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ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ 

OBJAVLJA RAZPIS ZA 
  

OSNOVNOŠOLSKE IN SREDNJEŠOLSKE PESNIKE  
ŽUPANČIČEVE FRULICE 2022 

 
 
OSNOVNI POGOJI ZA SODELOVANJE: 
 

1. Na razpisu lahko sodelujejo učenci in dijaki slovenskih osnovnih in srednjih šol, in 
sicer učenci zadnje triade OŠ in vsi srednješolci. 

 
2. Sodelujejo lahko tudi učenci in dijaki slovenskih zamejskih šol v starosti od 12 do 

19 let. 
 
3. Iz posamezne osnovne in srednje šole se lahko prijavi neomejeno število mladih 

pesnikov. 

 
PESNIŠKO USTVARJANJE IN TEMA: 
 

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

5. Tema pesniškega ustvarjanja Župančičeve frulice 2022 je ZAČETI NA NOVO, ZAČETI 
PO ZELENO in se navezuje na čas, ki bo prišel po epidemiji in krizi, ko bomo 
primorani začeti na novo in se vse več vračati nazaj k naravi.  

 
6. Oblikovno so mladi pesniki popolnoma svobodni. 

 
STROKOVNA KOMISIJA IN OCENJEVANJE: 
 

7. Pesmi bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija. 
 

8. Strokovna komisija bo pesmi prijavljenih mladih pesnikov prejela v šifrirani obliki, 
zato ne bo vedela, komu pesmi pripadajo in od kod pesniki prihajajo. 

 
9. Strokovna komisija bo pesmi ocenjevala po spodnjih merilih: 

 upodobitev, razvijanje motiva in podajanje osrednje teme pesmi; 

 bogastvo besedišča in spretnost uporabe metaforičnega jezika; 

 oblikovanje lastnega sloga izražanja in izvirnost. 
 

10. Strokovna komisija bo izbrala pet (5) najboljših osnovnošolskih pesnikov in pet (5) 
najboljših srednješolskih pesnikov Župančičeve frulice 2022, ki se bodo uvrstili na 
zaključno srečanje.  
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NAGRADE ZA NAJBOLJŠE: 
 
11. Najboljši osnovnošolski in najboljši srednješolski pesnik bosta na zaključni 

prireditvi prejela Župančičevi frulici za leto 2022. 
 

12. Najboljši pesniki se bodo lahko s svojimi pesmimi predstavili na nekaterih dogodkih 
po Sloveniji, s katerimi Župančičeva frulica sodeluje. 

 
13. Eden izmed najboljših pesnikov bo nastopil na največji hrvaški pesniški prireditvi 

Goranovo proljeće 2023, s katero Župančičeva frulica strokovno sodeluje. 
 

14. Pesmi najboljših mladih pesnikov bodo objavljene v pesniški zbirki 32. Župančičeve 
frulice.  

 
TRAJANJE RAZPISA IN PRIJAVA: 
 

15. Razpis za mlade pesnike traja od 23. januarja do vključno 5. maja 2022.  
 

16. Sodelujoči mladi pesniki se lahko na razpis prijavijo samostojno, lahko pa tudi 
preko svoje šole (mentorja).  

 
17. Prijava je možna preko elektronske prijavnice: 

http://www.zik-crnomelj.eu/mkkm/prijavnica-frulica.html  

 
OSTALO: 
 

18. Sodelujoči pesniki bodo do 20. maja po e-pošti obveščeni o izboru strokovne 
komisije. 

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

bo v soboto, 11. junija 2022, ob 18. uri v Kulturnem domu Črnomelj.  
 

20.  Vse podatke v zvezi z razpisom in projektom Župančičeva frulica najdete na 
spletni strani www.zik-crnomelj.eu (glej pod Kultura za mlade/Župančičeva 
frulica).   

 
21. Za več informacij pokličite na 07 30 61 382 ali 040 329 933 – Tadej Fink, 

organizator projekta, ali pišite na elektronski naslov: zupanciceva.frulica@zik-
crnomelj.si. 
 

 
Črnomelj, 23. januar 2022 
 

Organizacijski odbor 32. Župančičeve frulice 
(Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj) 
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