
 
 

 

 

 

 

 

 Celje, 6. avgust 2020 

 
Pesem »vsak dan smo večji« zmagovalka male Veronike 2020 
 
Spletno glasovanje za najboljšo srednješolsko pesem za malo Veroniko 2020 je končano. Tokratna 
zmagovalna pesem ni prejela največ glasov občinstva le med petimi nominiranimi pesmimi, temveč 
je največ pozornosti in naklonjenosti požela med vsemi pesmimi. To je pesem »vsak dan smo večji« 
avtorja Aljaža Primožiča z Gimnazije Celje – Center. Kot pravi strokovna žirija, nas pesem »vrača v 
otroštvo, v nostalgijo, ko je merjenje ob podbojih vrat pomenilo varno zavetje in pribežališče«. Na 
letošnjem natečaju, ki je potekal peto leto zapored, je sodelovalo 42 srednjih šol. V spletnem 
glasovanju je bilo skupno oddanih 3.783 glasov, največ jih je prejela zmagovalna pesem, in sicer 
661. 
 

Na pesniški natečaj za srednješolke in srednješolce mala Veronika 2020, ki se je začel v marcu, so bile 
povabljene vse srednje šole v Sloveniji. Kljub epidemiji so mladi skupaj s svojimi mentorji ustvarjalno 
pesnili in na natečaj je prispelo 42 pesmi srednjih šol (pet pesmi več kot lani) iz cele Slovenije. Tokrat 
največ pesmi prihaja iz Osrednjeslovenske in Podravske regije, iz vsake po devet sodelujočih šol, sledi 
Savinjska regija z osmimi sodelujočimi šolami. Po tri sodelujoče šole so z Goriške in Pomurske regije, 
po dve šoli z Gorenjske, Jugovzhodne, Primorsko-notranjske in Obalno-kraške regije, po ena šola pa iz 
Koroške in Zasavske regije. 

Prispele pesmi je ocenjevala strokovna žirija, ki je izbrala pet najboljših. Neodvisno od strokovne žirije 
je na spletni strani www.veronikini-veceri.si med torkom, 7. 7., od 9. ure dalje, in četrtkom, 30. 7. 
2020, do 15. ure, potekalo spletno glasovanje, kjer je lahko občinstvo oddalo svoj glas izbranim 
pesmim. Vsak je lahko svoj glas oddal za več različnih pesmi, vendar je lahko za posamezno pesem 
glasoval le enkrat. Pravilno oddanih spletnih glasov je bilo 3.783 (108 več kot lani). Med petimi 
nominiranimi pesmimi je zmagala tista pesem, ki je prejela največ spletnih glasov. 

Za malo Veroniko 2020 je strokovna žirija v sestavi dr. Zoran Pevec (predsednik), Tonja Jelen (pesnica 
in profesorica slovenščine) in Aleš Jelenko (magister menedžementa, pesnik, prozaist in esejist), 
nominirala pet pesmi (pesmi so navedene po vrstnem redu prejema pesmi): 

 vsak dan smo večji, Aljaž Primožič, Gimnazija Celje – Center, mentor: Kristian Koželj 

 ničle, Sara Lavrenčič, Gimnazija Bežigrad 

 Nazarečan, Gloria Džankić, II. gimnazija Maribor, mentorica: Nina Medved 

 Čepela si na ponjavi jutranje esence, Nina Bohnec, Gimnazija Murska Sobota, mentorica: 
Boža Ivanuša Trajbarič 

 Saj bi lahko rekla, Lara Gobec, I. gimnazija v Celju 
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Kratka utemeljitev žirije za nominirane pesmi 

 vsak dan smo večji, Aljaž Primožič, Gimnazija Celje – Center, mentor: Kristian Koželj 

Pesem vsak dan smo večji nas vrača v otroštvo, v nostalgijo, ko je merjenje ob podbojih vrat 
pomenilo varno zavetje in pribežališče, nevedoč, da so ravno te črtice kazalci, ki nas vedno bolj 
oddaljujejo od malega sveta, od sreče in lahkotnosti. Pesem z nizanjem predstav in omejeni 
prostorskosti nas vedno bolj vrača v polpreteklost in obenem vedno daje v sedanjost, ki zna biti 
neznosna. Medtem pa je razmerje med velikostjo in prostori vedno bolj težko. 

 ničle, Sara Lavrenčič, Gimnazija Bežigrad 

Pesem ničle se spopada z bivanjsko tematiko. Smisel bivanja sredi koordinat in funkcij je težko, 
nemogoče: »nikoli se nismo znali stlačiti v funkcije.« Avtorica nas vodi od začetka do konca pesmi z 
ničejanstvom in pesem lahko primerjamo s Kosovelom. Pesniški jaz je razdrobljen samega vase, ni del 
množice, ni del polja, na katerem pa se vseeno nahaja. 

 Nazarečan, Gloria Džankić, II. gimnazija Maribor, mentorica: Nina Medved 

Nazarečan je pesem, ki ima dobro izpeljan dramaturški lok. Ta je osnova za pesemsko pripoved, a 
šele zadnji verzi prikažejo, da je to hipec in še to enkratni, neponovljivi. Pesem aludira na naravo in 
božje zakonitosti, ki naj bi udarile vsakič, ko ljudje delamo kaj »narobe«. Dialog je razdeljen na eni 
strani na racionalno razlago in človeški strah in interpretacijo o grehu na drugi strani. Kako je torej 
dojeta ta ljubezen, dvojina, je sprejemljiva ali je lahko obsojena in zaničevana; avtorica nas spretno 
vodi, da lovimo in iščemo pomene. 

 Čepela si na ponjavi jutranje esence, Nina Bohnec, Gimnazija Murska Sobota, mentorica: 
Boža Ivanuša Trajbarič, prof. slov. 

Pesem z bivanjsko tematiko se vrača v temni modernizem. Lirski subjekt stagnira, psihofizično je 
zlomljen. Odzove se le še s fizičnim izločkom, in to s krvjo. Velik pomen ima zvočnost verza: »Iz 
globine pljuč si izdolbla svoj glas / in ga razlila po skorji zračnih mešičkov.« V pesmi je najti vpliv 
samosvoje liričnosti poezije Daneta Zajca. 

 Saj bi lahko rekla, Lara Gobec, I. gimnazija v Celju 

Pesem Saj bi lahko rekla želi s svojo neposrednostjo obračunati s pesniškim jazom, torej samim sabo, 
in svojo materjo, še posebej pa z očetom. Pesem razkriva ranljivost, spopad s samim sabo in 
priznanjem, da je še težje priznati. Humor, ironija in tipične rečenice pesmi kljub teži, ki jo izreka, 
dajejo domiselno in duhovito izpovednost. 

 

Prejemnik male Veronike 2020 

Med petimi nominiranimi pesmimi je največ glasov občinstva, 661, prejela pesem vsak dan smo večji 
avtorja Aljaža Primožiča z Gimnazije Celje – Center, ki je ustvarjal pod mentorstvom Kristiana 
Koželja. Tudi med vsemi ostalimi pesmimi je ta pesem prejela največ glasov občinstva. 

V spodnji preglednici je pregled števila pravilno oddanih e-glasov za vsako sodelujočo pesem. 

 

  



 
 

Nagrada 

Zmagovalec male Veronike 2020 prejme denarno nagrado v vrednosti 400 € bruto s plaketo, 
monografijo Portreti sodobne slovenske literature (1991 – 2016) in vabilo na predstavitev 
zmagovalne pesmi na podelitvi Veronikine nagrade. Nagrada za malo Veroniko bo podeljena na 
Večeru poezije s podelitvijo Veronikine nagrade, male Veronike in zlatnika poezije 2020, ki bo zadnji 
torek v avgustu, to je 25. avgusta 2020, v Narodnem domu Celje. Zaradi zahtev ukrepov za 
preprečevanje širjenja virusa Covid-19 bo podelitev potekala z manjšo udeležbo posebej vabljenih 
gostov. 

Natečaj mala Veronika 2020 je sponzorsko podprlo podjetje Vivapen. 

 

 

Nagrajencu male Veronike iskreno čestitamo in mu želimo še veliko pesniških navdihov! 

 

Mag. Vanesa Čanji, 
direktorica 
 

 

O natečaju 

Organizatorica podelitve Veronikine nagrade Fit media d.o.o. je letos petič zapored organizirala pesniški natečaj 
za srednješolce mala Veronika. Z natečajem želimo mlade spodbujati k pesniškemu izražanju in jim ponuditi 
prostor za promocijo njihovega pesniškega ustvarjanja. K natečaju so povabljene vse srednje šole v Sloveniji, ki 
lahko na natečaj prijavijo eno pesem dijaka ali dijakinje. 

 

 

 
Kontakt za več informacij: 
Tanja Pangerl, t: 03/ 42 66 716, e: info@veronikini-veceri.si, w: www.veronikini-veceri.si 
 
 
Sponzor male Veronike 2020: 
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Preglednica tekmovalnih pesmi z rezultati v natečaju za malo Veroniko 2020 

(Razvrščene po vrstnem redu prejema pesmi, vse pesmi so dostopne na tej povezavi.) 

Zap. št. 
pesmi 

Naslov Avtor Šola Št. glasov  

01 Žolč Gašper Kastelic Gašper Kastelic 
Mentorica: Katja Koren Valenčič 

132  

02 Pozdravljen. Lana Prosenak Srednja šola Slovenska Bistrica 
Mentorica: Maja Kodrič Crnjakovič 

84  

03 Stari in mladi Miha Lazić Šolski center Nova Gorica, 
Elektrotehniška in računalniška šola 
Mentorica: Bojana Modrijančič Reščič 

8  

04 Obrabljen občutek Lea Kalister Šolski center Postojna 
Mentorica: Vlasta Milavec 

165  

05 Mak je nastal iz 

Afroditinih solz 

Selma Skenderović Gimnazija Koper 213  

06 Metulji Nana Petrović Šolski center Celje, Srednja šola za 
strojništvo, mehatroniko in medije 
Mentorica: Suzana Slana 

35  

07 Ocean Tjaša Ivana Kocmut Šolski center Slovenj Gradec, Srednja 
šola Slovenj Gradec 

4  

08 Matematika Ana Zemljič Gimnazija Ormož 29  

09 finlandija Blažka Gantar Gimnazija Jurija Vege Idrija 2  

10 Prenešena mnenja Fabian Kerec Srednja zdravstvena šola Murska 
Sobota 
Mentorica: Metka Prelog 

2  

11 17 Andreja Štumberger Gimnazija Ptuj 
Mentorica: Marija Mir Milošič 

22  

12 Zabila sem žeblje v 

svoje roke 

Pika Štefanič Srednja šola Črnomelj 
Mentorica: mag. Anita Starašinič 

58  

13 vsak dan smo večji Aljaž Primožič Gimnazija Celje – Center 
Mentor: Kristian Koželj 

661 Nominirana 
pesem + 
zmagovalna 
pesem 

14 Prikrita resnica Eva Švigelj Šolski center Srečka Kosovela Sežana 
Mentor: Maša Rolih 

48  

15 Ateisti življenja Manca Marinko Gimnazija Ledina 82  

16 Prava Daniela Švab Lesarska šola Maribor 2  

17 Bodimo odgovorni Špela Brezočnik Prva gimnazija Maribor 
Mentorica: Metka Kostanjevec 

167  

18 ničle Sara Lavrenčič Gimnazija Bežigrad 82 Nominirana 
pesem 

19 Nazarečan Gloria Džankić II. gimnazija Maribor 
Mentorica: Nina Medved 

154 Nominirana 
pesem 

20 Srečanja Zoja Lovšin Gimnazija Želimlje 215  

21 Sprememba stanja Karolina Perdan Gimnazija Moste 
Mentorica: Kristina Hočevar 

41  

https://www.veronikini-veceri.si/natecaj-mala-veronika-2020/pesmi-2020.html
https://www.veronikini-veceri.si/natecaj-mala-veronika-2020/pesmi-2020/820-srecanja.html


 
 

22 Ekologija 2 Dino Felić Strokovni izobraževalni center 
Ljubljana 
Mentorica: Liljana Kranjc Tekavec 

30  

23 Antični ideal Uma Hajsinger Gimnazija Šentvid 
Mentorica: Kristina Hočevar 

109  

24 Umrem Hana Bujanović 

Kokot 

Gimnazija Kranj 
Mentorica: Bernarda Lenaršič 

177  

25 V soncu in vetru Jernej Leva Škofijska gimnazija Antona Martina 
Slomška 

46  

26 Zaskrbljenost skrbi Rok Hrustel Šolski center Celje, Gimnazija Lava 
Mentorica: mag. Jana Kvas 

89  

27 Maske zlomljenih 

ljudi 

Anastazija Gračner Šolski center Velenje, Gimnazija 
Velenje 

88  

28 Marco Polo Nina Zrimšek EGSŠ Radovljica 
Mentorica: Lidija Brezavšček 

170  

29 Moja družina Ana Bele Ekonomska šola Novo mesto 121  

30 Molitev Tjaša Završki Šolski center Rogaška Slatina 75  

31 Fatalistka Živa Fistrič Srednja zdravstvena šola Celje 124  

32 Tisto Inge Novinc Škofijska gimnazija Vipava 90  

33 Reka Tilen Kovač Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 14  

34 Edina želja Alen Romih Srednja elektro-računalniška šola 
Maribor 
Mentorica: Barbara Gajšek 

38  

35 »Pobito srce« Nastja Podgoršek 

Ferčec 

Srednja šola za oblikovanje Maribor 1  

36 Danes Pina Lenart Vengust Srednje šole za oblikovanje in 
fotografijo Ljubljana 
Mentorica: Marta Krejan Čokl 

50  

37 Čepela si na ponjavi 

jutranje esence 

Nina Bohnec Gimnazija Murska Sobota 
Mentorica: Boža Ivanuša Trajbarič 

146 Nominirana 
pesem 

38 Pa vseeno Veronika Magister Srednja ekonomska šola Ljubljana 0  

39 Sonet samoti Januš Marinček Šolski center Ljubljana, Gimnazija 
Antona Aškerca 

2  

40 Saj bi lahko rekla Lara Gobec I. gimnazija v Celju 76 Nominirana 
pesem 

41 Riž Ana Razpet Gimnazija in ekonomska srednja šola 
Trbovlje 

102  

42 Korona Tim Paradižnik Šolski center Slovenske Konjice Zreče, 
Srednja poklicna in strokovna šola 
Zreče 
Mentorica: Marjana Cenc Weiss 

29  

 


