
 
 

 
Območna izpostava Logatec 

 

razpisuje 
LITERARNI NATEČAJ ZA MLADE USTVARJALCE 

SODOBNA PRAVLJICA 

Tema natečaja je 
V mojih očeh se življenje iskri, v srcu razumem, kaj jaz sem, kaj ti. 

 
V času, ko je svet prepoln idealiziranih zunanjih podob, prilagodljivih vrednot in tavajočega upanja, lahko globlje 

razumevanje odnosov med ljudmi in sožitja z naravo znova poiščemo v svojem srcu, ter življenje, ki nam je dano, 

usmerimo v razvijanje občutljivosti za vse lepo, dobro in prijazno, kar nas obdaja. Pomislite, kako bi prijaznost lahko 

vplivala na spreminjanje sveta na bolje ter se poskusite vživeti v bitja oziroma naravo okoli sebe. 

V sklopu natečaja bo za mlade literate in njihove mentorje v torek, 17. septembra  ob 17. uri, v galeriji 

Hiša sonca Logatec potekala literarna delavnica, ki jo bo vodila Mateja Perpar, pisateljica, prevajalka in 

glasbenica, ki dela kot napovedovalka na Radiu Slovenija. Piše pravljice, pesmice in glasbene pravljice za otroke. 

Izdala je tri slikanice – Klotildini klobuki, Dišeči dihur in Reginina restavracija – ter knjigo dramskih besedil Štiri igre, v 

Uredništvu igranega programa Radia Slovenija pa so posneli že več kot 40 njenih kratkih radijskih iger. Mateja Perpar 

bo tudi pregledala vaše prispevke. Za navdih pri ustvarjanju vam pošilja svojo pesmico, vzeto iz glasbene pravljice o 

Ribici Bibi: 

Ocean je kot zrcalo  

našega srca, 

v njem se tvoja sreča z mojo 

kot delfin igra. 

 

Topli žarki, rahel vetrič 

in okus soli 

so se igrali in poznali 

davno pred ljudmi. 

 

Račka, kuža, riba, človek  

– perje, luska, dlaka, koža, 

vse z enako nežnostjo  

morski val poboža. 

 

Riba ve in ptica vidi, 

da se še učiš, 

in ko se z življenjem stapljaš, 

daješ, da dobiš. 

 
 

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

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

brez posebnega oblikovanja!). 

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

imenom in priimkom učenca  ter 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 14. oktober 2019. 

Na zaključni prireditvi, ki bo 21. novembra 2019 ob 18. uri v Narodnem domu Logatec, bomo predstavili 
rezultate natečaja ter podelili priznanja avtorjem in njihovim mentorjem. Izbor najboljših prispevkov bo 

objavljen v zborniku. 
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