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Zadeva: Fotografski natečaji v okviru Evropskega leta za razvoj 2015

Leto 2015 je razglašeno za Evropsko leto za razvoj in poteka pod sloganom "Naš svet, naše 
dostojanstvo, naša prihodnost". Cilj projekta je informirati državljane EU in Slovenije o 
mednarodnem razvojnem sodelovanju  in politikah na tem področju ter  spodbuditi njihovo 
aktivno zanimanje za razvojno sodelovanje. Z mednarodnim razvojnim sodelovanje prispevamo 
h gospodarskemu, okoljskemu in socialnemu napredku držav v razvoju. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je nacionalni koordinator tega leta v Sloveniji. Radi bi vas 
opozorili na dva fotografska natečaja, ki potekata v okviru Evropskega leta za razvoj 2015:

1. Tekmovanje za gostujočega fotografa Evropskega parlamenta poteka vsak mesec od 
januarja do septembra 2015 na teme, povezane z mednarodnim razvojnim sodelovanjem, saj je 
leto 2015 Evropsko leto razvoja (ELR2015). Vsak mesec je izbrana druga tema, glede na 
tematski mesec ELR2015 - mesec februar na temo izobraževanja. Najboljše fotografije bodo 
izbirali žirija in uporabniki socialnih omrežij, zmagovalca pa bosta odpotovala v Strasbourg, kjer 
bosta posnela fotoreportažo o plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Namenjen vsem 
starostnim skupinam.

2. Natečaj Evropa v šoli: Sodelujem, svet oblikujem, ki se povezuje z ELR2015. Fotografsko 
področje je eno izmed šestih razpisanih področij ustvarjanja. Natečaj je namenjen osnovnim 
šolam in srednjim šolam v Sloveniji in organiziran na ravni šol, 16 regij in na nacionalni ravni. 
Posamezna dela, ki jih ustvarijo otroci in mladostniki ob pomoči mentorjev na šolskem nivoju, 
zbirajo regijski koordinatorji, ki delujejo kot animatorji in svetovalci na terenu ter organizirajo 
ocenjevanje izdelkov, regijske prireditve itd. Zaključek natečaja predstavlja nacionalna prireditev
8. maja 2015, v Festivalni dvorani Pionirskega doma, v Ljubljani.

Več o natečajih najdete na: 
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelo
vanje_in_humanitarna_pomoc/elr15/

S spoštovanjem,

Pripravila:
Nataša Adlešič Barba Mitja Štrukelj
koordinatorka ELR2015 generalni direktor
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