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Spoštovani, 

želimo si, da bi z vašo pomočjo napisali čudovito zgodbo. Na vas se obračamo s 

prošnjo, da stopimo skupaj in pomagamo otrokom, ki so izgubili svoje bližnje. Kar 98 

pravljičarjev in ilustratorjev je napisalo sedem pravljic pod dežnikom projekta 

Pravljičnih 7. Sedaj iščemo finančno podporo za tisk knjige, s prodajo katere bomo 

podprli Slovensko društvo Hospic. 

Fundacija ALJAŽEV kRAJ je bila ustanovljena leta 2020 z namenom, da bi lahko  

pripomogli k ohranitvi kulturne in naravne dediščine ter razvoju krajev pod Triglavom 

ter z usmerjenim delovanjem pri projektih društev in podjetij v lokalni skupnosti  

spodbujali razvoj krajev z dolgoročno vizijo ohranitve neokrnjenosti naravnih danosti. 

Kot fundacija z akcijami zbiranja pomoči pomagamo sokrajanom v stiski. Kljub 

kratkemu obstoju smo zelo uspešni.  

 

Naš moto so znamenite besede Jakoba Aljaža: ”Pa ljubša mi je kot prazna čast, če 

kdo k dobri stvari kaj dejansko pripomore.” Jakob Aljaž je osebnost, ki predstavlja 

slovenski simbol, zato njegova prizadevanja podpiramo tudi izven naših krajevnih 

meja. 

 

OPIS PROJEKTA PRAVLJIČNIH SEDEM 

Fundacija v popolnosti podpira prizadevanja za podporo programa za otroke in 

mladostnike ob izgubi bližnje osebe - TABORA LEVJESRČNI.  

Zavedamo se, da je izguba bližnje osebe nekaj izredno travmatičnega. Zato smo se v 

fundaciji, skladno z njenim poslanstvom, odločili, da pristopimo k vseslovenskemu 

dobrodelnemu literarno-umetniškemu projektu »Pravljičnih sedem«, ki je 

sestavljen iz sedmih pravljic za otroke in mladostnike.  

 

Fundacija bo zbrana sredstva od donacij namenila pokritju stroškov, vezanih na 

projekt. Sredstva zbrana pri prodaji knjige Pravljičnih sedem pa bo nakazala 

Slovenskemu društvu Hospic – taboru za Levjesrčne.  

 

Knjigo »Pravljičnih sedem« je oblikovala skupina 98 pisateljev in pisateljic, ilustratorjev 

in ilustratork, različnih starosti, a polnih ustvarjalnosti. Ustvarjalci so večinoma iz 

Slovenije, sodelovali pa so tudi posamezniki s Finske in Anglije. Vsi v srcu nosijo obilo 

humanitarnosti, zato je njihovo delo v celoti dobrodelno. Iz skupne domišljije je vzklilo 

kar sedem edinstvenih pravljic - kolažnih zgodb, ki jih bodo združili v eni knjigi (prib. 

250 strani), v katerih se zrcali pravi mozaik življenjskih izkušenj: o izgubah in strahovih, 

o ljubezni in upanju.   
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Ustvarjalci želijo te nauke deliti s čim več bralci in pomoči potrebnimi. Združili so se 

okoli dobrodelnega namena: ponuditi tolažbo tistim, ki najbolj pogrešajo toplino bližnjih. 

Izkupiček od prodaje knjig bo v celoti podarjen Društvu Hospic -  Taboru Levjesrčnih. 

 

Slovensko društvo Hospic izvaja program žalovanja otrok in mladostnikov po izgubi 

bližnje osebe, ki je prilagojen starostni skupini med 5. in 17. letom. S programom 

nudijo otrokom in mladostnikom podporo v žalovanju. Staršem in skrbnikom pa hkrati 

pomagajo razumeti posebnosti ob žalovanju odraščajočih ljudi  

(https://hospic.si/programi/zalovanje-otrok-in-mladostnikov/).  

 

Kljub dobrodelnosti vseh ustvarjalcev pa za potrebe tiska (1000 izvodov) potrebujemo 

približno 10.000 EUR. Knjiga bo predvidoma izšla novembra 2022.  

 

Veseli bomo, če boste del te zgodbe pisali z nami tudi vi. Sredstva lahko donirate na 

tekoči račun: 

 

Fundacija Aljažev kRAJ, Triglavska cesta 31a, 4281 Mojstrana 

IBAN: SI 56 1910 0001 1557 604 

NAMEN: PRAVLJIČNIH SEDEM 

 

Upam, da nam bo tudi z vašo pomočjo uspelo realizirati izdajo knjige. 

 

Najlepša hvala za vaš trud in razumevanje 

Predsednica fundacije  

Alenka Mirtič Dolenec  
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