
                               

 

                                                                                                                           

                                                                                                                            KUD Anton Umek Okiški 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

OŠ Boštanj, Knjižnica Sevnica, KUD Anton Umek Okiški, Območna izpostava JSKD Sevnica, KS Boštanj in Občina Sevnica  

razpisujejo 

literarno-likovni natečaj 

PO POTEH ANTONA UMEKA OKIŠKEGA 

 

POGOJI ZA SODELOVANJE 

Na natečaju lahko sodelujejo učenci OŠ Boštanj in krajani Boštanja.  

Anton Umek Okiški je bil pesnik, pisatelj, učitelj in urednik. Njegove pesmi so narodnobuditeljskega in verskega 

značaja. V svojih delih izraža spoštovanje do človeka, boga in narave. Ljubil je slovensko besedo, predvsem pa 

cenil svoj rodni kraj Okič, kjer je bil tudi leta 1838 rojen.  

Tema literarno-likovnega natečaja je vezana na 30-letnico rojstva naše države in 150-letnico smrti pesnika 

Antona Umeka – Okiškega, izhodišče ustvarjanja naj bo Okiškova pesem  

 

PREROJENJE 

 

Širjava daljna se mi razprostira, 

Po njej se gozdi širijo zeleni, 

Obraščajo se lazi zapuščeni, 

Meglé ostudne piš hladan odtira. 

 

Mladike nježne blaga rosa spira, 

Oživljajo se cveti zamorjeni, 

V njé žarki  se razlivajo rumeni 

Krilata truma mile pesmi vbira. 

 

O pomlad viša, pomlad nova, blaga! 

Od kod tvoj dih in rajsko tvoje cvetje, 

Glasovi sladki tvoji, svet neznanski? 

 

Obhaja prerojenje zemlja draga, 

Naznanja zore svit, veselo petje, 

Prihaja slave dan ti, rod slovanski! 

 



 

PRIJAVE IN POŠILJANJE IZDELKOV 

 

 

LITERARNI DEL: 

- Literarno delo naj bo še neobjavljeno.  

- Dolžina prispevka je omejena: proza in dramatika do največ tri tipkane strani, poezija do največ 2 

pesmi. 

- Vsak prispevek naj bo zapisan v slovenskem jeziku, v wordu, pisava Times New Roman, velikost 12, 

brez dodatkov in fotografij. 

 

LIKOVNI DEL: 

- Likovna tehnika: svobodna (slikanje, risanje, grafika, kiparstvo). 

- Velikost likovnega dela: največji do 50x70 cm. 

- Namigi za ustvarjanje: narava, svoboda, domoljubje … 

- Likovne podlage: risalni list, karton, slikarsko platno … 

 

Strokovna komisija bo pregledala izdelke in izmed vseh za razstavo izbrala 20 literarnih in 20 likovnih del. Od 

teh bodo tri dela iz posameznega področja prejela posebno nagrado. 

 

Razglasitev in podelitev nagrad bo v mesecu februarju 2022 ob praznovanju kulturnega praznika in praznika 

KS Boštanj. 

 

POŠILJANJE DEL - ROK ZA ODDAJO IZDELKOV PODALJŠAN DO 7. 1. 2021 

Ustvarjena literarna dela pošljite do 17. decembra 2021 na elektronski naslov OŠ Boštanj  sola@os-bostanj.si  

ali osebno v tajništvo OŠ Boštanj, likovna dela je zaželjeno, da jih osebno dostavite v tajništvo šole. 

 

 

V Boštanju, 13. 9. 2021 

mailto:sola@os-bostanj.si

