
 

 

 

 

 

NAGRADNA NATEČAJA OB 270-LETNICI 

GIMNAZIJE NOVO MESTO 

 

Gimnazija Novo mesto ob svoji obletnici vabi k sodelovanju na literarni in 
filmski natečaj z naslovom  

Gimnazija čez 270 let. 

Gimnazija Novo mesto v letu 2016 praznuje visoki jubilej. Mineva 270 let od 
njene ustanovitve leta 1746. V svoji dolgi zgodovini je novomeška gimnazija 
preživela številne spremembe, šolske reforme, menjave oblasti in držav, 

vojne, stiske pa tudi obdobja uspehov, rasti in ugleda v lokalnem in širšem 
okolju. Ves ta čas, od leta 1746, novomeška gimnazija deluje neprekinjeno 

in je po tem edinstvena v slovenskem prostoru. 
 

 

LITERARNI NATEČAJ 

Literarni natečaj je namenjen dijakom Gimnazije Novo mesto. Sodelujete 

lahko s spisom, pesmijo, anekdoto, kritičnim razmišljanjem, stripom, 
pismom … V svojih prispevkih ustvarjalno predstavite, kako bi doživljali 

našo šolo čez 270 let. Izdelke lahko pošljete na elektronski naslov 

tina.furlan-turk@gimnm.org ali na renata.nose@gimnm.org. Lahko jih oddate 

tudi v slavistični kabinet (soba 307). 

 

 

FILMSKI NATEČAJ 

Na filmskem natečaju lahko sodelujejo dijaki naše šole in dijaki tujih, z 

gimnazijo povezanih, šol. V svojem filmskem prispevku upodobite življenje 

na poljubni srednji šoli čez 270 let. Dolžina filma naj ne presega 10 

minut. Kategorijo in zvrst si lahko izberete sami (animacija, 

eksperimentalni film, oglas, igrani film …). Izdelke na DVD-ju ali USB 

ključku pošljite na Gimnazija Novo mesto, Seidlova 9, 8000 Novo mesto ali 

jih objavite na YouTubu in pošljite povezavo na tina.furlan-turk@gimnm.org 

oziroma  na renata.nose@gimnm.org. 
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Oddaja izdelkov 
 

Vsa poslana dela naj vsebujejo podatke o avtorju in naslov dela.  

Rok za oddajo prispevkov je ponedeljek, 31. oktober 2016. 

Izdelke bo pregledala komisija in preverjala skladnost s pravili. 
Zmagovalni izdelki bodo izbrani na podlagi naslednjih meril:  

 jasnost sporočila, 
 kreativnost,  

 izvirnost izdelka,  

 pomenskost,  

 tehnična kvaliteta. 
 
Komisija bo tri najboljše izdelke nagradila (praktične nagrade). 

Rezultati bodo objavljeni najkasneje dva tedna po zaključku natečaja. 
Vsa prispela dela bodo objavljena na šolski spletni strani in predstavljena 

pri nekaterih dejavnostih ob praznovanju 270-obletnice šole. 
Način podelitve določita koordinator in komisija naknadno. 

 

Odgovornost 
 

Organizatorji v primeru nepredvidljivih dogodkov ne prevzemajo odgovornosti 
za prekinitev, zamudo ali spremembo natečaja, kar velja tudi za kraje, 

izgube, pozno oddajo ali težave pri prenosu izdelkov. Poleg tega se zaradi 
organizacije ali nepredvidljivih dogodkov datumi, navedeni v teh pravilih, 
lahko spremenijo. Udeleženci bodo v tem primeru čim prej obveščeni (zato 
svetujemo čim prejšnjo prijavo). Koordinator si pridržuje pravico do 

spremembe pravil v zvezi z natečajem. 
Izdelek mora biti narejen izključno za ta natečaj. Po izboru postane 

Gimnazija Novo mesto lastnik izdelka in ima pravice tiskanja, 
distribuiranja in reproduciranja. 

 

Soglašanje s pravili 
 

Z vključitvijo v natečaj v celoti soglašate s temi pravili. 
 

Koordinatorici natečaja 
 

Tina Furlan Turk, E-pošta: tina.furlan-turk@gimnm.org 
Renata Nose, E-pošta: renata.nose@gimnm.org 
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