
 

      Mirna Peč, 20. 4. 2022 

 NATEČAJ OTROŠKE POEZIJE PAVČKOVE VITICE 

 
 

Spoštovana ravnateljica, spoštovani ravnatelj, mentorica, mentor literarne dejavnosti! 

 
Osnovna šola Toneta Pavčka v šolskem letu 2021/2022 devetič razpisuje natečaj, namenjen mladim 
osnovnošolskim pesnicam in pesnikom. Natečaj z naslovom Pavčkove vitice je posvečen pesniku Tonetu 
Pavčku, Mirnopečanu, po katerem nosi ime naša šola. 

 
Namen natečaja je spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti učencev osnovnih šol v Sloveniji ter ohranjanje 

spomina na pesnika. 

 
K sodelovanju vabimo učence od 1. do 9. razreda, da se preizkusijo v svojih pesniških sposobnostih. 

 
 OSNOVNI POGOJI ZA SODELOVANJE: 

 

Natečaj Pavčkove vitice bo potekal v treh kategorijah: 

− učenci prvega triletja, 

− učenci drugega triletja, 

− učenci tretjega triletja. 

 

Vsak avtor lahko sodeluje z največ tremi pesmimi. 

PESNIŠKO USTVARJANJE IN TEMA:  

Tema pesniškega ustvarjanja se navezuje na Pavčkovo pesem Vsi naši otroci: 

 

Vsi otroci so naši otroci, 

je rekel prijazen glas, 

vse smrklje in frklje in froci, 

vsi svetlih in temnih in kodravih las, 

 

vsi naši! Tudi tisti drugačni, 

drugačne usode in vere in ras, 

vsi beli in črni, vsi bolni in lačni 

so taki kot kdo izmed nas. 

 

Skupaj na tem svetu živimo, 

svet nam je skupna velika vas, 

kjer na srečo iščemo rimo 

in poslušamo božji glas, 

 

ki živeti in rasti veleva 

in biti odprtih rok 

za hudo, ki prizadeva 

vsak čas na milijone otrok! 

 

Vsi otroci na svet so rojeni 

za srečo in dober prid, 

vsak je podoben tebi in meni 

in vsak je sonce in vsak je svit. 

 



Prosimo, da mentorji in avtorji upoštevate naslednje: 
 

− Oblika pesniških del ni predpisana. Pesem naj šteje najmanj osem (8) verzov. 

 
− Napisana naj bo v slovenskem jeziku. 

 
− Verzi naj bodo napisani v pisavi Times New Roman (velikost 12) in levo poravnani, medtem ko  naj 

med njimi ne bo povečanega razmika (le-ta naj ločuje posamezne kitice). 

 
− Ime in priimek avtorja, naslov in vsebino pesmi ter ostale zahtevane podatke vpišite v priloženo 

prijavnico. Če pod skupnim mentorstvom sodeluje več avtorjev, v eni prijavnici navedite vse avtorje in 
njihove pesmi. 

 
− Pesmi naj bodo slovnično, pravopisno popravljene in smiselne, še neobjavljene v množičnih občilih. 

Strokovna ocenjevalna komisija si pridržuje pravico do manjših popravkov pesmi, ki bodo objavljene v 
zborniku. 

 
 
Kot pravočasno prispele bodo upoštevane vse pesmi, posredovane na elektronski naslov 
pavckove.vitice@ostpavcka.si do vključno 21. junija 2022. 

 
Prosimo, da pri pošiljanju prispevkov natančno upoštevate navodila. Avtorji naj bodo ločeni po triletjih. 
 
 
V posamezni kategoriji bodo izbrani trije najboljši avtorji. 
 

  Pesmi bo izbrala strokovna komisija v naslednji sestavi: 

− Milan Markelj, 

− Klavdija Kotar, 

− Mojca Žefran. 

 

 
OSTALO: 

 
O izboru najboljših treh pesnikov iz vsake kategorije vas bomo obvestili v mesecu oktobru 2022.  

 

V upanju, da se boste odzvali na povabilo k sodelovanju, vas lepo pozdravljamo. 

 

 
Vodja natečaja Ravnateljica 

Mojca Žefran Majda Čengija 
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