
Natečaj »TOLE MORAM POVEDAT«, 

 

 Po dveh uspešnih natečajih »TOLE MORAM POVEDAT«, ki smo ju izvedli v letu 2018 in 

2019 smo se v Muzejskem društvu Škofja Loka odločili, da nadaljujemo z natečajem.  

  

Mogoče je ta posebni čas šolanja na daljavo izkoristiti tudi tako, da učenci pokličete po 

telefonu, skypu ali drugih komunikacijskih kanalih svoje stare starše ali sorodnike /starejše 

ljudi, jih povprašate o življenju nekoč, o zanimivih zgodbah njihove mladosti in naredite 

zapis. Številni ostareli in osamljeni nam zaupajo, kako jim je lepo, ko se jih kdo spomni, 

posebej še, če so to mladi.  

Na našem natečaju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol občin na 

območju upravne enote Škofja Loka.  

  

IŠČEMO PRISPEVKE (ZAPISANE ALI POSNETE), KJER IMAJO STAREJŠI 

"TOLE ZA POVEDAT' "  

Od učencev/dijakov pričakujemo najrazličnejše proste prispevke, zapisane ali posnete, v 

katerih starejši (npr. stari starši) pripovedujejo / opisujejo / se spominjajo ... dogodkov 

in ljudi, vrednih spomina.  
  

Vsi zapisovalci bodo nagrajeni s knjižnimi izdajami Muzejskega društva Škofja Loka, izmed 

vseh sodelujočih pa bo  

• komisija izbrala najboljši prispevek in ga nagradila z 2 vstopnicama za adrenalinski park 

GEOSS  

• izžrebani učenec/dijak izmed vseh prispevkov dobil 2 vstopnici za adrenalinski park 

GEOSS  

• mentor izbranega prispevka in izžrebani mentor se bosta za nagrado brezplačno udeležila 

izleta Muzejskega društva Škofja Loka.  

  

POGOJ ZA SODELOVANJE  

Prispevki naj bodo opremljeni z naslednjimi podatki:  

1. naslov prispevka (če ima poseben naslov);  

2. ime, priimek in starost avtorja/avtorjev;  

3. ime, priimek in starost pripovedovalca  

4. kraj zapisa prispevka (če se le da) 

5. naziv šole, ime in priimek mentorja.  

  

Rok za oddajo prispevkov je  do 28. februarja 2021.   

Število prispevkov ni omejeno, a vsak učenec /dijak in njegov mentor/ica v žrebanju lahko 

sodeluje samo enkrat.  Prispevke pošljite na naslov Muzejsko društvo Škofja Loka, Grajska 

pot 13, 4220 Škofja Loka, s pripisom »Tole moram povedat«, ali na elektronski 

naslov ambroz.demsar@gmail.com  

  

Na odločitev komisije, ki jo bo imenoval izvršni odbor društva, o najboljših prispevkih, ni 

pritožbe. Izbrani prispevki (zapisani ali posneti) bodo objavljeni tudi na spletni strani 

Muzejskega društva Škofja Loka (www.mdloka.si), nekateri pa tudi v Loških razgledih.  

 

 Veselimo se vaših prispevkov!  

 

Muzejsko društvo Škofja Loka, Ambrož Demšar, nosilec natečaja  
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