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Razpis natečaja »Naravne in druge nesreče v moji okolici« v šolskem
letu 2011/2012

V šolskem letu 2011/2012 bo URSZR razpisala že 16. natečaj »Naravne in druge nesreče« za
predšolsko in šolsko mladino. Tema natečaja je »Naravne in druge nesreče v moji okolici«.
Prosimo vas, da v juniju 2011 razpišete natečaj za likovna in literarna dela na temo »Naravne in
druge nesreče v moji okolici« in o tem obvestite vse VVZ, OŠ in OŠ s posebnim programom v
vaši regiji, da bi le-te lahko natečaj vključile v svoj letni delovni načrt za šolsko leto 2011/2012.
O razpisu natečaja obvestite tudi vašo območno enoto Zavoda za šolstvo.
Namen oziroma cilj natečaja v šolskem letu 2011/2012 je, da se mladi podrobneje seznanijo z
možnimi naravnimi in drugimi nesrečami v okolici svojega doma in se s tem nanje tudi ustrezno
pripravijo.
Razpis natečaja vam pošiljamo v prilogi dopisa. Prosimo vas, da ga dopolnite s podatki vaše
izpostave in ga odpošljete omenjenim ustanovam v vaši regiji.
Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah.
Vzgojitelji in učitelji naj izdelke pošljejo na vašo izpostavo do 3. februarja 2012, regijski izbor pa
opravite do 2. marca 2012.
Odločitev o tem, ali boste omejili število del iz posameznih ustanov, je vaša. Če boste omejili
število izdelkov iz posameznih ustanov, vas prosimo, da o tem obvestite zavode v vaši regiji.
Za te ustanove je potrebno pripraviti poseben vprašalnik, s katerim boste izvedeli točno število
vseh sodelujočih.
Na državni natečaj lahko pošljete po 5 izdelkov iz vsake kategorije (skupno 20 likovnih in 15
literarnih del), in sicer na naslov: URSZR, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. Rok za oddajo
izdelkov na državni nivo je 16. marec 2012. Med 2. in 16. marcem pa lahko izbrana nagrajena
dela razstavite na vaših regijskih prireditvah, kjer boste avtorjem podelili nagrade in potrdila,
njihovim mentorjem pa potrdila.
Državni izbor bo opravljen do 20. aprila 2012. V maju 2012 bo v Izobraževalnem centru RS za
zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja, kjer bomo 35 avtorjem in
njihovim mentorjem podelili nagrade in potrdila.
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Vsaka izpostava URSZR izbere tudi najaktivnejši vrtec in najaktivnejšo osnovno šolo v regiji in
jo nagradi.
Udeleženci natečaja lahko podrobnejše informacije o natečaju ter o tem, katere naravne in
druge nesreče ogrožajo njihovo okolico, dobijo na posameznih izpostavah URSZR. Informacije
o naravnih in drugih nesrečah, o napotkih, kako ravnati pred nesrečo, med njo in po njej pa so
dostopne tudi na naši spletni strani: http://www.sos112.si.
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