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ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ 

OBJAVLJA RAZPIS ZA  
OSNOVNOŠOLSKE DEKLAMATORJE IN SREDNJEŠOLSKE PRIPOVEDOVALCE 

ŽUPANČIČEVE FRULICE 2022 
 
OSNOVNI POGOJI ZA SODELOVANJE: 
 

1. Na razpisu lahko sodelujejo učenci 2. triade osnovnih šol (4., 5. in 6. razred) v 
kategoriji osnovnošolski deklamatorji in dijaki vseh letnikov srednjih šol v kategoriji 
srednješolski pripovedovalci.  
 

2. Sodelujejo lahko tudi učenci (starost od 9 do 12 let) in dijaki (starost od 15 do 19 
let) slovenskih zamejskih šol. 
 

3. Iz posamezne šole se lahko prijavi neomejeno število deklamatorjev in 
pripovedovalcev. 

 
4. Sodelujoči deklamatorji in pripovedovalci morajo pesem oz. besedilo predstaviti na 

pamet. 

 
IZBRANE PESMI ZA DEKLAMATORJE IN BESEDILO ZA PRIPOVEDOVALCE: 
 

5. Deklamatorji (učenci 2. triade) lahko za svoj govorni nastop (deklamiranje) izberejo 
eno izmed petih pesmi Davida Bedrača: 1. Jaz sem filmski režiser, 2. Slavna muha 
in 3. Slonček Slon iz pesniške zbirke »Pesniška hiša« (Litera, 2008) ter 4. Zdravnik 
za medvede in 5. Neustrašni piloti iz pesniške zbirke »Igravčki« (Mladinska knjiga, 
2021). 
 

Pripovedovalci (dijaki) lahko za svoj govorni nastop (pripovedovanje) izberejo enega 
izmed treh označenih delov romana Agni (LUD Šerpa, 2021) pisatelja Boruta Kraševca, 
dobitnika nagrade Kresnik 2021. Pripovedovalci lahko izbirajo med:  

 Drugi odstavek na str. 20 (od »Naredil je nekaj korakov«) do prvega odstavka na 
str. 22 (do vključno krik – mačke so.«);  

 Drugi odstavek na str. 50 (od »Ko je beli vonj presahnil« do konca str. 51 (do 
vključno »hitro strjujoča se kri«);  

 Drugi odstavek na str. 74 (od »Ko je priplezal«) do str. 75 (do vključno: »Lahko 
bi se ubil.«). 

 
6. Deklamatorji in pripovedovalci bodo svoje nastope posneli in posnetek poslali 

organizatorju. 
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STROKOVNA KOMISIJA IN OCENJEVANJE: 
 

7. Nastope deklamatorjev in pripovedovalcev bo ocenjevala tričlanska strokovna 
komisija. 

 

8. Strokovna komisija bo na podlagi ogled videoposnetkov izbrala najboljše 
deklamatorje in pripovedovalce, ki se bodo sredi maja 2022 komisiji v živo 
predstavili na predizborih na izbranih osnovnih oz. srednjih šolah po Sloveniji. 
 

9. Na podlagi ogledov v živo bo strokovna komisija izbrala pet (5) najboljših 
deklamatorjev in pet (5) najboljših pripovedovalcev Župančičeve frulice 2022, ki se 
bodo uvrstili na zaključno srečanje. 
 

10. V primeru, da zaradi slabih epidemioloških razmer ne bomo mogli izpeljati 
predstavitev deklamatorjev in pripovedovalcev v živo, bo komisija udeležence 
zaključnega srečanja izbrala zgolj na podlagi ogleda videoposnetkov. 
 

11. Strokovna komisija bo deklamatorje in pripovedovalce ocenjevala po spodnjih 
merilih: 

 jasnost in razločnost izgovorjave, razumevanje vsebine ter njeno smiselno in 
občuteno podajanje; 

 iskrenost, iskrivost in doživetost, komuniciranje z občinstvom; 

 osebni odnos do vsebine ter celovitost, zaokroženost deklamatorskega/ 
pripovedovalskega nastopa. 

 
12. Strokovna komisija prijazno spodbuja deklamatorje in pripovedovalce k izražanju 

skozi glas, obrazno mimiko in gib. Rekviziti in pretirano ilustrativno gestikuliranje 
običajno ne pripomorejo k privlačnosti nastopov. 

 

NAGRADE ZA NAJBOLJŠE: 
 
13. Najboljši deklamator in najboljši pripovedovalec bosta na zaključni prireditvi 

prejela pastirska rogova (simbola dobrega govorništva) Župančičeve frulice 2022. 

  
TRAJANJE RAZPISA IN PRIJAVA: 
 

14. Razpis za mlade deklamatorje in pripovedovalce traja od 23. januarja do 
vključno 25. aprila 2022. 
 

15. Sodelujoči mladi deklamatorji in pripovedovalci se lahko na razpis prijavijo 
samostojno, lahko pa tudi preko svoje šole (mentorja). 
 

16. Prijava je možna preko elektronske prijavnice: 
http://www.zik-crnomelj.eu/mkkm/prijavnica-frulica.html  

 
17. Po prejemu elektronske prijavnice bo organizator prijavljenemu deklamatorju/ 

pripovedovalcu oz. mentorju posredoval spletni naslov, kamor bo prijavljeni moral 
do 30. 4. 2022 naložiti video posnetek svojega deklamatorskega/pripovedovalskega 
nastopa. 

 
OSTALO: 

 
18. Sodelujoči deklamatorji in pripovedovalci bodo v začetku maja 2022 po e-pošti 

obveščeni o izboru strokovne komisije. Izbrani se bodo sredi maja v živo predstavili 

http://www.zik-crnomelj.eu/mkkm/prijavnica-frulica.html


strokovni komisiji na nekaj izbranih šolah po Sloveniji. Strokovna komisija bo izbrala 
finaliste - 5 najboljših deklamatorjev in 5 najboljših pripovedovalcev. 
 

19. Zaključna prireditev, kjer se bodo predstavili finalisti bo v soboto, 11. junija 2022, 
ob 18. uri v Kulturnem domu Črnomelj. 
 

20. Vse podatke v zvezi z razpisom in projektom Župančičeva frulica najdete na spletni 
strani www.zik-crnomelj.eu (glej pod Kultura za mlade/Župančičeva frulica).   

 
21. Za več informacij pokličite na 07 30 61 382 ali 040 329 933 – Tadej Fink, organizator 

projekta, ali pišite na: zupanciceva.frulica@zik-crnomelj.si. 
 
 
 
 
 
 
Črnomelj, 23. januar 2022   Organizacijski odbor 32. Župančičeve frulice 

                     (Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj) 
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