
      
 

 

 

LITERARNI NATEČAJ 

GLAS ŽENSKE 
 

za leto 2012/2013 
 

na temo 
 

ČE SE SPREMENIM JAZ, SE SPREMENIŠ TUDI TI 

 
do 6. februarja 2013 

 

 
TEMA NATEČAJA 

 

ČE SE SPREMENIM JAZ, SE SPREMENIŠ TUDI TI 

 
Pravijo, da en sam zamah s krili danes v New Yorku  

lahko povzroči mesec dni kasneje neurje v Pekingu. 

Ta pojav imenujemo »učinek metulja«, medtem ko pri fiziki  

v okviru teorije kaosa govorimo o »občutljivosti 

na začetne pogoje«, kar pomeni, da lahko vsaka najmanjša 

sprememba v začetnih pogojih dolgoročno pomembno spremeni 

delovanje sistema. Poenostavljeno: obstajajo nevidne vezi, ki 

povezujejo vse pojave in vse ljudi.  

Torej, če se jaz spremenim, se spremenijo tudi drugi, 

tisti, ki so mi blizu, in tudi tisti, ki so od mene zelo oddaljeni, 

ne da bi se jaz tega zavedal/a ali ne da bi v to verjel/a. 

To pomeni, da lahko vsakdo vpliva 

 na svoje okolje v veliko večji meri, kot bi si sam mislil 

ali predstavljal. Nihče namreč ni nemočen pred še tako 

majhnimi ali velikimi dogodki, nad katerimi navidezno nima 

nadzora. 

 

 

 

Literarni natečaj je objavljen tudi na spletni strani  

Mestne občine Nova Gorica: 

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

 
Prosimo, da prispevek ni daljši od štirih tipkanih strani. 

 

Mestna občina Nova Gorica 

http://www.nova-gorica.si/


 

 

P R A V I L N I K 

 

 

1. člen 

Pokrajina Gorica razpisuje v sodelovanju z Mestno občino Nova 

Gorica literarni natečaj »Glas ženske« na temo 

 

»ČE SE SPREMENIM JAZ, SE SPREMENIŠ TUDI TI« 

  

Natečaj določa dve sekciji: 

- sekcijo A – namenjeno srednješolkam, 

- sekcijo B – namenjeno ženskam, starejšim od 30 let. 

 

2. člen 

Na natečaju lahko v okviru sekcije A sodelujejo dijakinje srednjih šol 

goriške pokrajine v Italiji in Severne Primorske v Sloveniji ali dijakinje 

s stalnim bivališčem na navedenem območju, v okviru sekcije B pa 

ženske, starejše od 30 let, s stalnim bivališčem 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 tisku, morajo biti pisani na pisalni 

stroj ali računalnik, obsegati pa smejo največ 4 strani (30 vrstic vsaka 

stran). Prispevke pošljite v treh (3) izvodih na naslov: Oddelek za 

družbene dejavnosti, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, do 6. 

februarja 2013. 

4. člen 

Prispevke je potrebno poslati ali izročiti v zaprti ovojnici, na kateri je 

navedeno: »Vsebuje prispevek za natečaj Glas ženske« - »Sekcija A« 

za srednješolke oz. »Sekcija B« za ostale sodelujoče. Prispevki morajo 

biti anonimni, poleg tega pa jim mora biti priložena zaprta kuverta, v 

kateri so osebni podatki: naslov, davčna številka, telefonska oz. GSM 

številka in elektronska pošta avtorice, pri sekciji A pa tudi naziv šole. 

 

           Pokrajina Gorica jamči, da bo zahtevane osebne podatke uporabila 

           izključno za namen natečaja ob spoštovanju zakona 675/96. 

 

5. člen 

Poslana dela se ne vračajo in ostajajo last Pokrajine Gorica, ki si 

pridržuje pravico do morebitne objave. 

V ta namen morajo udeleženke v priloženi zaprti kuverti z 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 

Komisija je sestavljena iz predstavnic italijanskega in slovenskega 

kulturnega življenja. Predsednica komisije je odbornik-ca za enake 

možnosti pri Pokrajini Gorica. 

8. člen 

Odločitve so nepreklicne. 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 slovesnosti ob 

mednarodnem dnevu žena. 

10. člen 

Pogoj za sodelovanje na natečaju je spoštovanje vseh določil tega 

pravilnika; posledica neupoštevanja pravilnika je izključitev 

kandidatke. 

 

Koordinacija in organizacija: 

 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

Oddelek za družbene dejavnosti 

Trg. E. 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 385300 

e-pošta: pariopportunita@provincia.gorizia.it 

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

