
literarni natečaj za osnovne šole

Knjižnica Lenart in JSKD, Območna izpostava Lenart 
v spomin na Nikolaja Kopernika, ob 550. obletnici njegovega rojstva, 

razpisujeta literarni natečaj za osnovnošolce. 

KDO LAHKO SODELUJE? 
Osnovnošolke in osnovnošolci.

O ČEM NAJ PIŠEM? 
O vesolju, astronomiji, vesoljcih… O čemerkoli, kar je povezano z vesoljem!

KAJ LAHKO NAPIŠEM? 
Pesem, pravljico, kratko in daljšo zgodbo ali razmišljanje. 

Zapisi so lahko realistični ali povsem domišljijski.

DO KDAJ MORAM ZAPIS ODDATI? 
Najkasneje do 3. marca 2023. 

KAKO LAHKO ZAPIS ODDAM? 
Ga prinesem v Knjižnico Lenart in njene enote, ga pošljem preko elektronske pošte na naslov 

aleksandra.papez@knjiznica-lenart.si ali po pošti na naslov Knjižnica Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart.

MOJE VESOLJE 
JE IZ BESED!

ZAKAJ JE DOBRO SODELOVATI? 

· Več pišemo – bolje pišemo.
· Ustvarjanje je zabavno.
· Bogatimo besedni zaklad.
· Vsi zapisi bodo predstavljeni na spletni strani Knjižnice Lenart. 
· Izbrane najboljše zapise (skupno tri: po enega za vsako triado) bomo predstavili na zaključnem 

dogodku, 23. marca 2023, v Knjižnici Lenart – srečanju s pisateljico Janjo Vidmar, ki bo izbranim 
avtorjem slovesno podelila knjižne nagrade. 

· Izbrane najboljše zapise bomo predstavili tudi na Radiu Slovenske gorice.

Prejete zapise bo strokovna komisija v sestavi: Breda Slavinec, vodja JSKD, OI Lenart, Petra Kranvogel 
Korošec, direktorica Knjižnice Lenart, Zdenka Krautič in Aleksandra Papež iz Knjižnice Lenart, 
obravnavala v treh kategorijah, ločeno za učence I., II. in III. triade. Glede na starostno skupino je 
prilagojena tudi obravnava težavnosti pričakovanih zapisov. 
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Moje vesolje je iz besed! – literarni natečaj za osnovne šole

Spodaj podpisani/a

_______________________________ 
izjavljam, da je zapis z naslovom 

_______________________________________________________,

s katerim sodelujem na literarnem natečaju Moje vesolje je iz besed! Knjižnice Lenart in JSKD, OI 
Lenart, moje avtorsko delo.
Strinjam se s pogoji razpisanega literarnega natečaja. 
S podpisom dovoljujem, da se za potrebe natečaja moji podatki obdelujejo in hranijo v skladu z 
zakonodajo. 
Strinjam se, da se v zvezi z natečajem pripravljajo javne objave in objavljajo fotograje, na katerih 
sem tudi jaz.
S sodelovanjem v natečaju dovoljujem javno objavo svojega dela v tiskanih in elektronskih medijih.

___________________________   ___________________________
(podpis avtorja/avtorice)        (podpis starša ali skrbnika)

_____________________________
(kraj in datum)

IZJAVA O AVTORSTVU

Moje vesolje je iz besed! – literarni natečaj za osnovne šole

Spodaj podpisani/a

_____________________________________ 
soglašam, da moj otrok  

_____________________________________

sodeluje na literarnem natečaju Moje vesolje je iz besed! Knjižnice Lenart in JSKD, OI Lenart.
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a s pogoji natečaja.
Dovoljujem, da organizatorji v skladu z zakonodajo za potrebe natečaja obdelujejo in hranijo 
osebne podatke mojega otroka.
Soglašam, da je zapis mojega otroka javno objavljen v tiskanih in elektronskih medijih.
Seznanjen/a sem, da bodo v zvezi z natečajem pripravljene javne objave in objavljene 
fotograje, na katerih bo tudi moj otrok.

___________________________                             ___________________________
                    (podpis starša ali skrbnika)                                          (kraj in datum)

SOGLASJE STARSEV ALI SKRBNIKOV


