
 

 

 

  

  

Ob 170-letnici rojstva goriškega slavčka JSKD O

Simon Gregorčič, pesnik planinskega raja in bistre Soče, se je v mnogih delih vračal 
po domači vasi, planinah, zato smo za letošnji natečaj izbrali motive, ki se povezujejo z domačim 
krajem. 

Mladi pesniki naj v svojih delih opisujejo domači kraj in svoj odnos do njega. Pesniške oblike so 
poljubne. 

Natečaj razpisujemo v treh kategorijah:

A     učenci 2. triletja – 4., 5. in 6. razred OŠ 
B     učenci 7. in 8. razreda OŠ 
C     učenci 9. razreda OŠ in 1. in 2. letnika gimnazije 
 

Mentorje naprošamo, da lektorirane prispevke pošljejo preko elektronske pošte na naslov 
oi.tolmin@jskd.si  do 31. oktobra 2014
priloženem obrazcu. Število sodelujočih ni omejeno.

Vse prispevke bo pregledala in ocenila strokovna komisija ter 
Avtorji teh bodo prejeli knjižne
Gregorčičevo zbirko na Vrsnem.  

O izboru, razglasitvi in podelitvi knjižnih 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijavnica – literarni natečaj ob 170

Šifra prispevka:    _________________________   
 
Avtor prispevka:    _____________
 
Šola:    ____________________________________________________________
 
Mentor: ___________________________________  
 

prispevke pošljite do 31.10.2014 na naslov 

osnovnim in 
srednjim šolam 
Primorske 

 

 

LITERARNI  NATEČAJ  
TU ROD JE MOJ, TU MOJ JE KRAJ 

(Simon Gregorčič) 

     

letnici rojstva goriškega slavčka JSKD OI Tolmin razpisuje literarni natečaj za mlade pesnike. 
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Mentorje naprošamo, da lektorirane prispevke pošljejo preko elektronske pošte na naslov 
31. oktobra 2014. Pesmi naj bodo opremljene s šifro, vsi podatki pa vpisani na 

Število sodelujočih ni omejeno. Vsak učenec lahko sodeluje z eno pesmijo.  

edala in ocenila strokovna komisija ter v vsaki kategoriji izbrala najboljša dela
e nagrade. Nagrade bo prispeval Tolminski muzej, ki upravlja z 
 

O izboru, razglasitvi in podelitvi knjižnih nagrad boste pravočasno obveščeni, najkasneje do 24.11.2014.

      JSKD OI Tolmin
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j ob 170-letnici rojstva Simona Gregorčiča  

_________________________    

__________________________  Naslov dela:    _________________________  

____________________________________________________________

Mentor: ___________________________________   e-kontakt   ____________________________

prispevke pošljite do 31.10.2014 na naslov oi.tolmin@jskd.si ali na JSKD OI Tolmin, Trg m.Tita 8, 5220 Tolmin

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE  
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Območna izpostava Tolmin 

 Trg M. Tita 8, 5220 Tolmin 

 
T: 05  380 11 70  F: 05  380 11 71 
e-pošta: oi.tolmin@jskd.si 

www.jskd.si  
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Naslov dela:    _________________________   

___________________________________________________________________________    

____________________________ 

ali na JSKD OI Tolmin, Trg m.Tita 8, 5220 Tolmin 


