
 
 

 
Območna izpostava Logatec 

 

razpisuje 
LITERARNI NATEČAJ ZA MLADE USTVARJALCE 

IMPRESIVNOST ČASA 
  

 

Letošnje leto nam bo ostalo v spominu kot čas posebnih razmer. Vpisalo se bo v zgodovino. O 

dogajanju, s katerim se mi soočamo zdaj, se bodo v šolah učile prihodnje generacije. 

Individualne izkušnje se bodo zlile v posplošeno podobo sveta, posamezni obrisi se bodo 

zabrisali, pripovedi bo nadomestilo navajanje velikih pojmov, dejstev in številk. Tudi moja 

osebna zgodba bo ostala skrita, če je ne izpovem. Morda pa lahko to prepreči ravno pisanje 

črtice, kratke pripovedi o enem samem dogodku ali drobnem doživetju. V njej predstavite 

bežen vtis ali čustveno razpoloženje, v besede ujemite trenutek svoje zgodbe, letošnje izkušnje, 

ki naj ne postane le številka, ampak samosvoj delček v mozaiku človeštva. 
 

V sklopu natečaja bomo v začetku septembra pripravili literarno delavnico za avtorje in 

mentorje, ki jo bo vodila *Tina Šajn. 

Delavnica bo prilagojena trenutnim razmeram in jo bomo izvedli v fizični ali spletni 

obliki. Pred izvedbo boste prejeli povabilo za sodelovanje.  

 
Na natečaju lahko sodelujejo učenci od 7. do 9. razreda osnovnih šol v občini Logatec. Kratka pripovedna 

besedila naj obsegajo do 2 tipkani strani (pisava Arial, velikost črk 12 pik, razmik med vrsticami 1,5. Besedila 

naj bodo brez posebnega oblikovanja). 

Prispevke osnovnošolcev naj mentorice zberejo v enoten skupni dokument. Vsak prispevek naj bo 

opremljen z imenom in priimkom učenca, razredom, imenom in priimkom mentorja ter nazivom šole (ti 

podatki naj bodo navedeni zgoraj – pred začetkom besedila. 

Prispevke naj mentorji oddajo po elektronski pošti na: oi.logatec@jskd.si 
Rok za oddajo prispevkov je 20. oktober 2020 

O datumu in obliki zaključne prireditve vas bomo pravočasno obvestili. 

Po zaključku vas bomo obvestili o rezultatih natečaja in načinu podelitve priznanj sodelujočim. Izbor 

najboljših prispevkov bomo  objavili v zborniku.  

 
*Tina Šajn je literarna ustvarjalka, študentka slovenistike in primerjalne književnosti. V letu 2019 je izdala 

svoj prvenec, pesniško zbirko Bdenja, s katero se je predstavila tudi na Vodnikovi domačiji v Ljubljani. Svoje 

izdelke objavlja v zbornikih in revijah, z njimi je sodelovala na številnih natečajih. Je udeleženka literarnih 

večerov, delavnic kreativnega pisanja, sodeluje tudi z literarnim društvom L’etažer. 
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