
 
 

 

 

 

 

 

  

 
Znana je zmagovalna pesem za Malo Veroniko 2017 
 

Organizatorica podelitve Veronikine nagrade Fit media d.o.o. je letos drugič 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 bile povabljene vse srednje šole v Sloveniji, ki so lahko na natečaj prijavile eno pesem 
dijaka ali dijakinje. Na natečaju je s pesmijo sodelovalo 45 srednjih šol. Vse prejete pesmi je 
organizator po vrstnem redu prejema objavil na spletni strani www.veronikini-veceri.si, kjer je med 
29. marcem in 26. aprilom 2017 potekalo spletno glasovanje za najboljšo pesem po izboru občinstva.  

Med prijavljenimi pesmimi je neodvisno od spletnega glasovanja vrednotila pesniško bero 
srednješolcev tudi 3-članska strokovna žirija, ki jo je imenoval organizator natečaja. Izbrala je pet 
nominiranih pesmi, ki so bile vključene v izbor za glavno nagrado. Žirija v sestavi dr. Zoran Pevec 
(predsednik), Petra Kolmančič (Veronikina nagrajenka) in dr. Robert Simonišek (lanski nagrajenec 
Rožančeve nagrade) je izbrala naslednjih pet nominiranih pesmi za Malo Veroniko: 

- Rusija, Žiga Hren, Prva gimnazija Maribor 
- Lutka, Ana Zemljič, Gimnazija Ormož 
- Stvori 7, Miha Sever, Škofijska klasična gimnazija 
- Vrečka čaja, Natan Vovk, Gimnazija Kranj 
- Nočno mesto, Karin Vrbek, Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in 

medije 

 

Kratka utemeljitev žirije 

Žirija je izbirala pesmi na temelju metode natančnega branja in recepcijsko-percepcijske književne 
metode. Tako smo na temelju primerne uporabe sodobnega jezika, inovativnega podobja, povezave 
naslova pesmi z besedilom, stilne fluidnosti, povezanosti zunanje z notranjo formo, možnega dialoga 
z bralcem in horizonta bralčevega pričakovanja izbrali pet pesmi, ki so po našem mnenju, med 
mnogimi dobrimi, posebej izstopala.  

Za pesem z naslovom Rusija menimo, da v pesniško besedilo vnaša primerno sodobno besedišče, ki 
je mišljenjsko dobro izpeljano, uvaja podobo starke in stojnice na meji med tem, kar je zabrisano in 
izbrisano znotraj moralnega vrednotenja sveta. Drugačna je pesem z naslovom Lutka, za katero je 
značilno izhodišče, ki delno temelji na feminističnem angažmaju, v okviru katerega je ubeseden Jaz in 
cenenost drugega, »mamina solza« in očetova kri«, prinaša eksistencialno izkušnjo prostituiranja, 
obenem pa predstavlja kritičnost do sodobne družbe in usodo posameznika znotraj nje. Nenavadno 
in posebno je izpeljana pesem z naslovom Stvori 7, ki jo zaznamuje duh pogoltnosti našega časa in 
perfidnosti sodobne družbe, v katerih imajo negativno vlogo banke in mediji. Zanimiva je pesem z 

http://www.veronikini-veceri.si/natecaj-mala-veronika-2017/pesmi.html


 
 

naslovom Vrečka čaja, s katero je na minimalističen način nakazana usoda življenja s pomočjo 
metaforične »vrečke čaja«, kvalitetni verzi pa zaznamujejo tudi pesem Nočno mesto, v kateri je 
opredeljena moč noči s fragmentarnimi navedki, ki nakazujejo spreminjanje sebstva, v katerem nihče 
več ni tisto, kar v resnici je. 

 

Mala Veronika in zmagovalka občinstva 

Organizator je med navedenimi petimi nominiranimi pesmimi po zaključenem e-glasovanju določil 
zmagovalno pesem glede na število prejetih glasov posamezne nominirane pesmi na spletu. 
Zmagovalno pesem za Malo Veroniko sta dali torej strokovna žirija in občinstvo. Razglasi se tudi 
zmagovalna pesem občinstva. To je tista, ki ima največ glasov s strani občinstva ne glede na izbor 
strokovne žirije. 

Po pregledu vseh e-glasov je bilo vseh pravilno oddanih glasov 7.421. Organizator je upošteval tiste 
glasove, ki so bili skladni s pravili glasovanja (v komentar je bilo potrebno pripisati »Glasujem«) in pri 
posamezni pesmi unikatni glede na e-naslov. 
 
Prejemnica Male Veronike in tudi avtorica zmagovalne pesmi po izboru občinstva je Karin Vrbek iz 
Šolskega centra Celje, Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, za pesem Nočno mesto. S 
spletnim glasovanjem je pesem prejela 1.409 glasov, kar je največ med vsemi prijavljenimi pesmimi. 

V preglednici je pregled števila pravilno oddanih e-glasov za posamezno pesem. 

 

Nagrada  
Zmagovalka Male Veronike prejme denarno nagrado 400 € bruto s plaketo, monografijo Portreti 
sodobne slovenske literature (1991 – 2016) in vabilo na predstavitev zmagovalne pesmi na podelitvi 
Veronikine nagrade. Nagrado za Malo Veroniko bo dijakinja prejela na dogodku ob podelitvi 
Veronikine nagrade 2017, ki bo v torek, 29. avgusta 2017, na Starem gradu Celje oziroma v primeru 
slabega vremena v Narodnem domu Celje. 

 

Nagrajenki iskreno čestitamo! 

 

mag. Vanesa Čanji 
direktorica 
 
 
Kontakt za več informacij: 
Tanja Pangerl, t: 03/ 42 66 716, e: tanja.pangerl@fitmedia.si, w: www.veronikini-veceri.si 
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Preglednica tekmovalnih pesmi z rezultati v natečaju za Malo Veroniko 2017 

(razvrščeno po vrstnem redu prejema pesmi) 

Zap. št. 
pesmi 

Naslov Avtor Šola Št. glasov  

01 Podmnožica življenja 
je sreča 

Jana Frank Gimnazija Ilirska Bistrica 54  

02 Moja največja 
umetnina sem jaz 

Veronika Marc Šolski center Nova Gorica, 
Elektrotehniška in računalniška 
šola 

7  

03 Rusija Žiga Hren Prva gimnazija Maribor 6 Nominirana 
pesem 

04 (pesem brez naslova) Tisa Križnič Gimnazija Tolmin 12  

05 Hrup Urša Majcen Gimnazija Ledina 62  

06 Višina Maja Strmčnik Gimnazija Velenje 1.346  

07 (pesem brez naslova) Mira Lavtar Biotehniški center Naklo 14  

08 Obsojenec Izak Ban Konservatorij za glasbo in balet 
Ljubljana 

163  

09 Lutka Ana Zemljič Gimnazija Ormož 53 Nominirana 
pesem 

10 Pot življenja Anja Obrekar Šolski center Novo mesto – Srednja 
gradbena, lesarska in vzgojiteljska 
šola, predšolska vzgoja 

26  

11 Poklon ljubezni Valentina Turk Gimnazija, elektro in pomorska 
šola Piran – Gimnazija Piran 

5  

12 (pesem brez naslova) Lara Šalamun II. gimnazija Maribor 307  

13 Škrlatno rdeča Ema Lavrič Srednja šola za oblikovanje in 
fotografijo Ljubljana, umetniška 
gimnazija 

9  

14 Sem Anja Eržen Srednja medijska in grafična šola 
Ljubljana 

6  

15 Zastava Aljaž Primožič Gimnazija Celje-Center 222  

16 Ljubezen Špela Hribljan Živilska šola, BIC Ljubljana 51  

17 Beračeva oporoka Lucija Babij Gimnazija Bežigrad 19  

18 Poletna osvežitev Barbara Polc Srednja šola za oblikovanje 
Maribor 

50  

19 Začetek vedno je težak Gašper Lenart Elektro in računalniška šola Velenje 16  

20 Stvori 7 Miha Sever Škofijska klasična gimnazija 18 Nominirana 
pesem 

21 Punca Anika Černigoj Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, 
Predšolska vzgoja 

893  

22 Zeleno ne ve Gašper Tonin Gimnazija in srednja šola Rudolfa 
Maistra Kamnik 

109  

23 Čas Žan Režek Srednja šola Črnomelj 5  

24 Boj Ksenija Štiglic Srednja zdravstvena šola Celje 1.269  

25 Parodija na 
Kosovelovo Slutnjo 

Nicolle Taveras 
Garcia 

Srednja šola za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 

20  

26 Vrečka čaja Natan Vovk Gimnazija Kranj 40 Nominirana 
pesem 

27 Zahaja Polona Rodič Gimnazija Želimlje 193  

28 Ti jaz in kartonasti 
Jezus 

Tara Caruso Bizjak Gimnazija Jurija Vege Idrija 12  



 
 

29 (pesem brez naslova) Danijel Kusić Ekonomska šola Celje 70  

30 Sama Karmen Bogataj Škofijska gimnazija Vipava 37  

31 Krematorij sanj Amadeja Kangler Srednja šola Slovenska Bistrica, 
gimnazija 

13  

32 Na atovem grobu Lukas Mord Srednja poklicna in strokovna šola 
Bežigrad – Ljubljana 

7  

33 Parlamentarna 
preproga 

Tina Resman Srednja vzgojiteljska šola in 
gimnazija Ljubljana, umetniška 
gimnazija 

136  

34 Žalski spleen Filip Bevc I. gimnazija v Celju 4  

35 Sanje David Volšak Šolski center Slovenske Konjice-
Zreče, Srednja poklicna in 
strokovna šola Zreče 

58  

36 Popolna predaja Tadeja Rožman Gimnazija Škofja Loka 30  

37 Sreča Pia Pajnič Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana 4  

38 Ljubezen - Julijana 
Djordjević 

Julijana Djordjević Srednja šola Domžale 195  

39 Nočno mesto Karin Vrbek Šolski center Celje, Srednja šola za 
strojništvo, mehatroniko in 
medije 

1.409 Mala Veronika 
2017 in 
zmagovalka 
občinstva 

40 Srce iz ledu Tjaša Škedelj Grm Novo mesto – center 
biotehnike in turizma, Kmetijska 
šola Grm in biotehniška gimnazija 

115  

41 Ovira Ervin Djuvelek Gimnazija in srednja šola Kočevje 69  

42 Melodija Nika Milharčič Srednja gozdarska in lesarska šola 
Postojna 

42  

43 Postelje življenja Luka Boštjančič Srednja šola za gostinstvo in 
turizem v Ljubljani 

4  

44 Lev Maks Drobež ŠC Ljubljana, Gimnazija Antona 
Aškerca 

9  

45 Smrt nekoga Neli Klun ŠC Ljubljana, Srednja strojna in 
kemijska šola 

232  

 


