
Slovenska znanstvena fundacija, Institut ˝Jožef Stefan˝ in Delo, d.d. objavljajo skupni 

nagradni natečaj znanstvenofantastičnih spisov na temo  

Srečal-a sem Jožefa Stefana 

 

 

 Letos proslavljamo 180. obletnico rojstva enega največjih slovenskih znanstvenikov, 

Jožefa Stefana (1835-1893). Stefan je najpomembnejša osebnost slovenske fizike dosedaj ter 

eden od trojice sodobnikov (J.J. Loschmidt, L. Boltzmann), ki so utemeljili dunajsko fizikalno 

šolo ter tako postavili solidne temelje za njeno uveljavitev v svetu. Stefana marsikdo pozna po 

zakonu o toplotnem sevanju, po Stefanovi konstanti in ne navsezadnje po največjem 

slovenskem raziskovalnem inštitutu, saj le ta nosi njegovo ime. 

 Za še večjo navzočnost in ponos na Stefana želimo spodbuditi mlade šolajoče se ljudi, 

da se vključijo v proslavljanje visoke obletnice rojstva s svojo domišljijo, izvirnim pristopom 

in nenavadnim dialogom. Stefana naj mladi pisci ne sprašujejo samo o njegovi znanstveni poti 

in dosežkih, ampak in predvsem o tem, kako je sprejemal uspehe in kako neuspehe; kakšnega 

se je videl sam in kakšnega so ga videli drugi; kaj mu je pomenilo biti vrhunski in slaven; ali 

je bil zaveden Slovenec; kakšna razmerja je gojil do rojakov na avstrijskem Koroškem; ali je 

kaj razmišljal o ljudeh na ˝Sončni strani Alp˝; kakšen odnos je imel do sodelovanja z Nemci; 

kaj mu je pomenil pesnikovanje v mladosti. 

 S Stefanom se lahko pisci v svoji domišljiji odpravijo na potep, na ekspedicijo ali na 

zanimivo srečanje znanstvenikov, kjer rešujejo probleme človeštva.  

 

 

 Pogoji za sodelovanje 

 

 K sodelovanju vabimo učence osnovnih šol, dijake ter študente dodiplomskega študija. 

Znanstvenofantastični spis naj ne presega 3 strani oz. 6000 znakov. Napisan naj bo v pisavi 

arial, font 12. 

 Avtorji naj spis (vsak avtor sodeluje v nagradnem natečaju le z enim spisom) oddajo v 

elektronski obliki na naslov: edvard.kobal@gmail.com do 15. maja 2015. K spisu naj 

obvezno priložijo tudi naslednje podatke: ime in priimek, naslov bivališča, polno ime šole ter 

razred oz. letnik, ki ga obiskujejo v šolskem letu 2014/15, študenti tudi študijsko smer. 

Napišejo naj tudi osnovne podatke o mentorju/mentorici (zlasti učenci in dijaki). 

 

 

 Nagrade 

 

 Najzanimivejši spis v vsaki kategoriji (učenci, dijaki, študenti) bo nagrajen, njegov 

avtor pa bo prejel 200 EUR (učenec), 350 EUR (dijak) oz. 500 EUR (študent). 

 Avtorji nagrajenih spisov bodo povabljeni na posebni obisk na Institut ˝Jožef Stefan˝, 

ki bo tudi zagotovil denarne nagrade, časopis Delo pa bo najboljše spise objavil pozno jeseni 

na straneh o znanosti, po 21. slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo ˝Na krilih 

modrosti˝. 
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