
 

SPLOŠNA PRAVILA NATEČAJA NAJST  

ZA KRAJŠE DRAMSKO BESEDILO ZA DIJAKE – Kdo si želim postati na odru sveta  

 

  

 

SPOLOŠNE DOLOČBE  

Organizator nagradnega javnega natečaja je SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana                       

(v nadaljevanju: Drama ali organizator).  

Nagradni javni natečaj poteka do vključno 17. 10. 2022.  

S prijavo na natečaj sodelujoči potrdi, da sprejema pravila in pogoje sodelovanja na natečaju in da se   

z njimi strinja.  

  

  

POGOJI SODELOVANJA  

Na natečaju lahko sodelujejo mladostniki, rojeni od vključno leta 2004 do vključno leta 2007.  

Sodelovanje je možno le ob izpolnitvi prijavnega obrazca (v nadaljevanju: prijava) in soglasju staršev 

oz. zakonitih zastopnikov, če sodelujoči v času prijave na natečaj niso polnoletni po slovenski 

zakonodaji. V natečaju ne smejo sodelovati ožji družinski člani zaposlenih pri organizatorju in/ali 

članov komisije.  

  

 

PRIJAVNI OBRAZEC (PRIJAVA) 

  

Prijava je mogoča z izpolnitvijo, podpisom in pravočasno oddajo prijavnega obrazca, ki je sestavni del 

razpisa oziroma javno objavljenega besedila natečaja. Obrazec je objavljen na spletni strani 

www.drama.si in se ga lahko natisne. 

Izpolnjeno prijavo se v roku, določenim v javno objavljenem natečaju, odda skupaj z besedilom 

(natisnjenim ali na USB ključku), po pošti na naslov SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 

Ljubljana. Na ovojnico je treba napisati tudi »ZA NATEČAJ NAJST«. 

S podpisom prijave sodelujoči potrdi, da: 

- je seznanjen s splošnimi pravili natečaja in da jih sprejema; 

- dovoli Drami, da obdeluje njegove osebne podatke, ki jih posreduje zaradi sodelovanja na natečaju, 

- je seznanjen, da so zaradi javne narave natečaja, nekatera srečanja/delavnica, podelitve nagrade, 

javne uprizoritve besedila, predstave oz. izvedbe javne prireditve, javna. Zato so javni tudi zvočni 

in/ali video posnetki ali fotografije narejeni na njih, na katerih je lahko tudi sodelujoči. Drama takšne 

posnetke ali fotografije obdeluje predvsem v namene javne promocije in za dokumentiranje; 

 

 

SOGLASJE STARŠEV  

Za sodelovanje na natečaju je nujno predložiti tudi izpolnjeno in podpisano soglasje staršev oz. 

zakonitih zastopnikov, ki je del prijave. Soglasja ne potrebujejo sodelujoči, ki so na dan prijave že 

polnoletni po slovenski zakonodaji. 

 

http://www.drama.si/


 

 

NAGRADE  

Nagrada za izbrane avtorje bo abonma v Drami za sezono 2022/23, vsi sodelujoči pa bodo prejeli 

simbolične nagrade. Rezultati natečaja in podatki o dobitnikih nagrad bodo objavljeni najpozneje do 

17. 11. 2022 na spletnem mestu http://www.drama.si/o-drami/mlada_drama. Dobitniki bodo                

o nagradah in njihovem prevzemu obveščeni tudi preko e-naslova, ki ga bodo navedli ob prijavi.  

 

 

KOMISIJA 

O prejetih izdelkih bo odločala naslednja komisija: 

Eva Kraševec, dramaturginja, 

Tatjana Stanič, gledališka lektorica in 

Špela Šinigoj, gledališka pedagoginja.  

 

 

SREČANJA IN GLEDALIŠKE DELAVNICE 

Avtorji izbranih besedil bodo imeli možnost sodelovanja  na delavnicah v Drami, ki bodo potekale                   

v sezoni 2022/23.   
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