
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Trije mulci smo se potepali po fužinskih planinah. Ker smo bili vsi bolj ali manj »plonk«, smo spali kar po 
kakšnih pastirskih stanovih ali kjer se je pač dalo. Na hotel »Vedro nebo« se v bohinjskem koncu človek bolj 
težko zanese. Zato pa je nas zaneslo na neko planino, kjer je pasel neki stari ata… 
 

-Poprej tako spokojno skupno ležišče je oživelo. Vsi smo bili pokonci in diskusija o tem, ali naj bo okno odprto 
ali zaprto, se je zavlekla dolgo v noč.  
Vse življenje živi v pernicah in sploh ne ve, kaj je zdrav duh v zdravem telesu. Poglejte kakšen  smrad je  v 
zraku, z nožem bi ga lahko rezal! Ko sem okno odprl, se je kar valilo ven! Je prepričeval odpiralec. 
Samo, da ga je odprl, že me je zbadalo po hrbtu, je jadikoval profesor. To se ne bo dobro končalo za naše 
zdravje. 
 

-»Ljuba Fani,  v gorah bacilov sploh ni. Če jih nisi v tisti škatlici, mazilih in dišavah prinesla s seboj, bodi kar 
brez skrbi. Kolikokrat sem bil premočen do kože, pa še nahoda nisem dobil.«  
»Dobro, saj vem, da pred teboj nobena ne velja. Rada bi vedela, ali si učil otroke higiene ti ali jaz?« 
Užaljena je segla v nahrbtnik in potegnila iz njega prebel robček, s čipkami ograjen. Z njim je osnažila nož. 
»In če ga uničim,« je govorila bolj sebi ko bratrancu; »ljubše mi je, kot da bi se okužila.« 
 

 

Zgodbe je treba skupaj s prijavnico poslati do 8. februarja 2013 na naslov Slovenski planinski muzej, 

Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana s pripisom Za literarni natečaj Moje največje veselje je v gorah ali 

po elektronski pošti na naslov neli.stular@planinskimuzej.si s pripisom Za literarni natečaj. 

 

Izbor najboljših domišljijskih zgodb in stripov: 

Vse prispele prijave bo pregledala in ocenjevala natečajna komisija, ki jo sestavljajo: 

 Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika) 

 Irena Cerar (urednica National Geographic Junior in avtorica knjige Pravljične poti Slovenije) 

 Meta Košir (slavistka, učiteljica likovnega pouka) 

 Danica Taljat (slavistka, učiteljica) 

 Urban Golob (planinski pisatelj, alpinist) 

 

Nagrade: 

Komisija bo nagradila po tri najbolj humorne in izvirne prispevke v vsaki starostni skupini, kar pomeni, da bo 
podelila 6 privlačnih nagrad v planinskem duhu. Nagradili bomo tudi dva mentorja, katerih učenci bodo prejeli 
glavno nagrado. 
 
Poleg praktičnih, doživljajskih nagrad bodo najboljši prispevki nagrajeni tudi tako, da bodo objavljeni na 
spletni strani Slovenskega planinskega muzeja in v Planinskem vestniku.  
 
Finalisti bodo znani 1. marca 2013. Seznam nagrajencev natečaja pa bo objavljen v najmanj 14 dneh po 
izboru na spletni strani Slovenskega planinskega muzeja (www.planinskimuzej.si). Vse mentorje nagrajenih 
učencev bomo pravočasno obvestili tudi po telefonu. 
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