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Zadeva: Natečaj Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas

URSZR bo v šolskem letu 2020/2021 razpisala že 25. natečaj »Naravne in druge nesreče« za 
predšolsko in šolsko mladino. Tema natečaja je »Požarna varnost in prosti čas«.

Prosimo vas, da do 24. avgusta 2020 razpišete regijski natečaj »Naravne in druge nesreče – 
Požarna varnost in prosti čas« in o tem obvestite vse VVZ, OŠ in OŠ s posebnim programom 
v vaši regiji. O razpisu natečaja obvestite tudi območno enoto Zavoda za šolstvo. 

Predlog regijskega razpisa natečaja je v prilogi. Prosimo vas, da ga ustrezno dopolnite in 
posredujete ustanovam v regiji. Letošnjemu natečaju je poleg izdelave likovnih in literarnih 
izdelkov dodana še rubrika izdelave filmov za IV. kategorijo. 

Ustanove naj izdelke pošljejo na izpostave URSZR do 26. februarja 2021, regijski izbor pa 
opravite do 26. marca 2021. Iz vsake kategorije izberete po 5 izdelkov (20 likovnih in 15 
literarnih izdelkov ter 5 filmov). Rok za oddajo izdelkov na državno raven je 29. marec 2021.

Vsaka izpostava URSZR izbere tudi najaktivnejši vrtec in najaktivnejšo osnovno šolo v regiji in 
jo nagradi.
 
Državni izbor bo opravljen do 23. aprila 2021, predvidoma v maju 2021 pa bo v Izobraževalnem 
centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja. 

Dodatne informacije na temo požarna varnost in prosti čas lahko udeleženci natečaja dobijo na 
spletni strani gov.si (povezava: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-
zascito-in-resevanje/). V pripravi je tudi prispevek na razpisano temo v reviji Ciciban in 
prispevek v obliki didaktične igre v reviji Zmajček. Prispevka bosta izšla novembra 2020. Če 
potrebujete kakršnokoli dodatno tiskano gradivo (npr. zgibanke o številki 112, spletni hiši, 
aplikaciji 112-napotki…) za ustanove, nas prosim o tem obvestite. 

Na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95//46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) je URSZR oz. 
izpostava URSZR dolžna zaprositi za privolitev, da lahko obdeluje osebne podatke vsakega 
sodelujočega otroka in mentorja na natečaju. V prilogi vam posredujemo dve privolitvi (za 
sodelujočega otroka in za mentorja), ki ju ob razpisu posredujete vsem VVZ, OŠ in OŠ s 
posebnim programom. Privolitev morajo podpisati starši ali zakoniti skrbniki vsakega 
sodelujočega otroka na natečaju ter tudi vsak sodelujoči mentor. Podpisane privolitve vam 
ustanove posredujejo skupaj z izdelki. Privolitve se hranijo na izpostavah URSZR in se ne 
pošiljajo z izdelki na upravo. Če planirate izvesti kakršno koli drugo aktivnost v zvezi z natečaj in 
le-ta vsebuje osebne podatke otrok in mentorjev, vas prosimo, da to dopišete v privolitvi pod 
dodatno alinejo.

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-zascito-in-resevanje/
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-zascito-in-resevanje/


Kontaktna oseba v primeru dodatnih informacij je Nataša Poje Jovičić (tel. št.: 01 471 3359, e-
pošta: natasa.poje.jovicic@urszr.si).

S spoštovanjem,

Pripravila:
Nataša Poje Jovičić mag. Stanislav Lotrič
Višja svetovalka sekretar

namestnik generalnega direktorja

Poslano:
- vodjem izpostav URSZR

Priloge:
- razpis natečaja
- obrazec privolitve (sodelujoči)
- obrazec privolitve (mentorji)
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