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Sporočilo za medije 

 

NAGRADNI NATEČAJ ZA MLADE V OKVIRU EVROPSKE NOČI RAZISKOVALCEV 2021  

 

(Maribor, 15. junij 2021)- V okviru Evropske noči raziskovalcev 2021, projekta Znanost za vse z 

akronimom ZATE, se je pričel nagradni natečaj Raziskovalec – Po železni cesti do zelene prihodnosti, ki 

ga razpisuje Zveza prijateljev mladine Maribor. Natečaj spodbuja mlade h kreativnemu razmišljanju o 

poklicu raziskovalca in varovanju okolja ter jih skozi zanimive teme zbližuje z znanostjo v vsakdanjem 

življenju. K sodelovanju so vabljeni vsi otroci v vrtcih in učenci osnovnih ter srednjih šol v Sloveniji, ki 

lahko svoje prispevke oddajo do vključno 15. 9. 2021. Podelitev nagrad bo potekala na dogodkih v 

sklopu osrednje prireditve Evropske noči raziskovalcev, projekta ZATE, ki se bo odvijala 24. 9. 2021 v 

Mariboru, Ljutomeru, Kopru in Izoli, kjer bo predstavljenih skupno kar 75 programskih vsebin 

osrednjega dogodka. 

K sodelovanju v nagradnem nacionalnem natečaju “Po železni cesti do zelene prihodnosti” so vabljeni 

tako otroci v vrtcih in učenci osnovnih šol, kot tudi dijaki srednjih šol v Sloveniji, ki bodo razdeljeni v pet 

starostnih kategorij. Natečaj udeležence spodbuja h kreativnemu razmišljanju o poklicu raziskovalca, 

trajnostni mobilnosti in o zeleni prihodnosti, saj je EU odločila letošnje leto imenovati za evropsko leto 

železnic. Namen letošnje pobude je med drugim prispevati tudi k ozaveščanju ciljev evropskega 

zelenega dogovora na področju prometa, saj je železniški promet okolju prijazen in energetsko 

učinkovit. Avtorji lahko sodelujejo v kategorijah likovnega in literarnega ustvarjanja ter z njimi najljubšo 

tehniko ponazorijo, kaj zanje predstavljata varovanje okolja in trajnostna mobilnost. Pri ustvarjanju je 

glavno vodilo razmišljanje o raziskovanju in kako bi se kot raziskovalci trudili okolje ohraniti zeleno. 

Predvsem pa usmerja mlade k razmišljanju o poklicu raziskovalca. Natečaj je objavljen na spletni strani 

Zveze prijateljev mladine Maribor. 

Najboljši izdelki bodo prejeli atraktivne nagrade, šolski razred ali vrtčevski oddelek, ki bo oddal največ 

primernih izdelkov, pa bo nagrajen s posebno nagrado presenečenja, ki bo namenjena celotnemu 

razredu v šoli ali skupini otrok v vrtcu. Izdelki bodo objavljeni na Facebook profilu projekta Evropska noč 

raziskovalcev, rok za oddajo prispevkov pa je 15. 9. 2021. Rezultati izbora nagrajencev bodo znani 

najkasneje v četrtek, 23. 9. 2021, podelitev nagrad pa bo potekala na prireditvah oziroma dogodkih v 

sklopu Evropske noči raziskovalcev, ki se bo odvijala 24. 9. 2021 v Mariboru.  

Prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru, prof. dr. Zoran Ren, je ob tem 

poudaril:  

“Letošnja Evropska noč raziskovalcev poteka v znamenju slogana Znanost za vse - ZATE, ki mladim 

sporoča, da lahko postane raziskovalec vsak, ki si tega želi, in razvije atraktivno znanstveno kariero. Pa 

tudi, da so rezultati dela raziskovalcev v dobrobit slehernega posameznika širše družbe na vseh 

področjih njenega delovanja.  

Projekt ZATE ozavešča med drugim tudi pomen Evropskega zelenega dogovora in z nagradnim 
nacionalnim natečajem mlade usmerja k razmisleku ne samo o poklicu raziskovalca temveč tudi o tem, 
kako bi sami kot raziskovalci lahko prispevali k nevtraliziranju skozi desetletja nakopičenih škodljivih 
vplivov človeka na naravo ter v prihodnosti pomagali poiskati tiste rešitve, s katerimi bo moč ohraniti 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
https://zpm-mb.si/novice-dogodki/nagradni-natecaj-raziskovalec-po-zelezni-cesti-do-zelene-prihodnosti/
https://www.facebook.com/Evropska-no%C4%8D-raziskovalcev-126117180771042/
https://www.facebook.com/Evropska-no%C4%8D-raziskovalcev-126117180771042/
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sobivanje vseh živih bitij, in sicer skozi vsa področja človekovega delovanja, zlasti tista, ki so se doslej 
izkazala kot naravi najbolj škodljiva.  
 
Številni dogodki projekta ZATE v festivalnem vzdušju sicer ozaveščajo širšo javnost in mlade o poklicu 
raziskovalca, jim predstavljajo poti in priložnosti za razvoj atraktivne kariere raziskovalca v akademskih 
in neakademskih institucijah ter izpostavljajo pomembno vlogo raziskovalcev v družbi in vplivu 
njihovega dela na naše vsakdanje življenje.” 
 

### 
Besedilo natečaja: Nagradni natečaj - RAZISKOVALEC – Po železni cesti do zelene prihodnosti 
 
 

 

https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2019/08/Nate%C4%8Daj_NR_2021.pdf

