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Razpis natečaja »Naravne in druge nesreče - Potres« v šolskem letu
2012/2013

V šolskem letu 2012/2013 je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala že 17. natečaj
likovnih in literarnih del »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino. Tema
natečaja je »Potres«.
Namen oziroma cilj natečaja v šolskem letu 2012/2013 je, da se mladi podrobneje seznanijo s
tematiko potresa in se nanj tudi ustrezno pripravijo.
Regijski izbirni natečaj likovnih in literarnih del »Naravne in druge nesreče - Potres« Uprava
RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota razpisuje že v juniju, da bi ga lahko vse
osnovne šole, osnovne šole s posebnim programom in vzgojno varstveni zavodi vključili v svoj
letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013. V vseh dosedanjih letih je natečaj vedno našel
svoje mesto v vaših delovnih načrtih, kar upamo in verjamemo tudi za šolsko leto 2012/2013.
Razpis izbirnega regijskega natečaja vam pošiljamo v prilogi dopisa. Natečaj poteka
dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah. Podrobnosti
razpisa natečaja so v priloženem razpisu.
V natečaju sodelujoče osnovne šole in vzgojno varstveni zavodi oz. mentorji, naj izdelke
opremljene z vsemi zahtevanimi podatki (priloga 1) pošljejo na naslov naše izpostave
najkasneje do 7. februarja 2013. Prav tako vas prosimo, da istočasno posredujete tudi podatke
o številu vseh sodelujočih učencev oz. otrok na natečaju (priloga 2).
Udeleženci natečaja lahko podrobnejše informacije o natečaju na temo potres dobijo na naši
izpostavi. Kontaktna oseba je Klavdija Lebar-Gerebic, telefon: 535 22 32, e-pošta:
klavdija.lebar@uzrszr.si.
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Prav tako lahko udeleženci natečaja dobijo informacije o potresu, o napotkih, kako ravnati pred
potresom, med njim in po njem, tudi na naši spletni strani: www.sos112.si.
S spoštovanjem.
Pripravila:
Klavdija Lebar-Gerebic
svetovalka II

Martin Smodiš
podsekretar
vodja izpostave

Poslano:
– pomurskim osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom in vrtcem - po
seznamu,
– Zavod RS za šolstvo, Območna enota Murska Sobota – v vednost.
Priloge:
– razpis 17. regijskega natečaja,
– priloga 1,
– priloga 2.
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