
Likovni in literarni natečaj je bil namenjen učencem VIZ OŠ Rogatec, PŠ Dobovec in PŠ Donačka Gora. Učenci 
so bili povabljeni, da ob 30-letnici samostojnosti in enotnosti Slovenije s paleto bogatih barv in s prefinjeno 
žlahtno slovensko besedo zajamejo bogastvo naravne in kulturne dediščine svojega domačega kraja. 

NAGRAJENA LIKOVNA IN LITERARNA DELA



TRG ROGATCA

Mentorica: Nataša Novak, prof.

Hana KRAMPERŠEK, 8. razred



Jernej MATEJ, 3. razred CERKEV SVETEGA JERNEJA
Mentorica: Bernarda Horvat, prof.



Luka NOVAK, 8. razred POGLED NA MOJ KRAJ

Mentorica: Nataša Novak, prof.



Mentorica: Metka Urleb, prof.



Mentorica: Kornelija Jagodič, prof.
Mentorica: Petra Prevolšek, prof.

NAŠA MOGOČNA GORA Neca TUDJA, 4. razred



Ana ANTOLINC, 5. razred GRAD STRMOL

Mentorica: Mag. Samanta Žibert, prof.



Mentorica: Marta Butolen, prof.

KRIŽ NA GORI

Matija CMEREŠEK, 2. razred



PISANI ROGATEC

Mentorica: Petra Prevolšek, prof. Mentorica: Nataša Novak, prof.

Rafael SELIM, 6. razred



Mia MORDEJ, 1. razred IZVIR SOTLE

Mentorica: Martina Žlof Jadek, dipl. vzg. pred. otr. Mentorica: Petra Prevolšek, prof.



Skrivnostni velikan
Skoraj vedno, ko pogledam skozi okno, vidim skrivnostnega velikana. Včasih zelenega, včasih zlatega ali rdečega, včasih čisto belega. Zgodi se celo,

da včasih izgine. Ne vem sicer zakaj, a ta velikan nosi ime Donačka gora. Mogoče je bil včasih celo živ in ni bil velikan, ampak velikanka Donačka.

Nikoli ne veš.

Ta moj je zelo skrivnostna gora, ki stoji nad mojim domačim krajem. Baje pazi na nas in na zmaja, ki spi v njenem trebuhu. Uh, da se le ne bi

zbudil. Če bi se ta zmaj zbudil in bi najprej odprl levo oko, ki je rdeče, bi naš majhen kraj Rogatec zajel velik požar. Če bi pa najprej odprl desno

oko, modro, bi Rogatec zajela velika poplava. Naj le dobro, trdno in globoko spi.

Ta naš velikan pa je tudi fantastično skrivališče za majhne, ampak mogočne bolhe. Čarovnice, ki v njegovem zavetju »žurajo« in kuhajo hude

nevihte. Kuhajo velike črne oblake, iz katerih dežuje. Zakaj pa kuhajo v takšnem vremenu? Najbrž zato, ker nihče ne bi šel na goro sredi hude

nevihte. Čarovnice so majhne in hudobne, vsaka ima veliko bradavico, iz katere raste še več bradavic in dolge črne dlake. Imajo tudi težave s

hrbtom, saj v čarovniški šoli niso sedele vzravnano, ko so bile majhne. K sreči pa so čarovnice pri močeh za kuhanje le, ko se vsi planeti v vseh

galaksijah poravnajo, kar pa se zgodi le zelo zelo redko. Če boste dobro pogledali, boste čarovnice videli kot velika stara nagubana drevesa, ki

sestavljajo pragozd na Donački gori.

Pred kratkim sem se povzpel na vrh po poti preko jeklenice in klinov. Prečkal sem skalo in opazil, da je pravzaprav velika okamenela »cokla«. To

me je res prepričalo, da imamo v bližini okamenelega velikana. Z vrha s čudovitim razgledom po širni okolici sem se odpravil do zidu, za katerim je

zmaj. Pogledal sem skozi lino v zidu, saj sem se hotel prepričati, da zmaj spi. Uh, zdaj sem se spomnil, mogoče je to zmajeva nosnica. Bil sem čisto

tiho in veter ter vlaga, ki sta mi puhnila v obraz, sta povedala čisto dovolj. Hitro sem oddrvel v dolino.

Ko sem se odpeljal domov, se mi je zazdelo, da se mi je Donačka gora na veliko nasmehnila in mi pomežiknila. Ampak, ko sem se zastrmel vanjo,

se ni zgodilo nič več.

Šel sem domov in si rekel, da bom še kdaj prišel na to prečudovito goro.

Jaša Kampoš, 6. a
Mentorica: Metka Urleb, prof.



Mentorica: Kornelija Jagodič, prof.

Lea Artič, 4. razred NAŠA GORA



Jan GOBEC, 5. razred MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC

Mentorica: Petra Prevolšek, prof.Mentorica: Mag. Samanta Žibert, prof.



POGLED V PRETEKLOST

Mentorica: Petra Prevolšek, prof. Mentorica: Nataša Novak, prof.

Kevin ZAKELŠEK, 7. razred



Mentorica: Metka Urleb, prof.Mentorica: Bernarda Horvat, prof.

OB PRAZNIKU NA VRHU DONAČKE GOREKris VREŠ, 1. razred



»VSAK OTROK JE UMETNIK. TEŽAVA JE, KAKO OSTATI UMETNIK, KO ODRASTEMO.« (Pablo Picasso)

Na Občini Rogatec se zahvaljujemo za vsa prispela likovna in literarna dela, 
nagrajenim avtorjem ter njihovim mentorjem pa iskreno čestitamo. 

December, 2020                                                                                                               Mojca Šmit, univ. dipl. obl.
podžupanja



PONOSNO IN VESELO PRAZNUJMO 
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI SLOVENIJE.

OBČINA ROGATEC


