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ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ 
OBJAVLJA RAZPIS ZA 

  

OSNOVNOŠOLSKE IN SREDNJEŠOLSKE PESNIKE  
ŽUPANČIČEVE FRULICE 2016 

 
 
 
OSNOVNI POGOJI ZA SODELOVANJE: 
 

1. Na razpisu lahko sodelujejo učenci in dijaki slovenskih osnovnih in srednjih šol, in 
sicer učenci zadnje triade (7., 8. in 9. razred) osnovne šole in vsi srednješolci. 

 
2. Sodelujejo lahko tudi slovenske zamejske šole (učenci oziroma dijaki od 12. do 19. 

leta starosti). 
 
3. Posamezna osnovna šola lahko prijavi največ dva (2) pesnika. Osnovna šola, ki ima 

eno ali več podružničnih šol, lahko prijavi največ tri (3) pesnike, pri čemer mora biti 
vsaj eden od prijavljenih pesnikov iz podružnične šole. Pri srednjih šolah pa ni 
omejitve števila srednješolskih pesnikov, ki želijo sodelovati. 

 
 
PESNIŠKO USTVARJANJE IN TEMA: 
 

4. Mladi pesniki se lahko prijavijo z najmanj tremi (3) in največ sedmimi (7) pesmimi. 
 

5. Priporočena tema pesniškega ustvarjanja se navezuje na temo  
BEGUNCI V SODOBNEM SVETU.  

Za izhodišče naj služi odlomek iz pesmi Mateja Bora Šel je popotnik skozi atomski vek: 
»Šel je popotnik skozi atomski vek 

in srečal popotnika. 
Ta mu je rekel: Kam? 

- Ne vem. 
- Jaz tudi ne. 

- Pa pojdi z menoj, kamor prideva, prideva.« 
 

6. Izbrana tema ni pogoj za sodelovanje na natečaju. Mladi pesniki lahko pesnijo na 
katerokoli drugo temo. 
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7. Oblikovno so mladi pesniki popolnoma svobodni. 
 
STROKOVNA KOMISIJA: 
 

8. Pesmi bo ocenjevala strokovna komisija v sestavi: 
o Veronika Dintinjana, pesnica in prevajalka; 
o Janko Lozar, dr. filozofije in univ. dipl. prevajalec; 
o Igor Divjak, dr. ameriških študij, literarni kritik in prevajalec. 

 
9. Strokovna komisija bo pesmi prijavljenih mladih pesnikov prejela v šifrirani obliki, 

zato ne bo vedela, komu pesmi pripadajo in iz katere šole prihajajo pesniki. 
 

10. Strokovna komisija bo izbrala deset (10) najboljših: - pet (5) najboljših osnovnošolskih 
pesnikov in - pet (5) najboljših srednješolskih pesnikov, ki se bodo predstavili na 
zaključni prireditvi Župančičeve frulice 2016 v Vinici. 

 
11. Na zaključni prireditvi bo strokovna komisija razglasila najboljšega osnovnošolskega 

in najboljšega srednješolskega pesnika. 
 
 
NAGRADE ZA NAJBOLJŠE: 

 
12. Najboljša pesnika bosta prejela Župančičevi frulici za leto 2016. 

 
13. Najboljši pesniki se bodo s svojimi pesmimi predstavili na nekaterih dogodkih po 

Sloveniji s katerimi Župančičeva frulica sodeluje. 
 

14. Eden izmed najboljših pesnikov bo nastopil na največji hrvaški pesniški prireditvi 
Goranovo proljeće 2016 s katero Župančičeva frulica strokovno sodeluje. 
 

15. Pesmi najboljših mladih pesnikov bodo objavljene v pesniški zbirki 26. Župančičeve 
frulice.  

 
 
TRAJANJE RAZPISA: 
 

16. Razpis traja do vključno četrtka, 12. maja 2016. Izpolnjene prijavnice s priloženimi 
pesmimi pošljite najkasneje do vključno tega dne na  
e-naslov: zupanciceva.frulica@zik-crnomelj.si     

 
 
OSTALO: 
 

17.  O izboru najboljših mladih pesnikov na zaključno prireditev Župančičeve frulice 2016 
vas bomo obvestili predvidoma do 31. maja 2016. 

 
18.  Zaključna prireditev, kjer se bodo predstavili izbrani mladi pesniki in deklamatorji bo  

v soboto, 11. junija 2016, ob 11. uri v Vinici. 
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19.  Sestavni del razpisne dokumentacije je prijavnica za Župančičevo frulico 2016.  
V primeru prijave dveh mladih pesnikov, uporabite za vsakega svojo prijavnico. 

 
20.  Vse podatke v zvezi z razpisom in projektom Župančičeva frulica najdete na spletni 

strani www.zik-crnomelj.eu (glej pod Kultura / Župančičeva frulica).   
 

21. Za več informacij pokličite na 07 30 61 390 – Tadej Fink, organizator projekta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organizacijski odbor Župančičeve frulice 2016 
Črnomelj, 30. marec 2016 
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