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Razpis natečaja " Naravne in druge nesreče" v šolskem letu 2013/2014

Za šolsko leto 2013/2014 je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala natečaj za likovna in
literarna dela na temo " Naravne in druge nesreče – Voda! Kaj storiti, da nesreč ne bo."
Natečaj je razpisan že v mesecu juniju z namenom, da se ga vnese v vaš program dela za
šolsko leto 2013/2014.
Namen oziroma cilj natečaja v šolskem letu 2013/2014 je, da se mladi podrobneje seznanijo z
nesrečami v ali na vodi ter na ledu, obenem pa se poučijo, kaj storiti, da ne bo prišlo do nesreče
oziroma se nanjo ustrezno pripravijo.
Razpis natečaja vam pošiljamo v prilogi dopisa.
Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah.
Prosimo, da vzgojitelji in učitelji pošljejo literarne in likovne izdelke na Izpostavo URSZR Koper,
Ferrarska 5 b, 6000 Koper do 7. februarja 2014.
Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala 5 del in jih poslala na državni izbor.
Državni izbor bo opravljen do 21. aprila 2014. V maju 2014 bo v Izobraževalnem centru RS za
zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja, kjer bodo podeljene
nagrade in potrdila 35 avtorjem in njihovim mentorjem.
Udeleženci natečaja lahko dobijo podrobnejše informacije o poteku natečaja na izpostavi
URSZR Koper, informacije o razpisani temi pa so dostopne tudi na spletni strani URSZR,
http://www.sos112.si:
- zgibanka Voda http://www.sos112.si/slo/tdocs/voda.pdf,
- plakat Voda http://www.sos112.si/slo/tdocs/voda_plakat.pdf,
- zgibanka Naj bo kopanje užitek
http://www.sos112.si/slo/tdocs/zgibanka_varno_kopanje_2011.pdf,
- Splošni napotki za varno kopanje http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1281.htm,
- Napotki za varno gibanje po zaledenelih vodnih površinah
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1281.htm,
- Kako ravnamo ob hudem mrazu http://www.sos112.si/slo/page.php?src=np48.htm,
- igrica Varno kopanje (http://www.sos112.si/slo/tdocs/Igrica_Namizna_varnoKopanje.pdf, revija
Zmajček, junij 2013)
- raziskovalna naloga »Študija o izdelavi meril za zagotavljanje varnega gibanja po zaledenelih
površinah« http://www.sos112.si/slo/tdocs/naloga_87.pdf,
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- raziskovalna naloga “Analiza ureditve varstva pred utopitvami – primeri dobre prakse”
http://www.sos112.si/slo/tdocs/naloga_86.pdf.
Za boljšo pripravo na natečaja je URSZR pripravila tudi nekaj tiskanega materiala – zgibanko
Voda in namizno igrico Varno kopanje.
S spoštovanjem,
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