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1. NAMEN NATEČAJA
Z natečajem 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.
Namen letošnjega natečaja »Naravne in druge nesreče – Neurje« je, da se mladi seznanijo z
neurjem in z njenimi morebitnimi posledicami ter da spoznajo, da neurij ni mogoče preprečiti,
lahko pa se nanje ustrezno pripravijo in s tem preprečijo ali omilijo posledice in škodo.
Neurje je kompleksen in po navadi krajevno in časovno razmeroma omejen vremenski pojav z
obilnim dežjem in udari strel, lahko pa se pojavita tudi silovit veter in toča. Posledice neurij so
lahko zelo hude, predvsem pa zelo raznolike: krajevne in hudourniške poplave, poplave
meteorne vode, trganje zemeljskih plazov, poškodbe cest in drugih prometnic, erozija, nanosi
kamenja in skal, prekinitev oskrbe z električno energijo, onesnaženje vodnih virov oziroma pitne
vode, vetrolom, požari in poškodbe zgradb zaradi udara strel ter škoda zaradi toče na
zgradbah, kmetijskih površinah in vozilih in drugih stvareh. Včasih udari strel povzročajo tudi
poškodbe ali celo smrt ljudi ali živali. Neurij seveda ni mogoče preprečiti, lahko pa se nanje
ustrezno pripravi (npr. s pravilno osebno zaščito, zaščito stavb, vrtov, vozil in drugih stvari) in s
tem prepreči ali omilili posledice in škodo.
2. PREDMET NATEČAJA
Predmet natečaja je izdelava likovnih in literarnih izdelkov na temo »Neurje«.
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 »Neurje«

2.

Učenci I. triletja OŠ
Učenci OŠ s prilagojenim
programom

Umetnostno ali
neumetnostno besedilo na
temo »Neurje«

Tema »Neurje«
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3.
4.

Učenci II. triletja OŠ
Učenci OŠ s prilagojenim
programom
Učenci III. triletja OŠ
Učenci OŠ s prilagojenim
programom

Umetnostno ali
neumetnostno besedilo na
temo »Neurje«
Umetnostno ali
neumetnostno besedilo na
temo »Neurje«

Tema »Neurje«
Tema »Neurje«

* Predšolski otroci ne sodelujejo pri izdelavi literarnih izdelkov.

Pri literarnih izdelkih naj učenci 2., 3. in 4. kategorije:
 napišejo umetnostno besedilo na temo “Neurje” (pesem, domišljijski spis, dramsko
besedilo ipd);
 napišejo neumetnostno besedilo na temo “Neurje” (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 “Neurje”;
 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 Koper-Capodistria, na naslov Ferrarska 5b, 6000 Koper-Capodistria s
pripisom: natečaj »Naravne in druge nesreče – Neurje« najkasneje do 4. februarja 2019.
5. IZBOR LIKOVNIH IN LITERARNIH IZDELKOV
Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju.
Na izpostavi URSZR Koper 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
bo nato 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 oz. last izpostave URSZR
KOPER-Capodistria.
6. NAGRADE IN PRIZNANJA
Izpostava URSZR Koper-Capodistria bo na ustaljen način meseca maja 2019 najboljšim 35
avtorjem podelila nagrade in priznanja za najboljša likovna in literarna dela, njihovim mentorjem
pa podelila potrdila.

Maja 2019 bo URSZR organizirala zaključno prireditev državnega natečaja, na kateri bo 35–im
najboljšim avtorjem likovnih in pisnih del ter njihovim mentorjem podelila nagrade, priznanja in
potrdila.

7. DODATNE INFORMACIJE IN KONTAKTNE OSEBE
Dodatne informacije o poteku natečaju »Naravne in druge nesreče – Neurje« dobite:
Izpostava URSZR Koper-Capodistria
Kontaktna oseba: Rok Kamenšek
Tel.številka:05 6684 203
E-pošta: rok.kamensek@urszr.si
Udeleženci natečaja dobijo lahko vse dodatne informacije o neurju ter o napotkih, kako ravnati
ob neurju na spletni strani: www.sos112.si.











Napotek Kako ravnati ob neurjih (http://www.sos112.si/slo/page.php?src=np45.htm
Zgibanka Poletni meseci ne prinašajo le sonca, temveč tudi neurja
(http://www.sos112.si/slo/tdocs/zgibanka_neurja_2013.pdf)
Plakat Poletni meseci ne prinašajo le sonca, temveč tudi neurja
(http://www.sos112.si/slo/tdocs/plakat_neurja_2013.pdf)
Zgibanka Delujmo preventivno
(http://www.sos112.si/slo/tdocs/zgibanka_delujmo_preventivno.pdf)
Plakat Delujmo preventivno
(http://www.sos112.si/slo/tdocs/plakat_delujmo_preventivno.pdf)
Plakat Ste storili vse za varen dom
(http://www.sos112.si/slo/tdocs/hisa_plakat_2016.pdf)
Spletna hiša Ste storili vse za varen dom
(http://www.sos112.si/slo/page.php?src=hisa_omejitve.htm)
Aplikacija 112 - napotki (http://napotki.sos112.si/)
TV spot neurje (http://www.sos112.si/slo/tdocs/neurje.wmv)
V pripravi pa je tudi didaktična igrica na temo Neurje, ki bo izšla kot prispevek v
novembrski številki revije Zmajček in kot samostojna igrica ter prispevek na temo
Neurje, ki bo izšel v novembrski reviji Ciciban. O tem vas bomo še naknadno obvestili.

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

S spoštovanjem,

Pripravil/-a:
Zvezdan Božič

mag. Zvezdan Božič
podsekretar
vodja izpostave

Poslano:
- naslovnikom po seznamu
V vednost:
- Zavod za šolstvo – OE Koper
- Občina Ankaran
- Občina Izola
- Občina Piran
- Mestna občina Koper
- URSZR (po DGZR)
Priloga :
- Obrazec privolitev otrok
- Obrazec privolitev mentor

