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Zadeva: 

Vabilo k sodelovanju na natečaju  
 
Spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani gospod ravnatelj!  
Spoštovana gospa učiteljica, spoštovani gospod učitelj!  
 
V  šolskem letu 2016/17 razpisujemo že 8. literarni natečaj, tokrat z naslovom »Živeti 
trajnostni razvoj«. 
 
K sodelovanju vabimo nadarjene učence 8. in 9. razreda osnovne šole in dijake 
vseh programov srednje šole. 
 
 
25. septembra 2015 je bila na vrhu OZN o trajnostnem razvoju soglasno sprejeta Agenda 2030 
za trajnostni razvoj. Dokument je ambiciozen načrt odzivanja na svetovne težnje in izzive ter 
predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjšanje 
socialne neenakosti, zagotavljanje napredka in zaščite okolja za sedanje in prihodnje generacije. 
Agenda temelji na sklopu 17 ciljev in povezanih mejnikov, ki naj bi jih dosegli leta 2030. 
 
»Vzgoja za trajnostni razvoj je vseživljenjsko prizadevanje, ki spodbuja tako posameznike, 
institucije in družbe, da gledajo na jutri kot na dan, ki pripada nam vsem – ali pa ne bo nikomur,« 
je zapisano v listini ZN Desetletje vzgoje za trajnostni razvoj 2005 -2014.  
 
Z natečajem želimo spodbuditi mlade pisce, da razmišljajo o pomenu in predstavijo svoj pogled 
na trajnostni razvoj, kako ga udejanjamo tako v slovenski družbi kot v njihovem ožjem okolju. 
Razmišljajo naj o ciljih in vrednotah trajnostnega razvoja, zapisanih v agendi  in se opredelijo do 
zastavljenih ciljev. 
Še posebej jih  spodbujamo, da predstavijo, kako oni vsakodnevno uresničujejo in živijo trajnostni 
razvoj oziroma v njihovem življenjskem okolju.    
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Osnovnošolce in srednješolce vabimo k pisanju različnih besedilnih vrst, v ospredju pa naj bodo 
razlagalni spis oz. razpravljalni esej, kratka zgodba, intervju. Pri ustvarjalnem pisanju naj avtorji 
upoštevajo žanrska določila posamezne besedilne vrste. 
 
Označevanje izdelkov 
 
Na besedilu naj ne bo podatkov o avtorju oz. avtorici (ime in priimek), ampak naj bodo na posebni 
prijavnici, ki jo pošljite skupaj z izdelkom na naslov organizatorja. Priložena naj bo tudi izjava, s 
katero avtorice in avtorji soglašajo, da lahko organizator natečaja uporabi delo in omenjene 
podatke v namene natečaja (predstavitev, publikacija). Vsak avtor oz. avtorica lahko sodeluje 
samo z enim prispevkom. 
 
Rok za  izvedbo natečaja: 24. marec 2017.  
 
Mentorje prosimo, da učence in dijake spodbudijo k pisanju, nato pa izberejo do največ tri 
najboljše prispevke s posamezne šole.  
Šole jezikovno in pravopisno pregledane izdelke skupaj s prijavnico in izjavo pošljejo na 
naslov:  
Zavod RS za šolstvo, Območna enota Murska Sobota,  Slomškova 33, 9000 Murska Sobota 
Za natečaj –   »Živeti trajnostni razvoj« 
 
Za dodatne informacije se lahko ravnatelji in mentorji obrnete na Ireno Kumer. 
   
Avtorji najboljših izdelkov bodo nagrajeni na posebni prireditvi.   
 
Prijazno pozdravljeni. 
 
 

 

        Ernest Ebenspanger, l.r. 

        predsednik Uprave  

Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija                             

                     

             Irena Kumer, l. r. 

  predsednica razpisne in komisije  

               za vrednotenje 

 

Vročiti:  

 OŠ, SŠ v OE Murska Sobota  

 Akademik dr. Anton Vratuša 

 Marjan Šiftar, podpredsednik Uprave UŠF 

 Mag. Franc Kuzmič, predsednik Programskega sveta UŠF  

 Arhiv, tu 
 


