
      
 

 

 

LITERARNI NATEČAJ 

GLAS ŽENSKE 
 

za leto 2014/2015 
 

na temo 
 

ZAKAJ ŽENSKE ŠE VEDNO ZAOSTAJAJO? 
 

Rok za oddajo prispevkov je 28. april 2015. 

 
 

TEMA NATEČAJA 

 

ZAKAJ ŽENSKE ŠE VEDNO ZAOSTAJAJO? 

Študirajo, delajo in so uspešne na poslovnem področju.  

Pa vendar zaslužijo manj kot moški in se težko prebijejo  

na vodilne položaje. Zakaj ženske še vedno zaostajajo?  

Zaradi negotovosti in pomanjkanja samozavesti? So preveč 

pikolovske? Ker so se že kot deklice naučile, da so nagrajene samo,  

če so pridne in ubogljive, medtem ko so njihovi bratje in  

prijatelji nagrajeni, tudi če so živahni in neubogljivi?  

Je kriva družba, v kateri pravzaprav nadvladujejo moški? Zato,  

ker za številne poklice ne obstaja ženska oblika, v določenih primerih 

pa ima žensko poimenovanje celo slabšalni, zaničevalni prizvok?  

Ker se nekatere besede moškega spola za poimenovanje skupin  

kot celote, ki jih sestavljajo tako moški kot tudi ženske,  

uporabljajo zgolj v moški množinski obliki? Ali pa je narobe to,  

da ženske ničesar ne zahtevajo? Ne znajo ali pa jim ni do tega,  

da bi uveljavile svoje pravice in dosegle priznanje za svoje zasluge? 

Ni v njihovi naravi ali preprosto nimajo poguma, da bi se uveljavile? 

Ali pa se bojijo? Koga ali česa? 

________________________________________________________ 
 

Literarni natečaj je objavljen na spletni strani  

Mestne občine Nova Gorica 

http: www.nova-gorica.si pod rubriko Javni razpisi 

in na spletni strani Pokrajine Gorica www.provincia.gorizia.it  
 

Prispevek naj ne bo daljši od štirih tipkanih strani. 
 

 

Mestna občina Nova Gorica 

http://www.nova-gorica.si/
http://www.provincia.gorizia.it/


 

 
P R A V I L N I K 

 

 

1. člen 

Pokrajina Gorica v sodelovanju z Mestno občino Nova 

Gorica razpisuje literarni natečaj »Glas ženske« na temo 

 

ZAKAJ ŽENSKE ŠE VEDNO ZAOSTAJAJO? 
 

Udeleženke natečaja bodo razvrščene v dve sekciji: 

- sekcija A – srednješolke, 

- sekcija B – ženske, starejše od 30 let. 

 

2. člen 

V okviru sekcije A lahko na natečaju sodelujejo dijakinje 

srednjih šol goriške pokrajine v Italiji in Severne Primorske v 

Sloveniji ali dijakinje s stalnim prebivališčem na navedenem 

območju, v okviru sekcije B pa ženske, starejše od 30 let, ki 

imajo stalno prebivališče na istem območju. Sodelovanje na 

natečaju je brezplačno. 

 

3. člen 

Prispevki v prozi (povesti, pisma, dnevniki, scenografije, 

gledališka dela itd.), ki še niso objavljeni ali v fazi tiska, morajo 

biti napisani na tipkalni stroj ali računalnik ter ne smejo biti 

daljši od štirih strani (30 vrstic vsaka stran). Rok za oddajo je 

28. april 2015 do 12. ure. Prispevke pošljite v treh (3) izvodih 

na naslov: Oddelek za družbene dejavnosti, Trg E. Kardelja 

1, 5000 Nova Gorica ali na Ufficio protocollo della Provincia 

di Gorizia, Corso Italia 55 - 34170 Gorizia. 

 

4. člen 

Izdelki morajo biti poslani ali izročeni v zaprti ovojnici s 

pripisom: »Vsebuje prispevek za natečaj Glas ženske« - »Sekcija 

A« za srednješolke oz. »Sekcija B« za ostale sodelujoče. 

Prispevki morajo biti oddani brez podpisa oz. v anonimni obliki, 

priloženo pa morajo imeti zaprto ovojnico, v kateri naj bodo 

navedeni osebni podatki: naslov, davčna številka, številka 

stacionarnega ali mobilnega telefona in elektronska pošta, pri 

sekciji A pa tudi naziv šole. 

 

 

 

 

 

 

 

Pokrajina Gorica jamči, da bo pridobljene osebne podatke 

uporabila izključno za namen natečaja v skladu z zakonom št. 

675/96. 

 

5. člen 

Poslana dela se ne vračajo in ostajajo v lasti Pokrajine Gorica, ki 

si pridržuje pravico do morebitne objave. 

V ta namen morajo udeleženke v priloženi zaprti kuverti z 

izpolnjenimi osebnimi podatki iz 4. člena predložiti izjavo, v 

kateri potrjujejo, da gre za še neobjavljeno delo, da vnaprej 

dovoljujejo objavo in da se izrecno odpovedujejo avtorskim 

pravicam. 

 

6. člen 

Nagrade za sekcijo A »Srednja šola« so naslednje: 

 Prva nagrada za najboljši prispevek v slovenskem in 

italijanskem jeziku – vsaka po 500 EUR. 

 Nagrada za najboljši prispevek v slovenskem in italijanskem 

jeziku za vsako sodelujočo šolo – 100 EUR. 

 Komisija lahko podeli posebno nagrado – 300 EUR. 

 Italijanska in slovenska šola z najštevilnejšo udeležbo bosta 

prejeli priznanje. 

Nagrade za sekcijo B »Over 30« so naslednje: 

 prva nagrada za najboljši prispevek v slovenskem in 

italijanskem jeziku – vsaka po 400 EUR. 

 poleg tega lahko komisija podeli dve priznanji (eno za 

slovenski prispevek in eno za italijanski) v vrednosti 100 EUR 

vsaka. 

 

7. člen 

Komisijo sestavljajo predstavnice italijanske in slovenske 

kulturne sfere. Predsednik/predsednica komisije je odborni-k/ca 

za enake možnosti na Pokrajini Gorica. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8. člen 

Odločitve komisije so dokončne. Komisija lahko podeli eno ali 

več nagrad, lahko pa tudi več enakovrednih nagrad. V tem 

primeru se vsota razdeli med zmagovalke. 

 

9. člen 

Zmagovalke morajo nagrade prevzeti osebno na slavnostni 

podelitvi. O kraju, datumu in uri podelitve bodo nagrajenke 

obveščene naknadno.  

 

10. člen 

Pogoj za sodelovanje na natečaju je spoštovanje vseh določil 

tega pravilnika. V primeru neupoštevanja pravilnika sledi 

izključitev z natečaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinacija in organizacija: 

 

 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

Oddelek za družbene dejavnosti 

Trg Edvarda Kardelja 1 - 5000 NOVA GORICA 

tel.: 05 3350165 ali 05 3350161 

faks: 05 3028487 

e-pošta: majda.petejan@nova-gorica.si 

http://www.nova-gorica.si pod rubriko Javni razpisi 

 

POKRAJINA GORICA 

Služba za enake možnosti 

Corso Italia 55 – 34170 GORICA 

tel.: / faks: 0039 0481 385262 - 300 

e-pošta: pariopportunita@provincia.gorizia.it 

 

 

 

mailto:majda.petejan@nova-gorica.si
http://www.nova-gorica.si/

