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Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, v okviru svojih preventivnih aktivnosti
v letu 2013/2014 organizira javni natečaj:

Ustvarjalni natečaj za osnovne šole »Pismo poslancem«
Cilj Ustvarjalnega natečaja za osnovne šole »Pismo poslancem« je spodbuditi učence, da razmišljajo o
družbi in o dogajanju okoli njih, o vrednotah kot so poštenost, pravičnost, enakopravnost, o posledicah, do
katerih lahko pride, kadar posameznik ter družba teh vrednot ne gojita in razvijata, kako je mogoče z
demokracijo in aktivno participacijo vplivati na družbo in posamezne nosilce oblasti, ter ključno – svoja
opažanja in občutke posredovati članom zakonodajnega telesa, ki lahko s svojimi pristojnostmi pa tudi
osebno držo in torej lastnim zgledom sooblikujejo omenjene vrednote ter odnos družbe do njih. Učenci
bodo v okviru ustvarjalnega natečaja tudi razvijali sposobnost razumevanja in reševanja etičnih vprašanj, s
katerimi se mladostniki vsakodnevno soočajo.
Opis in izvedba javnega natečaja:
Natečaj je namenjen učencem od 7. do 9. razreda osnovne šole. Osnovne šole, ki se bodo prijavile na
natečaj, bodo vsaj eno šolsko uro pri enem izmed družboslovnih predmetov (npr. domovinska in
državljanska kultura in etika, zgodovina, tuj jezik) namenile področju integritete posameznika in temeljnim
vrednotam v soodvisnosti s pojavom korupcije v družbi.
Učenci bodo nato pri predmetu slovenski jezik napisali spis – pismo v dolžini med 500 in 750 besed. Spis
naj bo napisan v obliki pisma poslancem. Učenci naj v pismu razmišljajo o aktualnih problematikah in kaj v
prihodnosti Republike Slovenije na tem področju od poslancev pričakujejo. Pri tem naj se do problematike
kritično opredelijo z vidika zgoraj omenjenih vrednot.
Šole bodo nato same izbrale petnajst (15) najboljših, najbolj izvirnih in domiselnih pisem ter jih najkasneje
do 11. 11. 2013 (datum prejema) posredovale Komisiji za preprečevanje korupcije na naslov Dunajska 56,
1000 Ljubljana (kopije rokopisov) s pripisom »Ustvarjalni natečaj za osnovne šole »Pismo poslancem« – NE
ODPIRAJ!«. Oddana dela morajo biti primerno embalirana in zaščitena, opremljena z imenom in priimkom
avtorja, nazivom dela ter podatki o mentorju. Do istega datuma prejema naj bodo izdelki tudi napisani na
računalniku in poslani komisiji na elektronski naslov anti.korupcija@kpk-rs.si, s pripisom »Ustvarjalni
natečaj za osnovne šole »Pismo poslancem« – NE ODPIRAJ!«.
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Ločeno bo Komisija za preprečevanje korupcije imenovala posebno natečajno komisijo, ki jo bodo sestavljali
predstavniki različnih strok. Ta komisija bo izmed vseh prispelih izdelkov izbrala dvanajst (12) izdelkov, ki
bodo objavljeni v publikacijah Komisije za preprečevanje korupcije. Širši izbor izdelkov bo objavljen v tiskani
publikaciji, ki jo bo komisija predstavila na zaključnem dogodku v okviru dogodkov ob Mednarodnem dnevu
boja proti korupciji, dne 9. 12. 2013. Na zaključnem dogodku bodo učencem, avtorjem del in njihovim
mentorjem podeljena posebna priznanja. Publikacija bo razdeljena med sodelujoče ter – ob posebnih
priložnostih – visokim domačim in tujim predstavnikom držav ali institucij.
Kdo se lahko prijavi (upravičenci):
Na natečaj se lahko prijavi vsaka osnovna šola s sedežem v Republiki Sloveniji. Na javnem natečaju lahko
osnovne šole konkurirajo samo z izdelki učencev 7, 8. in 9. razreda devetletke. Prijavljeni se strinjajo, da
Komisija za preprečevanje korupcije za predhodno navedene namene avtorska dela uporabi brezplačno.
Rok za prijave:
Na javnem natečaju lahko sodelujejo vsi upravičenci, ki bodo do 4. 10. 2013 skladno s pogoji natečaja
Komisiji za preprečevanje korupcije na elektronski naslov anti.korupcija@kpk-rs.si poslali prijavo, s katero
bodo izrazili interes za sodelovanje na javnem natečaju.
Kontaktna oseba:
Kontaktna oseba za dodatne informacije o natečaju je Matjaž Mešnjak, dosegljiv na tel. št. 01 400 57 10
oziroma na elektronskem naslovu matjaz.mesnjak@kpk-rs.si.
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