
8. MLADA PESNIŠKA OLIMPIJADA 

 

 

29. oktobra 2018 se je zaključil natečaj 8. Mlada pesniška olimpijada, kjer so izbirali 

najboljšo osnovnošolsko pesem na temo SANJAM. 

 

Letos so prejeli 177 pesmi osnovnošolcev iz 34 slovenskih osnovnih šol (vključno s 

podružničnimi šolami). 

Žirija v sestavi: 

Aleksandra Kocmut, pesnica in pisateljica, 

Maja Visinski Andrejc, pesnica in  

Barbara Žvirc, pesnica in vodja projekta Pesniška olimpijada,  
je imela v tednu, ki je sledil, precej težko nalogo izbrati tiste pesmi, ki so po kvaliteti, 

prepričljivosti in upoštevanju dane teme izstopale od ostalih. 

Žirija se je osredotočila predvsem na izvirnost vsebine glede na dano temo, pri avtorjih, ki so 

poslali več kot eno pesem, pa je upoštevala najkvalitetnejšo po lastnem izboru.  

 

V tretji kategoriji, učenci od 7. do 9. razreda, je tretje mesto dosegla naša učenka Sanja 

Krajnc. 

 

Vsi nagrajenci in ostali udeleženci natečaja so bili z družinami toplo vabljeni na 

podelitev nagrad, 

 

v soboto, 17. novembra 2018, ob 19. uri v Dvorcu Bukovje  v Dravogradu, na literarnem 

večeru udeležencev 19. Pesniške olimpijade, a se naša učenka slovesnosti žal ni mogla 

udeležiti. 

 

Nagrade so knjižne, vsi zmagovalci pa prejmejo tudi priznanje. 
 

SANJAM 
 

Sanjati, živeti, 

včasih res pomeni v oblakih živeti 

in kakor svobodna ptica v nebo odleteti. 

 

Risati in pisati, 

da v življenju lažje čustva 

znova bi začeli brati. 

 

Kot nepopisan list papirja 

sanje so neskončnost, 

domišljija in veselje. 

 

Skrivnosti so naše 

kot jutranje Sonce iznad paše, 

so v kapljicah vode zakopane, 

na dno največje zlate skale dane. 

 

 

 

Košček svobode in mavrični sij 

v preteklost počasi zavijajo stran, 

nas peljejo daleč nad najvišjo goro, 

v jame globoke, čez oceane 

in nad obzorje široko. 

 

 

 

Sanje so kakor zakleta uganka, 

v svetove potuješ in domišljijo kuješ, 

prihodnost pa bližje in bližje postaja, 

v resničnost zbudiš se 

in se v čaroben svet raja vrneš 

v naslednjemu mesecu, maja. 

 

SANJA KRAJNC, 9. A



Iskrene čestitke, Sanja! 
Mentorica: Sonja Lenarčič 
 

 

 

 


