
 

  

Ljubljana, 9. avgust 2022 

 

Zveza študentskih klubov Slovenije razpisuje 

 

NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO PESEM NA TEMO SOLIDARNOSTI. 

  

Imaš mogoče prav ti v sebi neusahljivo nujo po pesniškem ustvarjanju? Ti je 

izražanje čustev in občutij s pomočjo peresa pisano na kožo? Če je odgovor 

pritrdilen, potem je naš razpis namenjen prav tebi. Z njim želimo spodbujati in 

krepiti razmišljanje o solidarnosti v družbi, se o solidarnosti pogovarjati in snovati 

lastni doprinos k oblikovanju boljše družbe. 

 

Vse svoje misli in občutke strni v pesem poljubne oblike ter jo v dokumentu formata 

.doc ali .docx pošlji na elektronski naslov solstvo@skis-zveza.si do 24. avgusta 2022. 

Pesmi in dokumenta ne podpiši, ker bo žirija pesmi ocenjevala v anonimizirani 

obliki. Naslov elektronskega sporočila naj bo: »Prijava na natečaj za najboljšo 

pesem – NE ODPIRAJ«. 

 

Na natečaj se lahko prijaviš z največ dvema pesmima. Vsaka pesem, poslana na 

natečaj, mora biti izvirno neobjavljeno delo. Dolžina pesmi ne sme presegati 5000 

znakov s presledki. 

Pesmi bo ocenjevala žirija v sestavi dr. Miha Pintarič, mag. Polona Ramšak in 

Jonathan S. Rebetz. Žirija bo podelila tri nagrade, in sicer: 

- nagrado za 1. mesto (100 EUR v bonih Desetak + knjižna nagrada), 

- nagrado za 2. mesto (knjižna nagrada + sponzorsko darilo) in 

- nagrado za 3. mesto (sponzorsko darilo). 
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Svojo odločitev bodo žiranti razglasili 2. septembra 2022 ob 18h na Sejmu rabljenih 

učbenikov na Stritarjevi ulici v Ljubljani. 

Zveza študentskih klubov Slovenije bo vse pesmi, ki bodo prispele na zgoraj 

naveden naslov, zbrala in objavila v e-knjižici. 

S prijavo na natečaj avtorji1 dovolijo Zvezi študentskih klubov Slovenije objavo 

imena in uporabo prijavljenega besedila pri spremljevalnem programu Sejma 

rabljenih učbenikov 2022 in se strinjajo, da kot avtorji obdržijo vse moralne in 

materialne avtorske pravice, na Zvezo študentskih klubov Slovenije pa za prvo 

objavo neizključno prenesejo pravico reproduciranja (vključno s shranitvijo v 

elektronski obliki), pravico distribuiranja in pravico dajanja na voljo javnosti. 

  

 

Urban Culetto 

Predstavnik za odnose z javnostmi na Zvezi ŠKIS 

e-mail: urban.culetto@skis-zveza.si  

tel. št.: 031 355 924 

  

  

  

 

 

 
1 V razpisu je kot generični spol uporabljen moški slovnični spol. 


