
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 

in 

Prleško društvo generala Maistra 

 

Razpis tekmovanja iz zgodovine: Pot v prihodnost 
 

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki! 

Spoštovane mentorice, spoštovani mentorji! 

Prleško društvo generala Maistra v sodelovanju z Gimnazijo Franca Miklošiča iz Ljutomera 

sedmo leto zapovrstjo organizira tekmovanje z naslovom Pot v prihodnost, kjer dijaki iz 

slovenskih srednjih šol izkazujejo svoje znanje iz novejše slovenske zgodovine.  

Do sedaj so se dijaki pomerili v poznavanju naslednjih zgodovinskih tematik: 

- Prelomna obdobja za slovenski narod v 20. stoletju (prva svetovna vojna, druga 

svetovna vojna in osamosvojitvena vojna). 

- Taborsko gibanje na Slovenskem. 

- Prelomni dogodki leta 1919 v Prekmurju. 

- Proces osamosvajanja Slovenije s poudarkom na prvih demokratičnih volitvah leta 

1990. 

- 20 let samostojne države Slovenije.  

- Osebnosti, ki so zaznamovale prvo polovico 20. stoletja na Slovenskem. 

Tudi način in oblika tekmovanja sta se skozi vsa leta delno spreminjala in prilagajala (kviz, 

eseji, raziskovalne naloge, računalniške predstavitve). Zadnja tri leta je pri izvedbi 

tekmovanja sodelovala tudi Slovenska vojska. Zaključna prireditev in podelitev priznanj ter 

nagrad najboljšim dijakom je postala del vsakoletne prireditve v vojašnici Generala Rudolfa 

Maistra v Mariboru, ko maja v vojašnici izvedejo dan odprtih vrat.   

Tema letošnjega tekmovanja je: Dr. Franc Miklošič in njegov čas. Leta 2013 praznujemo 

200. obletnico rojstva dr. Franca Miklošiča, ki je s svojim delom zaznamoval slovenski 

znanstveni in politični prostor v 19. stoletju oziroma prostor tedanje celotne monarhije, kakor 

tudi širše. Naslov razpisane teme je dokaj širok, zato lahko dijaki izbirajo različna časovna 

obdobja v 19. stoletju, dogodke, pomembne za Slovence, osebnosti tistega časa, v celotno 

zgodbo bi naj vpletli tudi življenje in delo dr. Franca Miklošiča. Namen tekmovanja je  

predvsem vzpodbuditi mlade, da razvijajo pozitiven, a hkrati kritičen odnos do narodne 

zgodovine. Eden izmed motivov, zakaj smo izbrali dr. Franca Miklošiča za obravnavo, je tudi 

ta, da naša šola nosi njegovo ime in v letu 2013 praznujemo 50 let njenega delovanja. Zato si 

želimo pritegniti čimvečje število dijakov iz celotne Slovenije. Na ta način bomo prispevali 

svoj delež k obeležitvi obeh obletnic.  

Način tekmovanja je podoben lanskoletnemu. Dijaki bodo v pisni obliki pripravili 

predstavitev izbrane  teme, h kateri bodo dodali računalniško predstavitev (npr. v programu 

PowerPoint).  

Dijaki bi naj v svoje predstavitve vključili naslednje sklope (ni nujno, da vse navedene; 

lahko dodajajo tudi svoje, vendar znotraj zgodovinskega konteksta): 
- življenje in delo dr. Franca Miklošiča, 

- zgodovinska vloga dr. Franca Miklošiča, 

- zgodovinski čas in okoliščine, v katerih je živel in delal dr. Franc Miklošič, 

- vrednotenje vloge dr. Franca Miklošiča v zgodovini Slovencev in njegova zapuščina, 

- ohranjanje spomina na dr. Franca Miklošiča danes. 



Ocenjevalno komisijo bodo sestavljali: 

- dr. Darko Ščavničar – predavatelj na Poveljniško-štabni šoli v Mariboru 

- dr. Dragan Potočnik – profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru 

- dr. Miran Puconja – profesor filozofije in slovenščine na Gimnaziji Franca Miklošiča 
- Ivan Fras – direktor Pokrajinskega arhiva Maribor 

Tehnična navodila za oblikovanje naloge in računalniške predstavitve: 
- Pisna oblika naloge: 

 naslovnica 

 ime in priimek avtorice/avtorja,  

 ime in priimek mentorice/mentorja, 
 naziv in naslov šole; 

 uvod 

 dr. Franc Miklošič in njegov čas 

 zaključek 

 seznam uporabljenih virov in literature 

 vsi uporabljeni viri in literatura morajo biti ustrezno navajani oz. citirani 

 naloga naj vsebuje od 5 do 7 strani jedrnega dela (brez naslovnice in uporabljenega 

slikovnega gradiva) 

 na eni strani naj bo vsaj 46 vrstic, velikost pisave 12 

 iz naloge naj bo razvidno, kje na računalniških prosojnicah je opisana vsebina; npr. 
dopišete: naslov poglavja /…/ prosojnica št. 5, ali št. str. /…/ prosojnica št.  

- Oblika računalniške predstavitve: 
- predstavitev naj vsebuje 5 do 10 računalniških prosojnic 

- naslovna prosojnica mora vsebovati: 

 ime in priimek avtorice/avtorja,  
 ime in priimek mentorice/mentorja, 

 naziv in naslov šole; 

- predstavljeno gradivo (fotografije, citati, zemljevidi, avdio- in videoposnetki ...) mora biti 
ustrezno citirano 

- uporaba programov:  

 pisna naloga: Microsoft Office Word 2003 ali 2007 

 računalniška predstavitev: Microsoft Office PowerPoint 2003 ali 2007  

Ocenjevanje naloge: 
- vsebina naloge mora kvalitetno ovrednotiti analizirano problematiko 

- argumentacija predstavljenih zgodovinskih dejstev 

- kreativnost 

- vsebinska ustreznost in slovnična pravilnost 

Rok za oddaje naloge: do 15. marca 2013 

- do razpisanega roka je treba na naslov organizatorja poslati na CD-ju: pisno nalogo (v 

računalniški obliki, npr. Word 2007) in računalniško predstavitev (npr. program 

PowerPoint) ter izpolnjeno in natisnjeno prijavnico (prijavnico lahko pošljete že prej);  

Podelitev priznanj: 
- avtorji nagrajenih nalog bodo prejeli priznanja in knjižne nagrade 

- kraj in datum: Vojašnica generala Maistra Maribor, maj 2013 – točen datum 

sporočimo naknadno 

- na podelitev bodo vabljeni tudi predstavniki Slovenske vojske, Zveze društev generala 

Maistra 

Naslov organizatorja in kontaktnih oseb: 
- Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova ul. 34, 9240 Ljutomer 

- franc.cus@guest.arnes.si ali danilo.obal@guest.arnes.si 

mailto:franc.cus@guest.arnes.si
mailto:danilo.obal@guest.arnes.si


Prijavnica za tekmovanje iz sodobne zgodovine »POT V PRIHODNOST« 

 

NAZIV ŠOLE  
 

NASLOV ŠOLE  
 

POŠTNA ŠTEVILKA – KRAJ  
 

AVTOR (-ICA) ESEJA  
 

MENTOR (-ICA)   
 

ELEKTRONSKI NASLOV  

MENTORJA (-ICE) 
 

 

IZJAVA: 

S prijavo in udeležbo na tekmovanju soglašate z javno objavo rezultatov in javno 

predstavitvijo prispele naloge. Organizator se obvezuje, da v primeru javne objave, nalog ne 

bo spreminjal.  

 

 

Podpis mentorja:   Žig šole:    Podpis avtorja: 

 

_________________        ________________ 

 

 

 

Izpolnjeno prijavnico pošljite najpozneje do 15. marca 2013 skupaj z enim izvodom naloge 

na CD-ju na naslov: 

 

 

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER 

PREŠERNOVA 34 

9240 LJUTOMER 

 

Pripis: Tekmovanje iz sodobne zgodovine »Pot v prihodnost« 

Želimo vam veliko uspeha in kreativnosti pri pisanju eseja. 

Prisrčno pozdravljeni!    

ORGANIZACIJSKI ODBOR 

 


