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Na natečaj za Roševe dneve 2018, literarno srečanje najboljših mladih ustvarjalcev 8. 

in 9. razredov osnovnih šol, se je letos prijavilo 39 mladih literatov iz vse Slovenije. Na 

natečaju je sodelovalo 5 avtorjev in 34 avtoric; prejeli smo 22 proznih prispevkov in 22 

pesmi.  

Strokovna komisija, ki jo sestavljata mag. Suzana Tratnik, pisateljica, prevajalka in 

publicistka, ter dr. Valerija Bužan, specialistka klinične psihologije in direktorica 

Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, ter avtorica spremne 

besede Kot riba v vodi k nagrajenemu mladinskemu romanu Kit na plaži, Vinka 

Möderndorferja. Izbrani mladi avtorji bodo sodelovali na enodnevni literarni delavnici, 

ki jo bomo pripravili 21. marca 2018 v Celju, vodila jo bo Suzana Tratnik. Na srečanje 

bomo povabili tudi mentorje izbranih literatov ter zanje v istem času pripravili posebno 

delavnico pod vodstvom dr. Valerije Bužan.  

Dvajset izbranih šifer in avtorjev, katerih besedila bomo objavili v zborniku, objavljamo 

po abecednem redu:  

1. DEKLE, Tadeja Brezavšček, mentorica Zvonka Cigoj, Osnovna šola Kanal (poezija)  

2. ODPRIZEMLJENI, Katarina Lucija Cvikl, mentorica Mihaela Dorner, Osnovna šola 

Franca Rozmana-Staneta Maribor (proza)  

3. 3025, Maja Erjavec, mentorica Silvestra Kotar, Osnovna šola Boštanj (proza)  

4. PATI, Patricija Germ, mentorica Petra Rus Mušič, Osnovna šola Stična, PŠ Višnja 

Gora (proza)  

5. 113511, Ana Grajžl, mentorica Blanka Skočir, OŠ Frana Roša Celje (proza)  

6. KOŠUTA, Ana Košat, mentorica Mojca Andrej, Osnovna šola Prežihovega Voranca 

Maribor (poezija)  

7. SOLZE, Pika Kovač, mentorica Zdenka Ivančič, OŠ Brezovica pri Ljubljani (proza)  

8. 1311, Nia Krajnc, mentorica Sonja Lenarčič, Osnovna šola Kidričevo (poezija)  

9. MARA, Lota Martinjak, mentorica Zdenka Ivančič, OŠ Brezovica pri Ljubljani 

(poezija)  

10. SMUČANJE, Maša Melinc, mentor Robert Povirk, Osnovna šola Zadobrova (proza)  

11. MAVRICA, Teja Pikl, mentorica Marija Kronovšek, Osnovna šola Polzela (poezija)  

https://www.google.si/search?q=o%C5%A1+franja+ro%C5%A1a+celje&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=S9jAD7hXYkpQyM,AAAAAAAAAAABAM,_&usg=__ImLYt9PWOf1dx1gNcEfnib3F6ow%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiai52I56fZAhUCLlAKHQNhDewQuqIBCHcwEQ#imgrc=YCBxOr4z7glAIM


12. OMREŽJE S SLIKAMI, Neža Primc, mentorica Olga Novak, Osnovna šola Toneta 

Tomšiča Knežak (proza)  

13. VOLJAPOT, Špela Puhov, mentorica Maja Starc Šinigoj, OŠ Antona Ukmarja Koper 

(proza)  

14. SINICA, Eva Rajher, mentorica Mojca Andrej, Osnovna šola Prežihovega Voranca 

Maribor (poezija)  

15. #NEKDODRUGAČEN, Anika Simončič, mentorica Silva Žveglič, Osnovna šola 

Boštanj (proza)  

16. MEDVED, Martin Steblovnik, mentorica Zarja Lednik, III. OŠ Celje (proza)  

17. SVETLIKANJE JUTRA, Hana Škrinjar, mentorica Darinka Ferenčak Agrež, 

Osnovna  

 18. PRELEST SVETA, Nuša Žerjav, mentorica Marija Kronovšek, Osnovna šola Polzela 

(proza)  

19. NAJSTNIK, Jon Žnidarčič, mentorica Valentina Toman Čremožnik, Osnovna šola 

Šempeter v Savinjski dolini (poezija)  

20. SONCE, Eva Žunkovič, mentorica Sonja Lenarčič, Osnovna šola Kidričevo (poezija)  

Nagrajenci, ki bodo na osrednji prireditvi v Celju prejeli priznanja in knjižne nagrade, 

so: Tadeja Brezavšček, Maša Melinc, Martin Steblovnik, Jon Žnidarčič, Eva 

Žunkovič. Pet mladih literatov vabimo tudi na predstavitev v Center za poezijo Tomaža 

Šalamuna, Cankarjeva 5, v Ljubljani – v četrtek, 22. marca 2018, predvidoma ob 18. uri.  

 

 

 

ČLOVEK 

 

Nobeden na svetu ni enak. 

Različen je vsak – tak in tak … 

Naši okusi so različni. 

nikoli niso slični. 

A enaki naj bi bili vsi: 

temnopolti, belci in staroselci. 

Veliko se rodi ljudi, 

ki jim na 21. kromosomu napaka »sedi«. 

Iz teh se mnogi med nami norčujejo, 

se skrivaj posmehujejo. 

To pa nič lepo ni, 

saj so zaupanja in dobrote vredni prav vsi. 

Žalostni in veseli. 

Vsi bi radi zapeli. 

Moramo se spoštovati in razumeti, 

se radi imeti … 

Vsakdo razmišlja po svoje, 

tudi jaz po moje. 



Nekateri mogočneži želijo pokončati svet, 

se visoko nad vsemi  povzpet'. 

Preprečimo, ljudje, laž in hudobijo, 

svet naj se spremeni v čarovnijo. 

Poskrbimo za lepše življenje 

in vsak naj pove svoje mnenje. 

Na tak način bomo daleč prišli, 

rešili bomo uboge in nedolžne ljudi. 

Postavimo se za borce pravice, 

črtajmo neenakovredne skice. 

Spoštujmo se in se sprejemajmo. 

Takšne kot na svet rojeni smo. 

Vsi smo unikati. 

In prav je tako, 

da se ne pretvarjamo. 

Ohranimo svoje dostojanstvo in svoj jaz, 

s tem pa tudi svoj pravi obraz. 

 

ŠIFRA: 1311 

 

NIA KRAJNC, 8. b 

 

 

VSAK ČLOVEK JE UNIKAT 

 

Vsak človek je unikat, 

nihče ni nikomur enak. 

Problem sveta je, 

da ne sprejemamo drugačnih, 

ljudi drugih ver, ras, suhih, debelih, lačnih … 

Diskriminacija, rasizem, predsodki … 

Vse to je del našega sveta, 

ki pravičnega življenja za vse ne pozna. 

Ne spoštujemo drugačnih, 

jih zaničujemo, 

se posmehujemo. 

Kaj ko bi se znebili predsodkov? 

Pomagali bi si, 

bili enakovredni. 

Nikogar ne bi zaničevali, 

drug drugega bi spoštovali. 

Nihče ni nikomur enak. 

Imamo drugačna mišljenja, 



vse to povzroča spore in trenja, 

ker ne sprejemamo tistih, 

ki se razlikujejo od nas, 

so drugih ver in ras. 

Unikat je človek vsak, 

saj na svetu ni nikogar, 

ki bi bil komu enak. 

Vsak zgleda drugače, 

misli drugače, 

je druge vere, rase. 

Zato spoštujmo se takšne, kot smo, 

ker življenje lepše postalo bo. 

 

 ŠIFRA: SONCE 

 

EVA ŽUNKOVIČ, 8. b 

 

 

Veselimo se uspehov naših učenk! 

Iskrene čestitke obema. 

 

Mentorica: Sonja Lenarčič 

 
 


