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Slovenci imamo bogato kulturno dediščino, ki 

izkazuje gradnike in razvoj slovenskega naroda od 

prvih pisnih virov dalje vse do slovenske 

osamosvojitve in njene državnosti ter, dobro 

desetletje zatem, vključitve v Evropsko unijo. 

Temeljni dokumenti slovenske osamosvojitve so 

nastali izpod peres velikih slovenskih kulturnikov, 

pisateljev, filozofov in sociologov naše družbe. 

Kako pa je s slovensko kulturo, literaturo in 

jezikom danes? Kakšen pogled imamo na preteklo 

in polpreteklo zgodovino Slovencev pred 

osamosvojitvijo? Kolikšno vlogo sta za odločanje o 

samostojnosti države imela ideologija in tedanji 

politični sistem? Kako razumemo »slovensko« 

identiteto? Se stapljamo in utapljamo v 

multikulturalizmu ali ohranjamo in razvijamo 

svojo partikularnost znotraj globalizma? 

Osamosvojitev Slovenije ne pripada »preteklosti« – 

osamosvojitev je bila (za) »prihodnost mladih«. 

Kako mladi vrednotijo trideset let slovenske 

osamosvojitve in kakšne pogoje za perspektivno in 

kreativno življenje imajo trideset let potem? Kako 

razumem besedo »svoboda«? »Živim« svobodo ali 

svobodno? Česa sem »osvobojen«? 

 



                                       P R A V I L N I K 

 

1. člen 
Nova univerza razpisuje v organizaciji Fakultete za 

slovenske in mednarodne študije literarni natečaj 
na temo 

  »30 LET SLOVENSKE DRŽAVE« 

 
Natečaj določa sekcijo namenjeno srednješolkam in 
srednješolcem. 

 
2. člen 

Na natečaju lahko sodelujejo dijakinje in dijaki iz 
katere koli srednje šole v Sloveniji ali dijakinje in dijaki 
s stalnim bivališčem na navedenem območju ter niso 
starejši kot 20 let. Sodelovanje na natečaju je 
brezplačno. 

 
3. člen 

Prispevki v prozi (eseji, povesti, pisma, dnevniki, 
kratke zgodbe, scenografije, gledališka dela itd.), ki še 
niso objavljeni ali v tisku, morajo biti pisani na 
računalnik, obsegati pa smejo največ 4 strani (30 
vrstic vsaka stran). Prispevke pošljite v treh (3) 
tiskanih izvodih na naslov: Nova univerza, Fakulteta 
za slovenske in mednarodne študije, Mestni trg 23, 

1000 Ljubljana, do 12.00 ure dne 26. junija 2022. 

 
4. člen 

Prispevke je potrebno poslati ali izročiti v zaprti 
ovojnici, na kateri je navedeno: »Vsebuje prispevek za 
natečaj Fakultete za slovenske in mednarodne študije«.  
 
Prispevki morajo biti anonimni in šifrirani z geslom, 
poleg tega pa jim mora biti priložena zaprta kuverta,  
v kateri so osebni podatki: naslov, davčna 
številka, TRR, telefonska oz. GSM številka in 

elektronska pošta avtorice ali avtorja ter naziv šole. 
Geslo naj bo zabeleženo tudi na sprednji strani 
priložene kuverte. 

 

Nova univerza se obvezuje, da bo zahtevane osebne 
podatke obdelovala in varovala v skladu z veljavnim 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter jih 
uporabila izključno za namen natečaja, kot je opisano 
v tem Pravilniku. 

 

5. člen 
Poslana dela se ne vračajo in ostajajo last Nove 
univerze, Fakultete za slovenske in mednarodne 
študije, ki si pridržuje pravico do morebitne objave v 
sklopu biltena literarnega natečaja. V ta namen 
morajo udeleženke in udeleženci 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 so naslednje: 

- Prva nagrada za najboljši prispevek v slovenskem 
jeziku – 250 EUR. 
- Druga nagrada za prispevek v slovenskem jeziku – 
100 EUR. 

- Komisija lahko podeli posebno nagrado – knjižna 

nagrada. 

- Slovenska šola z najštevilnejšo udeležbo bo prejela 
priznanje in knjižno nagrado. 
 

7. člen 



Komisija je sestavljena iz predstavnic/kov 
slovenskega kulturnega življenja. Predsednica 
komisije je članica Senata Nove univerze in 
prodekanja Fakultete za slovenske in mednarodne 
študije. 

8. člen 
Odločitve so nepreklicne. Komisija lahko podeli eno ali 
več posebnih nagrad, lahko pa tudi več enakovrednih 
nagrad. V tem primeru se vsota razdeli med 
zmagovalke in zmagovalce. 

 
9. člen 

Zmagovalke in zmagovalci morajo nagrade prevzeti 
osebno na posebni slovesnosti, ki bo potekala na 
sedežu Nove univerze, Fakultete za slovenske in 
mednarodne študije. Slovesnost bo potekala 15. 9. 
2022 od 18h dalje. Nova univerza si pridržuje pravico 
do sprememb kraja in ure slovesnosti ob predhodni 
obvestitvi vseh udeležencev.  

 
10. člen 

Pogoj za sodelovanje na natečaju je spoštovanje vseh 
določil tega pravilnika; posledica neupoštevanja 
pravilnika je izključitev kandidatke ali kandidata.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Koordinacija in organizacija: 
 

 

NOVA UNIVERZA 
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije 

Mestni trg 23, SI – 1000 Ljubljana 
tel. +386 5 934 47 62 ali +386 1 251 44 84 

e-pošta:  info@fsms.nova-uni.si; 
https://fsms.nova-uni.si/  
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