
 
 

 

Literarni natečaj Bodi pisatelj/pisateljica smo v šolskem letu 2022/23 zasnovali drugače. Tokrat 

nismo pripravili izhodiščnih odlomkov različnih literarnih del, naše izhodišče ni pisana beseda 

avtorjev. Izhodišče letošnjega literarnega natečaja je beseda "solidarnost". 

Avtorje in avtorice literarnih prispevkov naprošamo, da napišejo svoja lastna razmišljanja na 

temo solidarnosti. Zanimajo nas vaše izkušnje z grajenjem skupnosti in širjenjem solidarnosti, 

kdaj ste izkušnjo solidarnosti doživeli sami, kakšna je bila. Zanima nas kdo vas uči solidarnosti, 

kaj vam ta beseda pomeni in kako jo vidite v svetu. 

V sklopu literarnega natečaja sprejemamo kratke zgodbe, eseje in poezijo na temo 

solidarnosti. Natečaju bomo letos priključili razpis za dramsko besedilo, ki je do sedaj potekal 

v okviru Otroškega festivala gledaliških sanj Pionirskega doma. Dramsko besedilo mora po 

tematiki in vsebini ustrezati otroški in mladinski gledališki publiki. Mladi lahko prispevke 

napišete v različnih tujih jezikih (v angleščini, nemščini, francoščini, španščini in italijanščini). 

Izmed prejetih literarnih del bomo izbrali najboljša po starostnih kategorijah in jih izdali v knjigi. 

Nika Kovač, vodja natečaja 

POGOJI SODELOVANJA 

▪ KOMU JE NAMENJEN: 

Literarni natečaj je namenjen:  

- osnovnošolcem in osnovnošolkam 2. in 3. triade ter 

- srednješolcem in srednješolkam slovenskih šol. 

 
▪ KATEGORIJE: 

Slovenski jezik 

- osnovnošolke in osnovnošolci 2. in 3. triade osnovnih šol, 

- dijaki in dijakinje srednjih šol v naslednjih kategorijah: 

 

A  dijaki in dijakinje gimnazijskih oddelkov in srednjih strokovnih šol 

B dijaki in dijakinje nižjih in srednjih poklicnih šol. 

 

Tuji jeziki 

- osnovnošolke in osnovnošolci 3. triade (s prispevki v angleškem in nemškem jeziku); 

- dijaki in dijakinje srednjih šol (s prispevki v nemščini, angleščini, francoščini in 

italijanščini in španščini), in sicer v naslednjih kategorijah (glede na predznanje 

tujega jezika):  

A  dijaki in dijakinje srednjih šol, ki se učijo angleščino/nemščino kot prvi tuji jezik in 

obiskujejo katerokoli gimnazijo, ki se zaključi s splošno maturo, ter evropski oddelki 

B dijaki in dijakinje srednjih šol, ki se učijo angleščino/nemščino kot prvi tuji jezik in 

obiskujejo katerokoli 4-letno strokovno šolo, ki se zaključi s poklicno maturo ter dijaki 

in dijakinje triletnih poklicnih šol 



 
 

 

C  dijaki in dijakinje srednjih šol, ki so več kot eno leto bivali na angleško/nemško 

govorečem področju in tisti, ki so v oddelkih mednarodne mature 

D dijaki in dijakinje srednjih šol, ki se učijo angleščino/nemščino kot drugi tuji jezik in 

obiskujejo katerokoli gimnazijo, ki se zaključi s splošno maturo oz. 4-letno strokovno 

šolo, ki se zaključi s poklicno maturo. 

* Natečaj za dramsko besedilo je razpisan zgolj v slovenskem jeziku. 

▪ LITERARNE ZVRSTI: 

Na natečaj lahko pošljete različne vrste prispevkov: 

- prozna dela (eseji in kratke zgodbe), 

- dramska besedila in 

- poezijo. 

 
▪ ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV in POŠILJANJE: 

Prispevke sprejemamo do četrtka, 21. aprila 2023 IZKLJUČNO v elektronski obliki na naslov: 

literarninatecaj@pionirski-dom.si.  

 
▪ TEHNIČNE ZAHTEVE: 

Mladi lahko sodelujete s svojimi še neobjavljenimi proznimi in dramskimi besedili ter poezijo. 

Obseg del je lahko največ 8.000 znakov s presledki, za dramska besedila ni omejitev. Pri 

dramskih besedilih je potrebno upoštevati dramski trikotnik. Literarna dela se morajo nanašati 

na podano ključno besedo – solidarnost.  

Dramsko besedilo mora po tematiki in vsebini ustrezati otroški in mladinski gledališki publiki, 

žanrskih omejitev ni. Izpolnjena naslovnica in literarno delo morata biti združena v ENEM 

dokumentu.  

 
▪ KRITERIJI IZBORA: 

Prozna besedila: Vsebinska izvirnost, jezikovna raba, besedišče, vezljivost in zgradbeni učinki, 

inovativnost v slogu. 

Poezija: izvirnost, doživetost, poetičnost, univerzalnost, življenjska resnica, zgradbena oblika, 

vsebina. 

Dramska besedila: vsebinska izvirnost upoštevanje značilnosti dramskega besedila in 

uprizoritvenih možnosti. 

 
▪ RAZGLASITEV REZULTATOV in ZAKLJUČNA PRIREDITEV: 

Zaključna prireditev z razglasitvijo zmagovalcev bo potekala v četrtek, 11. maja 2023 v 

Festivalni dvorani v Ljubljani oziroma v razmeram prilagojeni obliki. 

 

▪ OBJAVA NAJBOLJŠIH: 

Strokovna komisija bo izbrala najboljša dela iz OŠ in SŠ vsakega jezika, kategorije in literarne 

zvrsti. Organizator si pridržuje pravico, da v posamezni kategoriji/zvrsti ne podeli nagrad. 

Zmagovalci bodo objavljeni v posebni publikaciji, obrazložitve in krajši odlomki pa bodo 

objavljeni tudi na spletni strani Pionirskega doma. 


