
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                    Ljubljana , 28.10. 2013 

 
 
Spoštovani,  
 
Vabimo vas k sodelovanju pri prvemu razpisu  za Lions dijaški esej 2013 v Sloveniji, ki poteka 
preko Zveze lions klubov Slovenije (Distrikt 129 Slovenija)  in je odprt za vse slovenske 
srednješolce. 
Cilji projekta so: spodbujanje mladih k razmišljanju o prostovoljstvu in dobrodelnosti z aktivnim 

pristopom; širjenje pozitivne podobe lionizma in medgeneracijsko sodelovanje, spoznavanje in 
razširitev obzorij kreativni mladini, ki v težjih časih težko odpotuje na počitnice. 
 
POGOJI RAZPISA:   

1.Sodelujejo lahko dijaki starejši od 16 let (ki bodo od 1.1.2014 dopolnili 16 let starosti), ki radi 
kritično razmišljajo in izražajo svoje misli z besedami. Razpis je zasnovan kot različica globalne 
izvedbe LCI natečaja za otroke z motnjami vida in poteka izključno na prostovoljni osnovi 
2. Naslov eseja  v letu 2013 je Naš svet – naša prihodnost (LCI 2013 Essay Contest Theme: Our 

World – Our Future). Razmišljanje se naj nanaša na tematiko vrednot mladih, udejstvovanje v 
prostovoljstvu in dobrodelnih dejavnostih pri zmanjševanju socialnih razlik in neenakosti med 
mladimi v svetu. 
2. Priporočena dolžina eseja je omejena na 2 tipkani strani ali okoli 1000 besed. 
3. Esej mora biti samostojen izdelek enega samega dijaka, ki še ni bil objavljen. 
4. Datum za zaključek razpisa  in oddajo dijaškega eseja je 30. november 2013. 
5. Sodelovanje na razpisu je možno le s povabilom slovenskih lions klubov združenih v 
Distrikt 129 Slovenija.  
 
Sodelovanje na razpisu je lahko vstopnica za nepozabne aktivne počitnice. Uspeh pri izboru 
dijakom omogoča dostop do prijave na mednarodne mladinske tabore pod okriljem LCI  (Lions Club 
International) preko Distrikta 129 Slovenija.  
 
6. V primeru večjega števila sodelujočih bo preliminarni izbor dijaških izdelkov prepuščen 
profesorjem mentorjem, ki bodo izbrane izdelke predali predstavnikom lokalnega lions kluba.  
7. Avtorji bodo imeli možnost objave eseja v medijih Zveze lions klubov Slovenije, kot npr.: e-glasilo, 
časopis, spletna stran.  
8. Sodelovanje dijakov in mentorjev je prostovoljno, mentorjem bodo predane zahvale in simbolične 
nagrade za sodelovanje.  
 
Na predlog pooblaščenca za izmenjavo mladih bo v ožji izbor uvrščenih 3 do 5 avtorjev dijakov, ki bi 
želeli sodelovati na mednarodni menjavi in bodo prejeli navodila ter nabor možnih taborov. 
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Vabimo vas, da se nam pridružite. Prosili  bi vas  da  potrdite sodelovanja vaše šole na omenjenem 
projektu najkasneje do 15.11.2013 naši koordinatorki Karmen Vidmar na tel.: 051 686 320 ali na 
meil: karmen.vidmar@media-nepremicnine.si,  kjer vam je Karmen tudi na voljo za vse dodatne 

informacije.  
 
 
Lepo povabljeni k sodelovanju .    
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