
Z DOMIŠLJIJO NA POTEP 2019/20 

BEVKE, 4. NOVEMBER 2019 

Glede na vsa sporočila, ste komaj čakali, da se podamo na naš vsakoletni domišljijski potep. Tudi mi, verjemite. 

Toda ker ste bili v preteklosti tako zelo pridni, še vedno ustvarjamo čudovite slikanice in knjige, ki jih nestrpno 

čakate, zato se bomo letos, v izogib slabi volji in čakanju, na krilih domišljije potepali drugače, kot ste vajeni. 

 Naj kar naštejemo novosti: 

1. V kategoriji RAZREDNA STOPNJA se število nagrajenih zgodb in posledično izdanih slikanic izenači s 

kategorijo Predmetna stopnja, torej na 6. Ker slikanice izhajajo z zamudo zaradi pogojenosti z ilustracijami, 

smo letos sklenili 'zaposliti' tudi matične šole zmagovalnih avtorjev, in sicer z ilustracijami za izbrane zgodbe 

- znotraj likovnega krožka ali sorodnih dejavnosti na šoli. Seveda bo posledično število pripadajočih izvodov 

višje za vse sodelujoče likovne ustvarjalce. Natančna navodila bomo šolam posredovali, ko bo znano, katera 

besedila so zmagovalna. 

2. V kategoriji VRTCI bodo imeli mladi avtorji (in, se razume, njihovi mentorji oz. mentorice) malce več dela, 

saj bodo odslej zgodbice skupinske, ravno tako pa bodo morale biti tudi likovno opremljene, kot sledi iz 

objavljenih navodil v razpisnem besedilu. 

3. Ker se je v kategoriji MENTORICE nabral kar zajeten kupček zgodb, ki še čakajo na objavo, bo v tem 

šolskem letu kategorija mirovala, naslednje leto pa bomo zopet zavihali rokave, kot se spodobi. 

V kategorijah DIJAKI, PREDMETNA STOPNJA in DRUŽINA pa sprememb, razen časovnega okvirja, ni. 

Podrobna navodila za vseh pet tekmovalnih kategorij (Vrtci, Dijaki, Razredna in Predmetna stopnja ter 

Družina) boste našli pod spodnjimi pasicami. Veselimo se vaših prispevkov in vam pošiljamo prijazen domišljijski 

pozdrav! 

Aha, in še, saj veste: 

Domišljija je tista čarobna točka, v kateri se konča konec in se prične neskončnost ... 

Tjaša Zorc Rupnik, koordinatorka projekta ZDNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRTCI 

VSEBINA RAZPISA 

1.         Vsebina razpisa 

2.         Rok za oddajo prispevkov 

3.         Oblika prispevkov 

4          Nagrajenci natečaja 

5.         Razglasitev rezultatov 

6.         Obveščanje 

1. VSEBINA RAZPISA ZA KATEGORIJO VRTCI 

Naši najmlajši pisatelji in pisateljice se bodo skupinsko posvetili IZŠTEVANKAM. Saj veste, AN, BAN, PET 

PODGAN ... Bodite ustvarjalni, veseli, hudomušni, zabavni ... Posamezna skupina (vsaj 10 avtorjev) ima za nalogo 

sestaviti vsaj 10 izštevank. Navdih lahko črpate iz vsakodnevnih dogodkov, lahko pa se preprosto povsem 

prepustite domišljiji, naj vas ponese na svojih krilih ... Izštevankam lahko nadenete tudi skupen naslov. Kot 

ste lahko prebrali že na uvodni strani letošnjega domišljijskega potepa, pa boste svoje izštevanke tudi likovno 

opremili. Na voljo imate dve tehniki, in sicer ali papirni/tekstilni KOLAŽ ali kombinacijo risanja suhe barvice 

in debelejše črne obrobe s flomastri. 

Mentorje prosimo, da nam likovni in besedilni del posredujejo tudi ločeno (izštevanko lahko zapišete k 

ilustraciji, vendar slednjo predhodno skenirajte v prvotni obliki, brez besedila), da bomo ilustracije lahko 

uporabili v primeru, da bodo prav vaše izštevanke med izbranimi za izzid v obliki samostojne slikanice.  

2. ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV: 

Projekt ZDNP 2019/2020 se začne 6. novembra 2019, v izboru pa bodo upoštevani vsi prispevki, pravilno 

opremljeni (glejte Oblika prispevkov) in oddani do vključno 20. januarja 2020. 

Prispevke nam lahko posredujete na elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.net ali po pošti na naslov Smar-

team, Bevke 93, 1358 Log pri Brezovici – s pripisom: ZDNP 2019/2020. 

 3. OBLIKA PRISPEVKOV: 

1.) Prispevki MORAJO biti oddani v elektronski obliki; v programu WORD (tipografija Times, velikost pisave 

12pt) in brez dodatnega oblikovanja. Prispevke, ki bodo odstopali od predpisane oblike, bomo obravnavali 

zadnje, besedil, ki bodo prispela na naš naslov samo natisnjena in ne na ustreznem mediju (preko e-pošte ali 

na zgoščenki), pa ne bomo objavili na spletni strani. 

Ravno tako nam tudi skene ilustracij posredujte v elektronski obliki, in sicer kot JPEG ali PDF (300 dpi). V 

primeru, da bodo vaše izštevanke izbrane za izid v obliki samostojne slikanice, pa vas bomo naknadno poprosili 

še za originalne ilustracije. 

2.) Vsak prispevek mora vsebovati obvezne podatke: 

a. ime in priimek avtorja, 

b. naziv vrtca, 
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c. ime in priimek mentorja, kontakt mentorja (elektronski naslov oz. tel. številko), 

d. dopisana pa naj bosta tudi kategorija in izbrana vsebina. 

Prispevke, ki ne bodo opremljeni z obveznimi podatki, bomo izločili iz izbora. 

3.) Shranjevanje prispevkov: 

Prispevki, ki bodo poslani po klasični pošti, so lahko za več avtorjev združeni na enem mediju – zgoščenki. Vsak 

prispevek pa mora biti shranjen kot samostojna datoteka, ime le-te ne sme vsebovati strešic, torej črke Č, 

Ž in Š nadomestite s črkami C, S in Z. 

4.) Izjava – OBVEZNA PRILOGA: 

Vsakemu prispevku mora biti priložena izjava staršev (razen če gre za polnoletnega avtorja; v tem primeru 

avtor izpolni izjavo sam), da dovoljujejo objavo prispevkov v sklopu projekta ZDNP 2019/2020 – izjava za 

starše se nahaja pod ikono IZJAVA. Izjave nam lahko posredujete tudi prek elektronske oblike – v PDF obliki. 

Prispevki, ki ne bodo imeli priložene izjave, bodo sicer sodelovali v izboru, vendar ne bodo objavljeni na spletni 

strani in v spremljajočih knjigah. 

 4. NAGRAJENCI NATEČAJA: 

1. Strokovna žirija med prispelimi deli v kategoriji VRTCI izbere 3 (tri) najboljše igre, ki bodo izšle v obliki 

slikanic. 

 5. RAZGLASITEV NAGRAJENCEV NATEČAJA: 

Seznam najboljših izštevank v kategoriji Vrtci bomo objavili 10. marca 2020 na naši spletni strani, mentorji 

in starši (ki bodo v izjavi zapisali e-naslov), pa bodo obveščeni tudi preko elektronske pošte. 

  

Tako, kar nekaj podatkov smo nanizali, upamo, da kolikor toliko razumljivo, seveda pa smo vam za vsa morebitna 

pojasnila na voljo na tel. 01/756 98 62 ali na elektronskem naslovu smar-team-zdnp@amis.net. 

To je z naše strani za zdaj vse, na vrsti ste vi, naši mladi ustvarjalci. Želimo vam obilo prijetnih domišljijskih 

trenutkov in vam pošiljamo prijazen domišljijski pozdrav, 

ekipa založbe Smar-team in Tjaša Zorc Rupnik, koordinatorka projekta ZDNP 
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RAZREDNI POUK 

VSEBINA RAZPISA 

1.         Vsebina razpisa 

2.         Rok za oddajo prispevkov 

3.         Oblika prispevkov 

4          Nagrajenci natečaja 

5.         Razglasitev rezultatov 

6.         Velika skupna oziroma individualn knjiga 

  

1. VSEBINA RAZPISA ZA KATEGORIJO RAZREDNA STOPNJA (1. do 5. razred) 

Učence razredne stopnje letos čaka nenavadna naloga.  No, morda ne toliko nenavadna, vsekakor pa kar 

zahtevna. V pravljico vključite vsaj 5 (pet) zapovedi bontona, torej pravil lepega obnašanja. Lahko so povsem 

preprosta pravila, saj veste: Hvala, prosim, izvoli, dober dan ... ali pa zahtevnejša, odločitev prepuščamo vam. 

A bodite ustvarjalni, zabavni in hudomušni, predvsem pa morajo vaša sporočila o pravilih lepega vedenja bralca 

pripraviti do tega, da jih bo upošteval. 

Naj tu še enkrat zapišemo, da bomo šolo, če bo pravljica izbrana med tistih najboljših šest, ki izidejo v 

samostojni slikaniški obliki, poprosili za sodelovanje tudi na likovnem področju, najbolje znotraj interesnih 

dejavnosti, sorodnih likovnemu izražanju.  A o tem več še kasneje. 

 2. ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV: 

Projekt ZDNP 2018/2019 se za kategorijo PREDMETNA STOPNJA začne 6. novembra 2019, v izboru pa bodo 

upoštevani vsi prispevki, pravilno opremljeni (glejte Oblika prispevkov) in oddani do vključno 10. januarja 

2020. 

Prispevke nam lahko posredujete na elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.net ali po pošti na naslov Smar-

team, Bevke 93, 1358 Log pri Brezovici – s pripisom: ZDNP 2019/2020. 

 3. OBLIKA PRISPEVKOV: 

2.Vsak prispevek mora vsebovati obvezne podatke: 

a. ime in priimek avtorja, 

b. naziv šole, 

c. ime in priimek mentorja, kontakt mentorja (elektronski naslov oz. tel. številko), 

d. dopisana pa naj bosta tudi kategorija in izbrana vsebina. 

Prispevke, ki ne bodo opremljeni z obveznimi podatki, bomo izločili iz izbora. 

 

3. Shranjevanje prispevkov: 

Prispevki, ki bodo poslani po klasični pošti, so lahko za več avtorjev združeni na enem mediju – zgoščenki. Vsak 

prispevek pa mora biti shranjen kot samostojna datoteka, ime le-te ne sme vsebovati strešic, torej črke Č, 

Ž in Š nadomestite s črkami C, S in Z. 

4. Izjava – OBVEZNA PRILOGA: 

Vsakemu prispevku mora biti priložena izjava staršev (razen če gre za polnoletnega avtorja; v tem primeru 

avtor izpolni izjavo sam), da dovoljujejo objavo prispevkov v sklopu projekta ZDNP 2019/2020 – izjava za 
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starše se nahaja pod ikono IZJAVA. Izjave nam lahko posredujete tudi prek elektronske oblike – v PDF obliki. 

Prispevki, ki ne bodo imeli priložene izjave, bodo sicer sodelovali v izboru, vendar ne bodo objavljeni na spletni 

strani in v spremljajočih knjigah. 

 4. NAGRAJENCI NATEČAJA: 

1. Strokovna žirija med prispelimi deli v kategoriji RAZREDNA STOPNJA izbere 6 (šest) najboljših zgodb, 

ki bodo izšle v obliki samostojnih slikanic; 

2. Glasovanje – obiskovalci spletne strani: 

V kategoriji RAZREDNA STOPNJA pri izbiri sodelujejo tudi obiskovalci naše spletne strani, kjer bodo do 5. 

februarja 2020 vsi pravilno oddani in opremljeni prispevki tudi objavljeni, glasovanje za dve najboljši zgodbii, 

ki bosta izšli v slikaniški obliki, pa bo trajalo od 5. do 7. februarja 2020. 

 5. RAZGLASITEV NAGRAJENCEV NATEČAJA: 

Seznam zmagovalnih del natečaja v kategoriji Razredna stopnja bomo objavili na spletni strani 25. marca 

2020, mentorji in starši oziroma avtorji (ki bodo v izjavi zapisali e-naslov), pa bodo obveščeni tudi preko 

elektronske pošte. 

 6. VELIKA SKUPNA OZIROMA INDIVIDUALNA KNJIGA: 

a. Skupna knjiga: 

Posebnost projekta Z domišljijo na potep je tudi izid spremljevalnih knjig, v katerih zberemo vse prispevke, 

ki so sodelovali na natečaju – razen zmagovalnih. V posamezni knjigi so objavljeni le prispevki ene šole (razen 

izjemoma, ko šola na natečaju sodeluje z manj prispevki, kot bi jih bilo potrebno za knjižno obliko; v tem 

primeru se v eni knjigi združi prispevke več šol). O izidu skupne knjige so vsi avtorji in mentorji obveščeni 

pisno. Objava v Pravljični knjigi NI OBVEZNA, zato prosimo avtorje, ki le-tega ne želijo, da nas o tem 

opozorijo na IZJAVI. Več o tem si lahko preberete pod ikono VELIKA SKUPNA KNJIGA. 

b. Individualna slikanica: 

Glede na pozitivne odzive v lanskem šolskem letu se bodo avtorji, katerih besedila ne bodo uvrščena med 

zmagovalna, zopet lahko odločili tudi za naročilo samostojne slikanice po ugodni ceni – za lastne potrebe. Več 

o tem si lahko preberete pod ikono VELIKA SKUPNA KNJIGA. 

  

Tako, kar nekaj podatkov smo nanizali, upamo, da kolikor toliko razumljivo, seveda pa smo vam za vsa morebitna 

pojasnila na voljo na tel. 01/756 98 62 ali na elektronskem naslovu smar-team-zdnp@amis.net. 

To je z naše strani za zdaj vse, na vrsti ste vi, naši mladi ustvarjalci. Želimo vam obilo prijetnih domišljijskih 

trenutkov in vam pošiljamo prijazen domišljijski pozdrav, 

ekipa založbe Smar-team in Tjaša Zorc Rupnik, koordinatorka projekta ZDNP 
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PREDMETNA STOPNJA 

VSEBINA RAZPISA 

1.         Vsebina razpisa 

2.         Rok za oddajo prispevkov 

3.         Oblika prispevkov 

4          Nagrajenci natečaja 

5.         Razglasitev rezultatov 

6.         Velika skupna oziroma individualn knjiga 

  

1. VSEBINA RAZPISA ZA KATEGORIJO PREDMETNA STOPNJA (6. do 9. razred) 

Učenci predmetne stopnje imajo na voljo dve vsebini: 

1. Humoreska, slovar novodobnih besed: na šaljiv, hudomušen način v zgodbo (v obliki po lastni presoji) 

vključite in pojasnite novodobne besede, izraze (vsaj 10). Lahko jih tolmačite 'staršem', o njih poučite babico 

in dedka, lahko ... marsikaj, da se bomo le nasmejali vašim domislicam, velja? 

2. Pišem roman – prosta vsebina 

Naziv razpisane teme NI NASLOV BESEDILA, zato prosimo avtorje, da ustrezno poimenujejo svoja dela, 

saj sicer prihaja do težav pri spletnem glasovanju. 

 2. ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV: 

Projekt ZDNP 2019/2020 se za kategorijo PREDMETNA STOPNJA začne 6. novembra 2019, v izboru pa bodo 

upoštevani vsi prispevki, pravilno opremljeni (glejte Oblika prispevkov) in oddani do vključno 10. januarja 

2020. 

Prispevke nam lahko posredujete na elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.net ali po pošti na naslov Smar-

team, Bevke 93, 1358 Log pri Brezovici – s pripisom: ZDNP 2019/2020. 

 3. OBLIKA PRISPEVKOV: 

1-Prispevki MORAJO biti oddani v elektronski obliki; v programu WORD (tipografija Times, velikost pisave 

12pt) in brez dodatnega oblikovanja. Prispevke, ki bodo odstopali od predpisane oblike, bomo obravnavali 

zadnje, besedil, ki bodo prispela na naš naslov samo natisnjena in ne na ustreznem mediju (preko e-pošte ali 

na zgoščenki), pa ne bomo objavili na spletni strani. 

2.Vsak prispevek mora vsebovati obvezne podatke: 

a. ime in priimek avtorja, 

b. naziv šole, 

c. ime in priimek mentorja, kontakt mentorja (elektronski naslov oz. tel. številko), 

d. dopisana pa naj bosta tudi kategorija in izbrana vsebina. 
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Prispevke, ki ne bodo opremljeni z obveznimi podatki, bomo izločili iz izbora. 

 

3.Shranjevanje prispevkov: 

Prispevki, ki bodo poslani po klasični pošti, so lahko za več avtorjev združeni na enem mediju – zgoščenki. Vsak 

prispevek pa mora biti shranjen kot samostojna datoteka, ime le-te ne sme vsebovati strešic, torej črke Č, 

Ž in Š nadomestite s črkami C, S in Z. 

4.Izjava – OBVEZNA PRILOGA: 

Vsakemu prispevku mora biti priložena izjava staršev (razen če gre za polnoletnega avtorja; v tem primeru 

avtor izpolni izjavo sam), da dovoljujejo objavo prispevkov v sklopu projekta ZDNP 2019/2020 – izjava za 

starše se nahaja pod ikono IZJAVA. Izjave nam lahko posredujete tudi prek elektronske oblike – v PDF obliki. 

Prispevki, ki ne bodo imeli priložene izjave, bodo sicer sodelovali v izboru, vendar ne bodo objavljeni na spletni 

strani in v spremljajočih knjigah. 

 4. NAGRAJENCI NATEČAJA: 

1. Strokovna žirija med prispelimi deli v kategoriji PREDMETNA STOPNJA izbere 6 (šest) najboljših 

besedil, ki bodo izšla v obliki samostojnih knjig; 

2. Glasovanje – obiskovalci spletne strani: 

V kategoriji PREDMETNA STOPNJA pri izbiri sodelujejo tudi obiskovalci naše spletne strani, kjer bodo 

do 10. februarja 2020 vsi pravilno oddani in opremljeni prispevki tudi objavljeni, glasovanje za dve najboljši 

besedili, ki bosta izšli v knjižni obliki, pa bo trajalo od 10. do 12. februarja 2020.  

5. RAZGLASITEV NAGRAJENCEV NATEČAJA: 

Seznam zmagovalnih del natečaja v kategoriji Predmetna stopnja bomo objavili na spletni strani 10. marca 

2020, mentorji in starši oziroma avtorji (ki bodo v izjavi zapisali e-naslov), pa bodo obveščeni tudi preko 

elektronske pošte. 

 6. VELIKA SKUPNA OZIROMA INDIVIDUALNA KNJIGA: 

a. Skupna knjiga: 

Posebnost projekta Z domišljijo na potep je tudi izid spremljevalnih knjig, v katerih zberemo vse prispevke, 

ki so sodelovali na natečaju – razen zmagovalnih. V posamezni knjigi so objavljeni le prispevki ene šole (razen 

izjemoma, ko šola na natečaju sodeluje z manj prispevki, kot bi jih bilo potrebno za knjižno obliko; v tem 

primeru se v eni knjigi združi prispevke več šol). O izidu skupne knjige so vsi avtorji in mentorji obveščeni 

pisno. Objava v Skupni knjigi NI OBVEZNA, zato prosimo avtorje, ki le-tega ne želijo, da nas o tem opozorijo 

na IZJAVI. Več o tem si lahko preberete pod ikono VELIKA SKUPNA KNJIGA. 

b. Individualna knjiga: 

Glede na pozitivne odzive v lanskem šolskem letu se bodo avtorji, katerih besedila ne bodo uvrščena med 

zmagovalna, zopet lahko odločili tudi za naročilo samostojne knjige po ugodni ceni – za lastne potrebe. Več o 

tem si lahko preberete pod ikono VELIKA SKUPNA KNJIGA. 
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Tako, kar nekaj podatkov smo nanizali, upamo, da kolikor toliko razumljivo, seveda pa smo vam za vsa morebitna 

pojasnila na voljo na tel. 01/756 98 62 ali na elektronskem naslovu smar-team-zdnp@amis.net. 

To je z naše strani za zdaj vse, na vrsti ste vi, naši mladi ustvarjalci. Želimo vam obilo prijetnih domišljijskih 

trenutkov in vam pošiljamo prijazen domišljijski pozdrav, 

ekipa založbe Smar-team in Tjaša Zorc Rupnik, koordinatorka projekta ZDNP 
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DRUŽINA 

VSEBINA RAZPISA 

1.         Vsebina razpisa 

2.         Rok za oddajo prispevkov 

3.         Oblika prispevkov 

4          Nagrajenci natečaja 

5.         Razglasitev rezultatov 

 1. VSEBINA RAZPISA ZA KATEGORIJO DRUŽINA: 

Dragi naši domišljijci! Upajmo, da ste kot družina vajeni ekipnega dela in sodelovanja, kajti naloga, ki je pred 

vami, ni tako preprosta. Napisati morate kar najbolj zanimivo pravljico ali basen o SMEŠNIH, ZABAVNIH 

PRIPETIJAH, ki smo jim lahko priča znotraj družine, in jo tudi likovno opremiti v čisto pravo slikanico. 

A POZOR! Ilustracije, preden začnete vpisovati vanje besedilo (ali na roke ali s tiskalnikom) skenirajte ali 

kopirajte (v tem primeru zgodbo vpišite na kopije), da jih bomo, če bo vaše delo izbrano med najboljše, lahko 

uporabili in pravilno obdelali. Ravno tako nam besedilo samo (zgodbo) posredujte tudi ločeno, torej brez 

ilustracij, kot je zapisano pod točko 3. 

 2. ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV: 

Projekt ZDNP 2019/2020 se za kategorijo DRUŽINA začne 6. novembra 2019, v izboru pa bodo upoštevani 

vsi prispevki, pravilno opremljeni (glejte Oblika prispevkov) in oddani do vključno 5. decemra 2019. 

Prispevke nam lahko posredujete na elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.net ali po pošti na naslov Smar-

team, Bevke 93, 1358 Log pri Brezovici – s pripisom: ZDNP 2019/2020. 

 3. OBLIKA PRISPEVKOV: 

1.  Vsak prispevek mora vsebovati obvezne podatke: 

a. imena in priimke avtorjev, 

b. ime kraja, 

c. elektronski naslov oziroma telefonska številka, 

d. dopisana pa naj bo tudi kategorija. 

Prispevke, ki ne bodo opremljeni z obveznimi podatki, bomo izločili iz izbora. 

 

3. Shranjevanje prispevkov: 

Vsak prispevek mora biti shranjen kot samostojna datoteka, ime le-te ne sme vsebovati strešic, torej črke 

Č, Ž in Š nadomestite s črkami C, S in Z. 

4. Izjava – OBVEZNA PRILOGA: 

Vašim prispevkom mora biti priložena izjava, da dovoljujte objavo besedila v sklopu projekta ZDNP 

2019/2020 – izjava se nahaja pod ikono IZJAVA. Izjave nam lahko posredujete tudi preko elektronske oblike 
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– v PDF obliki. Prispevki, ki ne bodo imeli priložene izjave, bodo sicer sodelovali v izboru, vendar ne bodo 

objavljeni na spletni strani in v spremljajočih knjigah. 

 4. NAGRAJENCI NATEČAJA: 

Strokovna žirija med prispelimi deli v kategoriji DRUŽINA izbere 3 (tri) najboljše zgodbe, ki bodo izšle v 

knjižni obliki; 

2. Glasovanje – obiskovalci spletne strani: 

V kategoriji DRUŽINA pri izbiri sodelujejo tudi obiskovalci naše spletne strani, kjer bodo do 6. decembra 

2019 vsi pravilno oddani in opremljeni prispevki tudi objavljeni, glasovanje za dve najboljši zgodbii, ki bosta 

izšli v slikaniški obliki, pa bo trajalo od 7. do 9. decembra 2019. Rezultate glasovanja bomo objavili 10. 

decembra 2019. 

 5. RAZGLASITEV NAGRAJENCEV NATEČAJA: 

Seznam zmagovalnih del natečaja v kategoriji Družina po izboru strokovne žirije bomo objavili na spletni 

strani 10. marca 2020, mentorji in starši oziroma avtorji (ki bodo v izjavi zapisali e-naslov), pa bodo 

obveščeni tudi preko elektronske pošte. 

 6. INDIVIDUALNA KNJIGA: 

Individualna slikanica: 

Glede na pozitivne odzive v preteklih šolskih letih se bodo avtorji, katerih besedila ne bodo uvrščena med 

zmagovalna, zopet lahko odločili tudi za naročilo samostojne slikanice po ugodni ceni – za lastne potrebe. Več 

o tem bomo objavili na naši spletni strani v prvih dneh prazničnega decembra. 

  

Tako, kar nekaj podatkov smo nanizali, upamo, da kolikor toliko razumljivo, seveda pa smo vam za vsa morebitna 

pojasnila na voljo na tel. 01/756 98 62 ali na elektronskem naslovu smar-team-zdnp@amis.net. 

To je z naše strani za zdaj vse, na vrsti ste vi. Želimo vam obilo prijetnih domišljijskih trenutkov in vam 

pošiljamo prijazen domišljijski pozdrav, 

ekipa založbe Smar-team in Tjaša Zorc Rupnik, koordinatorka projekta ZDNP 
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NAJLEPŠA BOŽIČNA PRAVLJICA 

 

Bevke, 5. november 2019 

Četudi se je mesec november šele dobro začel, se praznično vzdušje iz dneva v dan stopnjuje. Lučke že 

utripajo, vse več je rdečih in zelenih odtenkov, kmalu se bodo oglasili tudi božični napevi … Božično bo, 

nedvomno. 

Tudi pri nas, v Smar-teamu. Zato vas vabimo, da se nam pridružite. Oziroma se ... recimo temu, prepustite 

vzdušju in napišete 

ČISTO PRAVO BOŽIČNO PRAVLJICO. 

Saj veste, takšno, kakršne imamo tako zelo radi, v katerih je vse mogoče in skozi katere se v nas zopet 

prebudi otroška duša, ki hrepeni po prihajajoči vznesenosti čarobnega. 

Dovolimo si verjeti, upati, si želeti ... 

 

 

Joj, mene že srbijo prsti - in vas? 

Naj vam odgovorimo še na nekaj vprašanj, ki se vam zagotovo že porajajo ... 

1. Kdo vse lahko sodeluje na natečaju? 

Kdor želi, brez omejitev. 

2. Do kdaj je potrebno oddati pravljico in kam? 

Besedila nam posredujte do 25. novembra 2019, in sicer na e-naslov smar-team@siol.net. 

3. V kakšni obliki mora biti pravljica oddana? 

V word zapisu. 



4. Ali je število znakov omejeno? 

Navzgor da, in sicer naj besedilo ne obsega več kor 10.000 znakov (brez presledkov), 

 

Če imate še kakšno dodatno vprašanje, nam ga, prosim, posredujte na e-naslov smar-team@siol.net in radi 

vam odgovorimo nanj. 

 

 
NAGRAJENCI NATEČAJA: 

28. novembra bomo na spletni strani in FB profilu objavili avtorja najboljše pravljice, ki bo prejel 10 izvodov 

lastne slikanice, in to še pred božičnimi prazniki. 

 

Zdaj pa le veselo na delo, velja? 

 

Prijazen pozdrav, Tjaša Zorc Rupnik 

 

 


