
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razpisni pogoji natečaja 

MOJE NAJVEČJE VESELJE JE NA GORAH  

 

Organizator 

Organizator literarnega natečaja je Slovenski planinski muzej, Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana. 

 

Trajanje 

Literarni natečaj se začne 3. decembra 2012 in se zaključi 8. februarja 2013.  

 

Sodelovanje na natečaju 
Na natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci od 4. do 9. razreda, ki živijo v Republiki Sloveniji. 

Natečaj bo potekal v dveh starostnih skupinah, in sicer: 
 
1. starostna skupina: učenci od 4.– 6. razreda  
2. starostna skupina: učenci od 7.– 9. razreda  
 
Na natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo razpisnih pogojev natečaja. Udeleženec sprejme 
razpisne pogoje s tem, ko odda svoje besedilo mentorju in izpolni prijavnico.  
 
Mentorji v šoli naj že naredijo predizbor najboljših prispevkov, ki bodo sodelovali na natečaju. 
 
Tema in oblika prispevka 

Pobudnik ustanovitve Slovenskega planinskega društva (SPD), prve slovenske planinske organizacije, je 

bilo društvo Pipa. Njegovi člani, Piparji, so bili druščina zavednih veseljakov, ki sta jih družila veselje in 

ljubezen do hoje v hribe. Izdajali so svoj časopis z naslovom Planinski šaljivec, v katerem so objavljali 

šaljive zgodbe in z njimi razveseljevali bralce. Zato vas letos vabimo, da nam napišete šaljivo planinsko 

zgodbo, v katero boste vpletli enega od spodnjih odlomkov, ki ga lahko uporabite kot izhodišče, konec ali 

vmesni element v zgodbi. Prispevek naj vsebuje zanimiv zaplet, vrh in razplet zgodbe. Kraj dogajanja pa naj 
bo planinska koča ali pot v hribe. 
 
Poslana dela naj bodo: 
1. šaljive planinske zgodbe, dolge največ dve strani A4-formata ali 3.750 znakov, napisane v 

računalniškem programu Word, v pisavi Times New Roman in velikosti črk 12. 
 

2. V zgodbo naj bo vpleten eden od naslednjih odlomkov: 
 

-Ne! Ni se zbudil zmaj v ledeni jami, medved iz Trente ne hlača za nami in tudi avtomobil ne ropoče. To je le 
Trebušnik, ki leze na vrh in sopiha ko meh. 
Stric je bil popolnoma zbit. Toliko, da se je še obdržal na nogah. Ves zasopel in poten se je opotekel v stolp, 
da bi se ne prehladil, kajti bilo je občutno mrzlo jutro. Toda gorje, moja zla slutnja se je uresničila! Vhod v 
stolp ni bil umerjen za Trebušnikov trebuh. Naj se je še tako upiral, vse je bilo zastonj. Ni šlo in ni šlo, ne 
naravnost ne po strani. 

 

3.  
 
 

Sodelovanje na natečaju je veljavno zgolj s prijavnico, ki je priložena poslanemu dopisu ali pa jo najdete na 

spletni strani www.planinskimuzej.si. 

  


