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1. NAMEN NATEČAJA
Z natečajem »Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi!« želimo mlade, njihove
starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti, da s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere
nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali
komu drugemu rešijo življenje.
Nevarna snov je vsaka snov v trdnem, plinastem ali tekočem stanju, ki v primeru, če
nenadzorovano prodre v okolje, neposredno ogrozi življenje ali zdravje ljudi in živali oziroma
povzroči uničenje ali škodo na premoženju ter ima škodljive vplive na okolje.
V Sloveniji se veliko nevarnih snovi uporablja v različnih proizvodnih procesih, veliko nevarnih
snovi pa se prepelje tudi po cestah, železniških tirih in morju. Tudi v vsakdanjem življenju se vsi
srečujemo z nevarnimi snovmi (čistila, detergenti, kozmetični izdelki, baterije, barve, laki ipd). Ti
izdelki nam lahko olajšajo življenje, ob nepravilni, nepazljivi ali prekomerni uporabi ter
nepravilnem shranjevanju pa lahko predstavljajo nevarnost, saj škodljivo vplivajo na naše
zdravje in okolje.
Namen natečaja je, da se mladi v šoli ali doma seznanijo oz. pogovorijo o nevarnih snoveh, da
spoznajo, v katerih izdelkih so nevarne snovi, katere nevarnosti so povezane z njimi ter da se
znajo pravilno zaščititi in pravilno ukrepati, če pride do nesreče.

2. PREDMET NATEČAJA
Predmet natečaja je izdelava likovnih in pisnih izdelkov na temo »Naravne in druge nesreče Pozor, nevarne snovi!«.

3. SODELOVANJE IN SMERNICE ZA IZDELAVO IZDELKOV
Natečaj je namenjen otrokom v vrtcih, učencem osnovnih šol ter učencem osnovnih šol s
prilagojenim programom. Otroci so razdeljeni v štiri starostne kategorije:
Kategorija
1.

Udeleženci
Predšolski otroci

Pisni izdelki
*

Likovni izdelki
Tema
“Pozor, nevarne snovi!”
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Učenci I. triletja OŠ
Umetnostno ali neumetnostno Tema
Učenci OŠ s
besedilo na temo “Pozor,
“Pozor, nevarne snovi!”
prilagojenim
nevarne snovi!”
programom
3.
Učenci II. triletja OŠ
Umetnostno ali neumetnostno Tema
Učenci OŠ s
besedilo na temo “Pozor,
“Pozor, nevarne snovi!”
prilagojenim
nevarne snovi!”
programom
4.
Učenci III. triletja OŠ
Umetnostno ali neumetnostno Tema
Učenci OŠ s
besedilo na temo “Pozor,
“Pozor, nevarne snovi!”
prilagojenim
nevarne snovi!”
programom
* Predšolski otroci ne sodelujejo pri izdelavi literarnih in neliterarnih izdelkov
2.

Mladi naj pišejo in rišejo o tem, kako jim je preventivno znanje in ravnanje pomagalo preprečiti
nesrečo ali pa jim je pomagalo, da so med ali po nesreči pravilno ravnali in s tem pripomogli k
zmanjšanju škode oziroma so sebi ali nekomu drugemu rešili življenje.
Pri pisnih izdelkih naj učenci 2., 3. in 4. kategorije:
 napišejo umetnostno besedilo na temo “Pozor, nevarne snovi!” (pesem, domišljijski
spis, dramsko besedilo ipd);
 napišejo neumetnostno besedilo na temo “Pozor, nevarne snovi!” (esej, razprava,
reportaža, poljudnoznanstveno besedilo, poročilo ipd);
 pri oblikovanju besedil na razpisano temo upoštevajo značilnosti pravopisnih pravil,
besedilne in pripovedne vrste ter zunanjo oblikovanost besedil.
Pri likovnih izdelkih:
 naj mladi 1., 2., 3. in 4. kategorije ustvarjajo izdelke na temo “Pozor, nevarne snovi!”;
 so vključene naslednje tehnike: risba, grafika, praskanka, akvarel, tempera, akril,
kiparstvo, relief, montaža, fotografija in fotomontaža;
 je format izdelka lahko od A4 do 50/70; kaširane rešitve in okvirjena likovna dela ne
bodo sprejeta, zamazana in poškodovana likovna dela pa bodo zavrnjena.
Vsi pisni in likovni izdelki morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki:
 naslov izdelka,
 ime in priimek avtorja,
 starost/razred avtorja,
 kategorija,
 naslov vrtca/šole,
 ime in priimek mentorja,
 izpostava URSZR.
Če izdelki ne bodo opremljeni z vsemi potrebnimi podatki, jih ne bomo mogli upoštevati pri
končnem izboru.

4. ROK ZA IZDELAVO IZDELKOV
Vrtci in šole, ki sodelujejo na natečaju, opravijo izbor likovnih in pisnih izdelkov ter pošljejo
maksimalno po 5 (pet) izbranih izdelkov za vsako kategorijo na naslov: Uprava RS za zaščito
in reševanje, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, s pripisom:
natečaj »Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi!«.
Rok za dostavo likovnih in pisnih izdelkov je 6. februar 2017.
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5. IZBOR LIKOVNIH IN PISNIH IZDELKOV
Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju.
Prispele likovne in pisne izdelke bosta najprej ocenili regijski komisiji za izbor likovnih oziroma
pisnih izdelkov v mesecu marcu 2017. Komisiji bosta iz vsake posamezne kategorije izbrali po 5
izdelkov (skupno 35 izdelkov), ki ne bodo rangirani, ampak bodo med seboj enakovredni.
Vsi izdelki, ki bodo poslani na regijski natečaj, postanejo last Uprave RS za zaščito in reševanje
Izpostave Murska Sobota, ki jih ima pravico objaviti, razstaviti ali uporabiti v kakršne koli druge
namene.
Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota bo na državni izbor poslala 20
likovnih in 15 pisnih izdelkov. Med prispelimi izdelki iz vseh izpostav URSZR bosta državni
komisiji za izbor likovnih in pisnih izdelkov izbrali po 5 izdelkov iz vsake kategorije (skupaj 35
izdelkov). Izbrani likovni in pisni izdelki ne bodo rangirani, ampak bodo med seboj enakovredni.
Vsi izdelki, ki bodo poslani na državni natečaj, postanejo last URSZR, ki jih ima pravico objaviti,
razstaviti ali uporabiti v kakršne koli druge namene.

6. NAGRADE
Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota bo na regijski prireditvi zaključka
regijskega natečaja, ki bo v drugi polovici meseca marca 2017, nagradila 35 avtorjev najbolj
domiselnih likovnih in pisnih izdelkov, njihovim mentorjem pa bo podelila potrdila. Nagrajeni
likovni in pisni izdelki regijskega natečaja bodo na ogled na regijski prireditvi zaključka
regijskega natečaja.
Maja 2017 pa bo državna zaključna prireditev natečaja, na kateri bo URSZR 35 najboljšim
avtorjem likovnih in pisnih izdelkov ter njihovim mentorjem podelila nagrade in potrdila.
Nagrajeni likovni in pisni izdelki bodo na ogled v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje
na Igu pri Ljubljani.

7. DODATNE INFORMACIJE IN KONTAKTNE OSEBE
Dodatne informacije o natečaju lahko dobite:
ga. Klavdija Lebar-Gerebic, svetovalka za zaščito in reševanje
Uprava RS za zaščito in reševanje
Izpostava Murska Sobota
Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota
Telefon: 535 22 32
E-pošta: klavdija.lebar@urszr.si
Udeleženci natečaja »Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi!« lahko informacije na
razpisano temo dobijo preko:
 spletne strani URSZR www.sos112.si pod rubriko napotki prebivalcem Nesreče z nevarnimi
snovmi (http://www.sos112.si/slo/page.php?src=pp14.htm)
 aplikacije Nevarna snov;
 risanega filma Napo v kraljestvu nevarnih snovi, ki ga je naredila Evropska agencija za
varnost in zdravje pri delu: https://www.napofilm.net/sl/napos-films/napo-dangerchemicals?filmid=napo-012-danger-chemicals
 spletne strani Urada RS za kemikalijo: http://www.kemijskovaren.si/main.html
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 Spletne strani Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja: http://www.nijz.si/podrocjadela/moje-okolje/kemijska-varnost

Pri izdelavi likovnih in literarnih del vam želimo veliko ustvarjalnega uspeha.

S spoštovanjem.

Martin Smodiš
podsekretar
vodja izpostave
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