
IZBIRNO TEKMOVANJE ZA MEDNARODNO FILOZOFSKO OLIMPIJADO IPO 2018 
Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, 23. marca od 14.00 do 19.15 

 
Vse gimnazijske profesorje in profesorice filozofije vabimo, da prijavite svoje dijakinje in 
dijake na izbirno tekmovanje za letošnjo Mednarodno filozofsko olimpijado IPO 2018, ki 
bo potekala od 23. do 27. maja v Baru v Črni Gori.  
 
Več o IPO 2018 si lahko preberete na http://ipo2018.me, več o IPO na spošno pa na 
http://www.philosophy-olympiad.org.  
 
Med vašimi dijaki/njami bomo izbrali dva tekmovalca, ki ju bosta v Črno goro spremljala 
mentorja. Vse dodatne podrobne informacije o prijavi in pripravi izbranih tekmovalcev bodo 
posredovane izbranim tekmovalcem in njihovim mentorjem/icam po razglasitvi rezultatov.  
 
Izbirno tekmovanje bo potekalo v petek, 23. marca 2018, na Gimnaziji Bežigrad od 14.00 
(zbor tekmovalcev) do predvidoma 19.15 (ozirioma do oddaje esejev). Esej v angleščini, 
nemščini, francoščini ali italijanščini – nematernem jeziku tekmovalca – se piše največ 4 ure 
na računalnike, ki jih zagotovi šola gostiteljica. Preostale informacije o tekmovanju in 
navodila za pisanje esejev boste prijavljeni dobili preko elektronske pošte.  
 
Tekmovalci bodo napisali en razpravljalni ali interpretativni esej na eno od spodaj navedenih 
tem: 

• vprašanje stvarnosti,  
• vprašanje spoznanja,  
• vprašanje morale,  
• posameznik in skupnost,  
• filozofija religije,  
• filozofija umetnosti. 

 
Naslovi in citati bodo pripravljeni po vzoru preteklih, glej: https://tinyurl.com/yde5fwpf  
 
Rezultate tekmovanja boste v roku 10 dni izvedeli po elektronski pošti. Vodja ocenjevanja je 
dr. Marjan Šimenc.  
 
Vsaka šola lahko po predhodnem internem izboru na šolski ravni na izbirno 
tekmovanje prijavi 2 dijaka/dijakinji. Spremstvo mentorjev na izbirnem tekmovanju ni 
obvezno.  Vsi udeleženci pa morajo ustrezati naslednjim pogojem: 
 

• Odlično znanje in zmožnost izražanja in pisanja v izbranem tujem jeziku. 
• Udeležba na Državnem tekmovanju iz pisanja filozofskega eseja, ki bo 30. marca 

2018, na Gimnaziji Novo mesto. 
• Pripravljenost pokriti stroške prevoza na IPO 2018, preostalo krije organizator.    

 
Če bo dovolj zainteresiranih, bomo organizirali tudi kratko triurno pripravo na tekmovanje 2. 
marca 2018 na Gimnaziji Bežigrad ob 13.20. 
 
Prijavo pošljite na miha.andric@live.com  ali slovenia.ipo@gmail.com. Rok za prijavo je 
16.3.2018. 
 
Z lepimi pozdravi.  
 
Predstavnica IPO za Slovenijo: Alenka Hladnik  alenka.hladnik@quest.arnes.si 
Organizator izbirnega tekmovanja: Miha Andrič miha.andric@live.com  

 



 
PRIJAVNICA NA IZBIRNO TEKMOVANJE ZA IPO 2018 V ČRNI GORI 

 
NAZIV ŠOLE:  
 
 
IME IN PRIIMEK MENTORJA: 
E-MAIL:  
Telefon: 
 
 

1. IME IN PRIIMEK TEKMOVALCA 
E-MAIL: 
Telefon: 
Jezik: 
 

2. IME IN PRIIMEK TEKMOVALCA  
E-MAIL: 
Telefon: 
Jezik:  
 

 
 
Udeležili se bomo pripravljalnega seminarja 2. marca 2018 na Gimnaziji Bežigrad.      
 
DA           NE  
 
 


