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1. NAMEN NATEČAJA
Številka za klic v sili 112 je enotna evropska številka, na katero lahko pokličete ali pošljete
kratko sporočilo (SMS), če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge
reševalne službe ali policijo. Na številko 112 lahko kadarkoli brezplačno kličete s stacionarnega
ali mobilnega telefona (tudi če je račun prazen). Podatki o klicih na številko 112 se hranijo šest
mesecev, zloraba klica pa je kazniva.
Cilj natečaja »Naravne in druge nesreče – Številka za klic v sili 112« je, da mlade, njihove
starše, vzgojitelje in učitelje ozavestimo oziroma informiramo o enotni evropski številki za klic v
sili 112 in njeni pravilni uporabi, ko potrebujejo nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno
veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot in policije. S
preventivnim znanjem in ravnanjem – tudi s pravilnim in pravočasnim klicem na števiko 112
lahko nekatere nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k zmanjšanju škode
oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.
2. PREDMET NATEČAJA
Predmet natečaja je izdelava likovnih in literarnih izdelkov na temo »Naravne in druge nesreče
– Številka za klic v sili 112«.
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

Literarni izdelki
*

Likovni izdelki
Tema »Številka za klic
v sili 112«

2.

Učenci I. triletja OŠ
Učenci OŠ s prilagojenim
programom

Tema »Številka za klic
v sili 112«

3.

Učenci II. triletja OŠ
Učenci OŠ s prilagojenim
programom

4.

Učenci III. triletja OŠ
Učenci OŠ s prilagojenim
programom

Umetnostno ali
neumetnostno besedilo na
temo »Številka za klic v sili
112«
Umetnostno ali
neumetnostno besedilo na
temo »Številka za klic v sili
112«
Umetnostno ali
neumetnostno besedilo na
temo »Številka za klic v sili
112«

Tema »Številka za klic
v sili 112«

Tema »Številka za klic
v sili 112«

* Predšolski otroci ne sodelujejo pri izdelavi literarnih izdelkov.
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Pri literarnih izdelkih naj učenci 2., 3. in 4. kategorije:
 napišejo umetnostno besedilo na temo “Številka za klic v sili 112” (pesem, domišljijski
spis, dramsko besedilo ipd);
 napišejo neumetnostno besedilo na temo “Številka za klic v sili 112” (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 “Številka za klic v sili 112”;
 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.
Vsa dela morajo biti opremljena z naslednjimi podatki (obrazec je v prilogi):
 naslov izdelka,
 ime in priimek avtorja,
 starost/razred avtorja,
 naziv vrtca/šole,
 kategorija,
 ime in priimek mentorja,
 izpostava URSZR.
4. ROK ZA IZDELAVO IZDELKOV
Predstavniki vrtcev, osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom naj izdelke pošljejo
na izpostavo URSZR PTUJ na naslov SLOMŠKOVA ULICA 10, 2250 PTUJ.
s pripisom: natečaj »Naravne in druge nesreče – Številka za klic v sili 112« najkasneje do 5.
februarja 2018.
5. IZBOR LIKOVNIH IN LITERARNIH IZDELKOV
Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju.
Na izpostavi URSZR PTUJ bo regijska komisija za izbor likovnih del in regijska komisija za izbor
literarnih del izbrala po 5 del iz vsake kategorije, ki so med seboj enakovredna. Izpostava
URSZR PTUJ bo meseca marca ta izbrana dela posredovala na državni izbor.
Med prispelimi deli iz izpostav URSZR bo na URSZR državna komisija za izbor likovnih in
državna komisija za izbor literarnih del izbrala po 5 del iz vsake kategorije (skupaj 35 del).
Izbrana likovna in literarna dela ne bodo rangirana, ampak bodo med seboj enakovredna.
Vsi izdelki, ki bodo poslani na državni natečaj, postanejo last URSZR, ki jih ima pravico objaviti,
razstaviti ali uporabiti v kakršne koli druge namene. Nagrajena likovna in literarna dela bodo na
ogled v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani.
6. NAGRADE IN PRIZNANJA
Izpostava URSZR PTUJ bo na svoji regijski prireditvi meseca maja 2018 najboljšim 35 avtorjem
podelila nagrade in priznanja za najboljša likovna in literarna dela, njihovim mentorjem pa
podelila potrdila.
Maja 2018 bo URSZR organizirala zaključno prireditev državnega natečaja, na kateri bo 35–im
najboljšim avtorjem likovnih in literarnih del ter njihovim mentorjem podelila nagrade, priznanja
in potrdila.

7. DODATNE INFORMACIJE IN KONTAKTNE OSEBE
Dodatne informacije o poteku natečaju »Naravne in druge nesreče – Številka za klic v sili 112«
dobite:
Izpostava URSZR PTUJ
Kontaktna oseba: DRAGOMIR MURKO
Tel.številka: 02/748 22 00 ali 041 244 120
E-pošta: dragomir.murko@urszr.si

Udeleženci natečaja lahko vse dodatne informacije o enotni evropski številki za klic v
sili 112, o naravnih in drugih nesrečah ter o napotkih, kako ravnati ob njih dobijo na
spletni strani: www.sos112.si:





klic v sili 112: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=ks1.htm&r=1
zgibanke, plakati: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv65.htm
didaktične igre: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv66.htm
Ježkova hiša: http://www.sos112.si/jezek.html

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

Lep pozdrav.

Dragomir MURKO
Vodja izpostave
URSZR PTUJ

Poslano:
Osnovnim šolam in vzgojno varstvenim zavodom na obmoju Podravske regije

