po meni vozijo
vlaki na drug konec razuma

nekatere bi morali zamenjati z
javnimi sredstvi,

saj iztirijo zmerom,
ko je v sobi prepih

v noči me ne sprejme,
ko se omamljena vrnem s

postaje,
zjutraj me pogrezne globoko

vase,
a moram na naslednjo

ne maram igrač, ki spimo na
njej

in se trudimo biti čisto tiho,
ko napolnjujemo kupeje,
ki vodijo med rebra

ne maram svoje postelje



Zoja Kogovšek (Brezovica pri Ljubljani)
Matjaž Jordan (Škofljica)
Urh Pertinač Baš (Trbovlje)

Nik Škabar (Metlika)
Ajda Bremec (Črnomelj)

Strokovna komisija si je v sestavi Tomaža Gubenška, Sare Horžen
in Žige Bratoša na treh predizborih v živo ogledala nastope

izbranih deklamatorjev in izbrala finaliste:

NAJBOLJŠI OSNOVNOŠOLSKI DEKLAMATORJI
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Na zaključni prireditvi bo znana zmagovalka ali zmagovalec
Župančičeve frulice 2022, ki bo prejel/-a pastirski rog za

najboljšega osnovnošolskega deklamatorja kot simbol dobrega
govorništva in javnega nastopanja.



Pika Kovač (Ljubljana)
Vito Grilc (Bled)

Ema Medved (Škocjan)
Svit Stišovič (Celje)
Anej Oman (Kočevje)

Strokovna komisija si je v sestavi Tomaža Gubenška, Sare Horžen
in Žige Bratoša na treh predizborih v živo ogledala nastope

izbranih pripovedovalcev in izbrala finaliste:

NAJBOLJŠI SREDNJEŠOLSKI PRIPOVEDOVALCI

41

Na zaključni prireditvi bo znana zmagovalka ali zmagovalec
Župančičeve frulice 2022, ki bo prejel/-a pastirski rog za

najboljšega srednješolskega pripovedovalca kot simbol dobrega
govorništva in javnega nastopanja.



Nikola Serdar, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb (HR)
(mentorica: Marta Lazić)

Zar nemaš odgovor
na svoje krakate ruke koje treba

rezati?
Treba ih odrezati po cijeloj dužini
na dva jednaka dijela
od ramena
naniže.

I svaki dio treba posebno
odvojiti
od tijela uz lom hrskavice.

Figura za ubijanje,
rastavljanje i sastavljanje.

Kad se uzglobiš i
novonastale udove staviš na svoje mjesto,
prenesi škare od ruba stola
do mojih

ruku.

Smiri se, pogledaj u nebo-
nismo gotovi.

Morska zvijezda

NAJBOLJŠI SREDNJEŠOLSKI PESNIK
GORANOVEGA PROLJEĆA 2022
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S svojo prisotnostjo so nas v 32-ih letih počastili:
GOSTJE ŽUPANČIČEVE FRULICE

32. Župančičeva frulica

Gost Leto
Tone Kuntner 1991
Jerca Mrzel 1992
Tone Pavček 1993
Edi Majaron 1994
Saša Vedri 1995
Alenka Vidrih 1996
Ljoba Jenče 1997
Vojko Zidar 1998
Violeta Tomič 1999
Aleš Valič 2000
Irena Zagajšek 2001
Saša Pavček 2002
Desa Muck 2003
Andrej Rozman - Roza 2004
Vinko Möderndorfer 2005
Barbara Gregorič Gorenc 2006
Anja Štefan 2007
Janez Mušič 2008
Ervin Fritz 2009
Boris A. Novak 2010
Miroslav Košuta 2011
Zvezdana Majhen 2012
Peter Svetina 2013
Maja Novak 2014
Andrej Rozman - Roza 2015
Bina Štampe Žmavc 2016
Neža Maurer 2017
Andreja Borin 2019
Barbara Gregorič Gorenc 2020
Feri Lainšček 2021
Borut Kraševec in David Bedrač 2022
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