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OBČINA PREDDVOR

Po sledeh Josipine Turnograjske
»NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO LJUBEZENSKO PESEM
MED MLADIMI V REPUBLIKI SLOVENIJI 2022«
Vabimo vas, da se nam pridružite in sodelujete na 1. natečaju za najboljšo ljubezensko pesem
med mladimi v Republiki Sloveniji.
NAVODILA:
Številna pisma mladih, v katerih ste izrazili željo tudi po natečaju za poezijo, so nas
spodbudila, da razpišemo 1. natečaj za najboljšo ljubezensko pesem, saj želimo mlade
vzpodbujati na različnih ravneh njihovega bogatega literarnega ustvarjanja.
Ker je ljubezen zelo širok pojem, je tako široka tudi tema pisanja pesmi.
V razpisu, ki je razdeljen na dve ločeni kategoriji (osnovnošolci in srednješolci), lahko
sodelujejo učenci osnovnih (od 6. do 9. razreda) in srednjih šol.
Ljubezenska pesem naj obsega najmanj šest verzov, medtem ko ostalih omejitev ni.
Napisana je lahko s pomočjo računalnika ali ročno. Vsebina mora biti v jedru vezana na
ljubezen, pri čemer bodo glavni kriteriji pri ocenjevanju še izvirnost pesmi, bogastvo
besedišča in uporabljena pesniška sredstva.
Za najboljše izdelke v vsaki kategoriji bodo udeleženci prejeli lepe nagrade.
Izdelke pošljite najkasneje do 14. oktobra 2022 (upoštevane bodo pošiljke oddane tega dne
do polnoči na pošti) na naslov:
KD JOSIPINE TURNOGRAJSKE, MAČE 1, 4205 PREDDVOR, S PRIPISOM »NAJ LJUBEZENSKA
PESEM – OŠ« za osnovnošolce ali »NAJ LJUBEZENSKA PESEM – SŠ« za srednješolce.

Vsak udeleženec natečaja lahko sodeluje z dvema različnima izdelkoma na obeh natečajih,
torej za najboljše ljubezensko pismo in za najboljšo ljubezensko pesem.
Komisija bo izdelke ocenila na osnovi literarne izvedbe. Sestavljajo jo štiri članice: Petra
Hudnik, prof., Sabina Burkeljca, prof., Neža Cerinšek in dddr. Mira Delavec Touhami.
Izdelkov, poslanih po 14. oktobru 2022, žal ne bomo uvrstili v ocenjevalni del.
Poslane ljubezenske pesmi so lahko napisane tudi pod psevdonimom, vendar naj vsak
udeleženec natečaja obvezno na poseben list pripiše PROSIMO BERLJIVO svoje kontaktne
podatke (ime, priimek, naslov in telefon). Ti podatki nam bodo služili izključno za
posredovanje obvestila o prejemu nagrade in za pošiljanje priznanja, ki ga prejmejo vsi
udeleženci. S sodelovanjem na natečaju udeleženec oz. udeleženka soglaša, da v primeru
uvrstitve med najboljših deset naše društvo na svoji spletni strani www.kdjt.si objavi ime in
priimek nagrajenca ter šolo, medtem ko pri najboljših treh v vsaki tekmovalni skupini objavi
tudi nagrajeni pisni izdelek. Objava je nekomercialna in neprofitna.
Ker vsi sodelujoči, kot je bilo navedeno, prejmejo potrdila o sodelovanju, prosimo, da so
podatki o udeležencu natečaja navedeni v berljivi obliki. V kolikor podatkov ne bo priloženih,
priznanja ne bomo mogli poslati.
Svečana prireditev podelitve nagrad in razglasitev najboljše ljubezenske pesmi v Sloveniji za
leto 2022 se bo odvijala v nedeljo, 6. 11. 2022, ob 16. uri v dvorani Kulturnega doma v
Preddvoru.
Dogodek je odprt za javnost in vstop je prost. Obvestilo o prireditvi bo en teden pred
dogodkom objavljeno tudi na naši spletni strani www.kdjt.si.
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na info@kdjt.si
Želimo vam veliko ustvarjalnega duha in se veselimo vaših ljubezenskih pisem.
Mače, 10. 8. 2022
dddr. Mira Delavec Touhami,
predsednica KD Josipine Turnograjske

