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Nagradni natečaj esejev » SIVI EKONOMIJI REČI NE!«   

 

1. Komu je natečaj namenjen? 

Nagradni natečaj za nagradni esej je namenjen srednješolcem v Sloveniji. Namen te aktivnosti je 

pritegniti mlade, da razmislijo o vseh vidikih sive ekonomije v njihovi neposredni okolici in svoje 

razmišljanje izrazijo skozi pisni izdelek.  

 

2. Ozadje natečaja 

Natečaj je del projekta »Siva ekonomija mene briga«, ki ga izvaja Ekokultura Lendava in sofinancira 

Urad RS za Komuniciranje, z njim pa želimo mlade: 

- ozaveščati in informirati o posledicah sive ekonomije za širšo družbo in posameznika, 

- ozaveščati o pomembnosti aktivne vloge državljanov pri zmanjševanju obsega sive 

ekonomije. 

 

3. Kratki opis projekta 

Ocena obsega sive ekonomije v Sloveniji je med višjimi v Evropi in dober pokazatelj splošne 

(ne)kulture izpolnjevanja obveznosti slovenskih državljanov do države. Odkrivanje vzrokov sive 

ekonomije je zelo kompleksno, razkrivanje posledic za širšo družbo in posameznika pa dokaj 

enostavno, računsko dokazljivo in zastrašujoče, če se zavedamo, da vsako »goljufanje« na dolgi rok 

povzroči  še več pomanjkanja in več neenakosti med državljani, hkrati pa odvzema mladim večjo 

varnost prihodnosti, podjetniško iniciativnost ter zaupanje v državo. Bistveni cilj projekta je zato 

prebuditi veliko bolj kritičen in netoleranten odnos do sive ekonomije pri mladih v Sloveniji in jih s 

sklopom všečnih aktivnosti vzgajati v razumne ter osveščene posameznike, ki razumejo, da njihova 

aktivna državljanska participacija še kako šteje. S projektom želimo mladim zagotoviti spodbudno 

informativno okolje, kjer se lahko do sive ekonomije svobodno opredelijo in izrazijo na svoj 

mladostniški način. 

Več o sivi ekonomiji si lahko prebere na: http://www.protisiviekonomiji.si/ 

 

http://www.protisiviekonomiji.si/
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4. Pogoji sodelovanja in rok oddaje izdelkov (esejev) 

Razpis je odprt od ponedeljka 1.6. 2015 do ponedeljka 15. 7. 2015. Na razpisu lahko sodelujejo vsi 

mladi, ki obiskujejo srednjo šolo v Sloveniji ali so jo končali v letu 2015.  Vsak udeleženec razpisa 

lahko sodeluje z največ dvema esejema. 

 

5. Način oddaje eseja:  

 esej mora obsegati od 2.000 do 6.000 znakov s presledki; 

 esej mora izražati idejo projekta in mlade preko praktičnih primerov iz vsakdanjega življenja 

ozaveščati in informirati o posledicah sive ekonomije oz. pomena njive aktivne vloge pri 

njenem zmanjševanju; 

 izdelek mora biti provočasno (do vključno 15. 7. 2015)  poslan na elektronski naslov: 

ekokultura.lendava@gmail.com z ustreznim poimenovanjem: ime_priimek_nasloveseja. 

V elektronski pošti je potrebno pripisati še naslednje podatke*  

Ime in priimek avtorja:_______________________________________________________________ 

Starost avtorja______________________________________________________________________  

Trenutna stopnja izobraževanja oz. dokončana izobrazba, če je avtor zaključil šolanje. Zapišite tudi 

smer in kraj izobraževanja_____________________________________________________________ 

Telefon avtorja: _____________________________________________________________________ 

TRR avtorja in banka pri kateri je račun odprt: _____________________________________________ 

Izjava:  

»Da, strinjam se s pogoji natečaja »SIVI EKONOMIJI REČI NE!«  in dovoljujem Ekokulturi Lendava 
morebitno objavo eseja v sklopu izdane brošure projekta, spletne strani ekokultiura.si ter FB strani 
projekta«. 

*Izpolnjeni podatki bodo uporabljeni zgolj za lastno evidenco 

 

6. Avtorstvo eseja 

 Prijavljeni jamčijo, da so avtorji esejev. Svetujejo jim lahko mentorji (učitelji slovenščine, 

ekonomije, ...). 

 Avtorji dovoljujejo Ekokulturi Lendava, da esej uporabi v nekomercialne namene v svojih 

gradivih (spletna stran ekokultura.si, izdana brošura»Siva ekonomija mene briga«, Fb profil 

projekta, itd. )  

 Ob uporabi esejev bo navedeno ime avtorja 
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7. Komisija in izbor esejev 

 Strokovna komisija nagradnega natečaja esejev bo 3-članska, imena žirantov pa bodo 

naknadno objavljena.  

 Zbranih bo 5 najboljših esejev, ki bodo objavljeni v izdani brošuri projekta. Avtorji bodo 

prejeli priznanja. 

 Avtorji izbranih esejev, skupaj z zmagovalcem natečaja, bodo objavljeni do konca meseca 

julija 2015 na spletni strani ekokultura.si in obveščeni po elektronski pošti. 

 

8. Nagrada za najboljši esej 

 Izmed vseh prejetih esejev bo avtor najbolj kreativne in »zgovorne« prejel denarno nagrado 

100,00 € neto, ki bo izplačana na njegov TRR. Plačilo bo prejek najkasneje v tednu dni po 

objavi zmagovalca (predvidoma konec julija 2015). 

 

 

DODATNE INFORMACIJE: 

t: 041 673 739, e: ekokultura.lendava@gmail.com, n: Glavna ulica 48, 9220 Lendava. 

 

                                                                                                       Lepo vas pozdravljam,   

                                                                                                        Simona Ferčak, vodja projekta 

Lendava, 1. 6. 2015 

 

 

 

 

 

          


