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Svet, v katerem želim živeti

razpis za šolsko leto 2016/2017



Tema natečaja Evropa v šoli za šolsko leto 2016/2017 je SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI. Nacionalni 

odbor natečaja, ki deluje pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), je sledil večkrat izraženim 

željam otrok in mladih, da želijo bolj opazno in odločujoče mesto pri načrtovanju svoje prihodnosti, 
® 

prihodnosti lokalnega okolja, Evrope in sveta. Zato ni naključje, da so na Otroškem parlamentu 2016 za 

letošnjo temo izbrali naslov Otroci in načrtovanje prihodnosti.  
®V kakšnem svetu želijo živeti, pa so otroci razmišljali tudi v številnih aktivnostih v Tednu otroka  oktobra 

2016, ko jim je Desa Muck na koncu svoje poslanice položila na srce: »Vidiš, svetova sta dva. Ti moraš 

izbrati v katerem od obeh boš živel. In živel boš v tistem, ki ga boš ustvaril. Toda ne moreš ga ustvariti 

sam. Nikoli sam. Vedno skupaj. Samo skupaj. Skupaj.«

Mladi bodo svojo predstavo sveta po svoji meri vpletli v literarno ustvarjanje, v raznovrstna likovna 

dela, v fotografije in video posnetke. Prepričani smo, da tudi tokrat ne bodo zamudili priložnosti, da 

naravnost povedo svoje mnenje, videnje in odnos do sveta, v katerem živijo, ter kakšno Evropo oz. svet 

si želijo, kaj predlagajo odraslim in kaj so za boljši svet pripravljeni sami storiti. Ker vemo, da imajo 

povsem jasno vizijo sveta, v katerem želijo živeti, tokrat ne bomo dajali namigov, v kaj naj usmerijo 

svoje razmišljanje in ustvarjanje. Zagotavljamo lahko le, da jim bomo tankočutno prisluhnili in, kolikor 

je v naših močeh, tudi upoštevali, kar nam bodo v razpisanih oblikah povedali.

Kakšno idejo za ustvarjanje lahko najdete tudi v poslanici Dese Muck:

SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI

Ne živimo samo v enem svetu. Živimo v veliko majhnih svetovih. Lahko si jih izmislimo tudi sami. Lahko 

v njih ni nikogar razen nas ali pa so v njem samo tisti, ki jih vanj povabimo. Prav zagotovo pa čisto vsi 

živimo v dveh svetovih.

Živimo v svetu, kjer žičnate ograje zarežejo v ljudi, ki hočejo pobegniti iz nečloveških razmer, in jih 

vrnejo nazaj. V strah, lakoto, brezup in v smrt. V svet, kjer ob mejah taborijo otroci kot vi, ne da bi vedeli, 

ali bodo še kdaj videli prijatelje ali celo svojo družino, se brezskrbno igrali in spali v pravih posteljah. In 

ne vejo zakaj je tako. Zakaj jim je to storila vojna odraslih. Vedo samo za strah in sovraštvo svojih 

staršev.

In živimo v svetu, kjer so meje odprte, kjer te tujec gostoljubno povabi v svoj dom in ti ponudi, da ga 

deliš z njim. Kjer ti pomagajo, če se izgubiš. Kjer ti pokažejo, kaj vse je lepega in dobrega pri njih in ti 

napolnijo srce z novo lepoto in glavo z novim znanjem. Svet v katerem je varno tudi za vrati tvojega 

doma, v sosednji ulici, v sosednjem mestu in v drugih deželah.

Živimo v svetu, kjer sestradani, mučeni in bolni psi brskajo po smetnjakih v strahu, od kje bo spet 

priletelo po njih, medtem, ko se nekje v bližini bogataška mačka zmrduje nad najbolj finim zrezkom.

In živimo v deželi, kjer dobri ljudje najdejo trpeče živali in jim  z ljubečim dotikom zacelijo rane v duši in 

na telesu, jim poiščejo dom, kjer radostni in hvaležni preživijo preostanek življenja. 

Živimo v svetu, kjer otroci še vedno ždijo, votli od lakote in negibni v svetu brez upanja in sanj. Medtem, 

pa nekaj kilometrov stran v bogatem letovišču nekdo naveličano brska po krožniku z jedjo, ki je tako 

draga, da bi lahko nahranili celo otrokovo vas.

In živimo v svetu, kjer ljudje pridejo v to vas, prinesejo hrano, zdravila in vse potrebno, da naučijo 

otroka in njegove starše, kako si pridelati najnujnejše za preživetje tudi tam, kjer nič ne raste. Kako 

vstati in se spet smejati. 

Živimo v svetu, kjer se vali gost smrdljiv dim in hodijo ljudje naokrog z maskami, da se ne zadušijo, v 

svetu kjer umirajo gozdovi, tečejo umazane in prazne reke, umirajo čebele in izumirajo živalske vrste, o 

katerih boste lahko svojim otrokom samo še pripovedovali. V svetu, kjer na črnih obalah utripajo 

umirajoče ribe in se opotekajo galebi, obliti z nafto in katranom v smrtnem boju.

In živimo v svetu, kjer tečejo prosojne reke nad katerimi radostno švigajo srebrne ribe, kjer ptice letajo 

visoko nad zelenimi gorami in modrimi jezeri, kjer otroci razposajeno čofotajo po čistem morju in 

nabirajo školjke, ter z zmajem tekajo po velikem travniku. In glej, na njem rastejo tudi cvetlice vseh barv 

in mah v gozdu je svež in dišeč.

SODELUJOČI NA NATEČAJU

Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov v Republiki 

Sloveniji in šol s slovenskim učnim jezikom v tujini. Še posebej vabimo k sodelovanju učence šol s 

prilagojenim programom. 
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Literarni 
natečaj

Likovni
natečaj

Fotografski
natečaj

Video
natečaj

IZBIRA PODNASLOVA, TEME IN LITERARNE 

ZVRSTI (spis, pesem, strip, pismo, scenarij, grafit, 

slikopis …) je lastna ustvarjalcu/ustvarjalki.

OBLIKA DELA: napisano (lastnoročno ali 

natipkano) na največ  dveh A4 straneh (prva in 

druga triada OŠ) oziroma na štirih A4 straneh 

(tretja triada in srednja šola).

Natečaj Navodila Kriteriji 
ocenjevanja

Starostne 
skupine

Maksimalno 
število 

učencev

Jezikovna spretnost in vešče ubeseden lasten 

pogled, občutek ali izkušnja.

Razvit lasten literarni izraz ob različnih 

literarnih postopkih, zvrsteh in žanrih, 

upoštevajoč njihove zakonitosti.

Izpričana izvirnost in duhovitost, sporočilnost, 

empatija v osebnem razmišljanju, razvijanju 

teme in nakazovanju lastnih rešitev.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

prva triada OŠ 

(1.-3. razred)

druga triada OŠ 

(4.-6. razred)

tretja triada OŠ 

(7.-9. razred)

srednja šola

prva triada OŠ 

(1.-3. razred)

druga triada OŠ 

(4.-6. razred)

tretja triada OŠ 

(7.-9. razred)

srednja šola

prilagojeni 

izobraževalni 

program

tretja triada OŠ 

(7.-9. razred)

srednja šola

tretja triada OŠ 

(7.-9. razred)

srednja šola

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

1.

2.

posameznik (1)
z enim delom

posameznik (1)
z enim delom

posameznik (1)
z eno ali 
sklopom več
fotografij
(opus   do 5
fotografij, ki se
medsebojno
smiselno 
dopolnjujejo)

TEHNIKA: poljubna risarska, slikarska ali grafična.

VELIKOST FORMATA: največ 50 x 70 (B2).

ODDAJA DEL: likovni prispevki naj bodo brez 

podložnega kartona (paspartu), poslani naj 

bodo v ovoju, ki jih bo zavaroval in naj ne bodo 

zviti v tulcu.

Ustvarjalnost (občutek za likovno temo in 

fleksibilnost).

Likovni jezik (barvna kompozicija, izvirnost 

oblikovane predstavitve teme, ustreznost 

izbora likovnih elementov).

Likovni doživljaj (ustrezen vizualni znak za 

temo, osredotočenost na temo in likovni 

motiv, ekspresivnost, ustvarjalna domišljija).

Likovno znanje (izvedbena likovna tehnika).

VELIKOST FOTOGRAFIJ: najmanj 13 x 18 cm.

FOTOGRAFSKA TEHNIKA: klasična črno – bela 

ali barvna.

STAROST FOTOGRAFIJ: ne smejo biti starejše 

od enega leta.

ODDAJA FOTOGRAFIJ: v ovoju, ki jih zavaruje.

1.  Ustvarjalnost.

2.  Oblikovnost, kompozicija.

3.  Vizualni učinek.

4.  Ekspresivnost, osebni pečat avtorja.

5.  Sporočilnost.

DOLŽINA FILMA: do 10 minut.

NOSILCI SLIKE: DVD, USB ključek

KATEGORIJA/ZVRST: prosto (animacija, 

dokumentarni film, eksperimentalni film, oglas, 

igrani film …)

1.  Ideja in sporočilnost.

2.  Izvirnost.

3.  Režija.

4.  Montaža.

5. Kamera, zvok in kakovost posnetka.

posameznik 

ali skupina 

(največ trije 

učenci/učenke 

ali 

dijaki/dijakinje) 

z enim video

izdelkom

Avtorji video izdelka so odgovorni za njegovo avtorstvo. Predvsem to velja za glasbo. Če avtor videa ni sam 

tudi avtor glasbe, mora to natančno navesti (naslov, izvajalec, album), sicer videa ne bomo upoštevali. 

Oddaja del na šolski, regijski in državni ravni natečaja
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1. NAVODILA ŠOLAM

Potek prijave del na natečaj je sledeč:

Prijava s PRIJAVNICO

Šole se prijavijo na natečaj na naslovih regijskih koordinatorjev do petka, 17. februarja 2017, z obrazcem 

Prijavnica za vključitev šole v izvajanje natečaja Evropa v šoli 2016-2017, ki ga najdete na spletni strani 

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/. 

Opremljanje del s SPREMNIM LISTOM

Ko ima šola zbrana dela, jih opremi s spremnim listom tako, da bo prispel (v primeru uvrstitve na državno raven) 

do nacionalnega koordinatorja, ZPMS. S spremnega lista morajo biti jasno razvidni avtor/avtorji, 

mentor/mentorji, šola/šole, naslov dela in kontaktni podatki mentorja/mentorjev. Pri fotografskih delih morata 

biti na spremnem listu zapisana tudi število del v opusu in njihov opis.

Izpolnjen ZBIRNI OBRAZEC

Posredovanim delom mora biti priložen tudi zbirni obrazec za šole, ki je objavljen na spletni strani 

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/. Dela, ki ne bodo opremljena z zahtevano prilogo, 

bodo izločena iz izbora.

Izpolnjen OCENJEVALNI VPRAŠALNIK

Po koncu natečaja mentorji izpolnijo ocenjevalni vprašalnik, ki ga bomo po koncu natečaja objavili na spletni 

strani  in na Facebook strani natečaja Evropa v šoli http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/

http://www.facebook.com/Evropavsoli.

Šole same poskrbijo za potrebna soglasja staršev za sodelovanje učencev v natečaju in jih ne prilagajo v 

pisni obliki.

USTVARJENA DELA 

Na šolah poteka ustvarjalno delo učencev, ki ga vodijo mentorji. Šole izbrana najboljša dela ocenijo glede na 

podane kriterije iz razpisa natečaja.

DELA LITERARNEGA, LIKOVNEGA, FOTOGRAFSKEGA IN VIDEO NATEČAJA

Šola lahko pošlje na regijski izbor največ pet izbranih likovnih del, pet izbranih literarnih del in pet izbranih video 

del za posamezno starostno skupino. Na fotografski natečaj lahko šola pošlje največ pet fotografij oziroma 

opusov enega ali več avtorjev/avtoric za posamezno starostno skupino.

Šole pošljejo dela na naslov regijskega koordinatorja natečaja najkasneje do petka, 17. marca 2017.
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z enim video
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Avtorji video izdelka so odgovorni za njegovo avtorstvo. Predvsem to velja za glasbo. Če avtor videa ni sam 

tudi avtor glasbe, mora to natančno navesti (naslov, izvajalec, album), sicer videa ne bomo upoštevali. 
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1. NAVODILA ŠOLAM

Potek prijave del na natečaj je sledeč:

Prijava s PRIJAVNICO

Šole se prijavijo na natečaj na naslovih regijskih koordinatorjev do petka, 17. februarja 2017, z obrazcem 

Prijavnica za vključitev šole v izvajanje natečaja Evropa v šoli 2016-2017, ki ga najdete na spletni strani 

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/. 

Opremljanje del s SPREMNIM LISTOM

Ko ima šola zbrana dela, jih opremi s spremnim listom tako, da bo prispel (v primeru uvrstitve na državno raven) 

do nacionalnega koordinatorja, ZPMS. S spremnega lista morajo biti jasno razvidni avtor/avtorji, 

mentor/mentorji, šola/šole, naslov dela in kontaktni podatki mentorja/mentorjev. Pri fotografskih delih morata 

biti na spremnem listu zapisana tudi število del v opusu in njihov opis.

Izpolnjen ZBIRNI OBRAZEC

Posredovanim delom mora biti priložen tudi zbirni obrazec za šole, ki je objavljen na spletni strani 

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/. Dela, ki ne bodo opremljena z zahtevano prilogo, 

bodo izločena iz izbora.

Izpolnjen OCENJEVALNI VPRAŠALNIK

Po koncu natečaja mentorji izpolnijo ocenjevalni vprašalnik, ki ga bomo po koncu natečaja objavili na spletni 

strani  in na Facebook strani natečaja Evropa v šoli http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/

http://www.facebook.com/Evropavsoli.

Šole same poskrbijo za potrebna soglasja staršev za sodelovanje učencev v natečaju in jih ne prilagajo v 

pisni obliki.

USTVARJENA DELA 

Na šolah poteka ustvarjalno delo učencev, ki ga vodijo mentorji. Šole izbrana najboljša dela ocenijo glede na 

podane kriterije iz razpisa natečaja.

DELA LITERARNEGA, LIKOVNEGA, FOTOGRAFSKEGA IN VIDEO NATEČAJA

Šola lahko pošlje na regijski izbor največ pet izbranih likovnih del, pet izbranih literarnih del in pet izbranih video 

del za posamezno starostno skupino. Na fotografski natečaj lahko šola pošlje največ pet fotografij oziroma 

opusov enega ali več avtorjev/avtoric za posamezno starostno skupino.

Šole pošljejo dela na naslov regijskega koordinatorja natečaja najkasneje do petka, 17. marca 2017.

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/
http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/
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 17. februar 2017 -  zbiranje prijav šol na natečaj

 17. marec 2017 - šole pošljejo dela na naslov regijskega koordinatorja natečaja 

 5. april 2017 - regijski koordinatorji dela posredujejo nacionalni koordinatorici natečaja

 21. april 2017 - državne ocenjevalne komisije izberejo nagrajence 

 26. april 2017 - objava rezultatov natečaja Evropa v šoli 2016/2017

 - zaključna prireditev11. maj 2017

Pomembni datumi:
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2.  NAVODILA REGIJSKIM KOORDINATORJEM

Regijski koordinatorji natečaja oblikujejo ocenjevalne komisije (za literarna, likovna, fotografska in video dela), ki 

ocenijo prispela dela in naredijo izbor za državno komisijo.

a)  Sodelovanje z nacionalno koordinatorico natečaja, ZPMS

Regijski koordinatorji natečaja do 17. februarja 2017 zberejo prijave šol na natečaj in sporočijo predvideno 

število sodelujočih otrok in mladostnikov v natečaju nacionalni koordinatorici natečaja, ZPMS.

Regijski koordinatorji do srede, 5. aprila 2017, posredujejo nacionalni koordinatorici natečaja, ZPMS, 

informacijo o številu na regijski ravni sodelujočih šol (osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov), število 

sodelujočih učencev in mentorjev (OŠ, SŠ, DD). Obrazec najdete na spletni strani http://www.zpms.si/programi-

in-projekti/evropa-v-soli/.

b)  Sodelovanje z državnimi ocenjevalnimi komisijami 

Regijski koordinatorji pošljejo izbrana dela s spremnimi listi in seznam učencev, ki so se uvrstili na državno raven 

(z imeni avtorjev, naslovi del in imeni mentorjev) državnim ocenjevalnim komisijam najkasneje do 5. aprila 2017. 

Iz vsake od treh osnovnošolskih starostnih skupin lahko pošljejo največ toliko del, kolikor bo sodelujočih 

osnovnih šol v posamezni starostni skupini (npr. če bo likovna dela v starostni skupini druge triade poslalo na 

regijsko raven deset osnovnih šol, bo regijska ocenjevalna komisija med prispelimi deli za to starostno skupino 

izbrala največ deset likovnih del za državno raven).

V srednješolski starostni skupini lahko komisije izberejo in pošljejo dvakrat toliko del, kolikor je sodelujočih 

srednjih šol v regiji.

Regijski koordinatorji bodo s strani Nacionalnega odbora natečaja najkasneje do srede, 26. aprila 2017, 

obveščeni o nagrajencih na nacionalni ravni. Regijski koordinatorji bodo o izboru obvestili nagrajenke in 

nagrajence ter njihove mentorice in mentorje.

3.  DRŽAVNA RAVEN NATEČAJA

Vsa likovna, literarna, fotografska in video dela, ki so poslana državnim ocenjevalnim komisijam, morajo 

predhodno skozi šolski in regijski izbor. 

Državne ocenjevalne komisije najkasneje do petka, 21. aprila 2017, ocenijo vsa prispela dela in izberejo 

nagrajence. Svojo odločitev posredujejo Nacionalnemu odboru Evropa v šoli, ki deluje v okviru Zveze prijateljev 

mladine Sloveni je .  Člani državnih ocenjevalnih komisi j  bodo objavl jeni na spletni  strani 

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/ in na Facebook strani natečaja Evropa v šoli 

http://www.facebook.com/Evropavsoli. 

Nacionalna podelitev priznanj nagrajencem na državni ravni bo potekala v četrtek, 11. maja 2017, v okviru 

dneva Evrope v Festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani.

O nacionalni podelitvi priznanj nagrajencem na državni ravni bodo mentorji in mentorice še pravočasno 

obveščeni s strani regijskih koordinatorjev in preko spletne strani natečaja http://www.zpms.si/programi-in-

projekti/evropa-v-soli/. Vsi nagrajenci na državni ravni bodo prejeli diplome Nacionalnega odbora natečaja in 

nagrade. 

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/
http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/
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Informacije o natečaju lahko dobite: 

 - na spletni strani natečaja http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/ 

 - na Facebook strani natečaja https://sl-si.facebook.com/evropavsoli 

- na naslovih regijskih koordinatorjev 

- na naslovu koordinatorice natečaja: 

Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva cesta 16, 1000 Ljubljana 

oseba za stike: Neja Marković, tel.: 01 239 67 21 faks: 01 239 67 22 e-pošta: neja.markovic@zpms.si 

Komisije in nosilci natečajev na državni ravni

Komisije za posamezno kategorijo natečaja bodo objavljene na spletni strani 

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/. 

LJUBLJANA 
Z OKOLICO

MZPM Ljubljana 

Linhartova 13  

1000 LJUBLJANA 

tel.: 01 434 03 24

tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si

Kamnik, Komenda, Vodice,

Mengeš, Lukovica, Moravče, Trzin, 

Domžale, Medvode, Ljubljana, 

Dol pri Ljubljani, Dobrova-Polhov 

Gradec, Horjul, Škofljica,

Brezovica, Ig, Borovnica, 

Grosuplje, Velike Lašče

SPODNJE PODRAVJE

Center interesnih 

dejavnosti Ptuj 

Osojnikova cesta 9 

2250 PTUJ  

tel.: 02 780 55 40

telefaks: 02 779 21 81

cid@cid.si

 

Mestna občina Ptuj, Benedikt, 

Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, 

Dornava, Gorišnica, Hajdina, 

Juršinci, Kidričevo, Lenart, 

Majšperk, Markovci, Ormož, 

Podlehnik, Središče ob Dravi, 

Sv. Andraž  v Slovenskih goricah, 

Sv. Ana, Sv. Tomaž, Trnovska vas, 

Videm pri Ptuju, Zavrč, Žetale

Jurij 

Šarman

Tanja 

Povšič

Regijski koordinatorji Informacije

POMURJE, PORABJE 

DPM Murska Sobota   

Trg zmage 4

9000 MURSKA SOBOTA

Kuzma, Šalovci, Grad, Rogaševci, 

Cankova, Hodoš, Gornji Petrovci, 

Puconci, Moravske toplice, 

Murska Sobota, Kobilje, 

Dobrovnik, Beltinci, Turnišče, 

Lendava, Odranci, Velika Polana, 

Črenšovci, Sveti Jurij, Veržej, 

Križevci, Razkrižje, Ljutomer, 

Gornja Radgona, Tišina, Radenci,

dvojezične osnovne šole na

območju Porabja

tel.: 02 534 58 72 

mob.: 031 329 730

dpm.msobota@volja.net

cvetka.temlin@siol.net

Cvetka 

Temlin

Regijsko območje Koordinator Tel./Faks./E-pošta Občine

ŠTAJERSKA

DPM Maribor

Razlagova 16

2000 MARIBOR

Kungota, Šentilj, Pesnica, Maribor, 

Selnica ob Dravi, Lovrenc na 

Pohorju, Ruše, Oplotnica, 

Slovenska Bistrica, Hoče-Slivnica, 

Duplek, Rače-Fram, Starše, 

Miklavž na Dravskem polju

Majda 

Struc

gsm.: 051 630 388

maribor.dpm@gmail.com
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Utrinki iz zaključnih prireditevza literarni natečaj

za likovni natečaj

za fotografski natečaj

za video natečaj

za literarni natečaj

za likovni natečaj

za fotografski natečaj

za video natečaj

otrok pod mentorstvom

otrok pod mentorstvom

otrok pod mentorstvom

otrok pod mentorstvom

otrok pod mentorstvom

otrok pod mentorstvom

otrok pod mentorstvom

otrok pod mentorstvom

Tretja triada OŠ (7.-9. razred)

Srednja šola

5.     Predvideno skupno število pedagoških ur za izvedbo mentorskega dela                                                       .

6.     Na šoli bomo v okviru projekta EVROPA V ŠOLI 2016-2017 organizirali tudi naslednje aktivnosti 
        (neobvezno dopolnite):

7.     V okviru projekta EVROPA V ŠOLI 2016-2017 bodo naši mentorji sodelovali na zaključni državni 
       zaključni prireditvi, ki bo potekala 11. maja 2017 v Festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani.

8.     Pripombe in predlogi šole:

Žig                                                                                               podpis ravnateljice / ravnatelja

natečaj 2016 - 2017

ime šole

naslov šole

tel.:

e-pošta koordinatorja mentorjev na šoli:

faks:

e-pošta šole:

1.     Seznanjeni smo z razpisom EVROPA V ŠOLI 2016-2017 z naslovom »Svet, v katerem želim živeti«.

2.    Učence naše šole smo povabili k sodelovanju in ustvarjanju na natečajih:

 

3.    Število otrok na šoli 

4.    Interes za sodelovanje je izrazilo:

literarni likovni

za literarni natečaj

za likovni natečaj

za literarni natečaj

za likovni natečaj

otrok pod mentorstvom

otrok pod mentorstvom

otrok pod mentorstvom

otrok pod mentorstvom

(ustrezno obkroži)

fotografski video

Prva triada OŠ (1.-3. razred)

Druga triada OŠ (4.-6. razred)

Šole prijavnico pošljete na naslov regijskih koordinatorjev najkasneje do 17. februarja 2017.

za vključitev šole v izvajanje natečaja Evropa v šoli 2016-2017

P R I J A V N I C A

natečaj 2016/2017

Svet, v katerem želim živeti
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ZBIRNI OBRAZEC ZA OSNOVNE ŠOLE

ZBIRNI OBRAZEC ZA ŠOLE

Zbirni obrazec je obvezna priloga k oddaji del regijskim koordinatorjem. Vsaka šola odda samo en obrazec 
na naslov regijskega koordinatorja najkasneje do 17. marca 2017. Izpolniti je potrebno vse rubrike v tabeli.

Žig in podpis odgovorne osebe:

Žig in podpis odgovorne osebe:

Tabela 1. Podatki o številu sodelujočih učencev, njihovih del in mentorjev na . šolski ravni

Tabela 2. Podatki o številu sodelujočih učencev, mentorjev in del učencev ki so bila poslana na regijsko raven.

Število vseh učencev, 
ki so ustvarjali na šolski ravni

Število vseh učencev, ki so
ustvarjali na šolski ravni

1.                  

1.                  

1.                  

1.                  

1.                  

1.                  

Število vseh mentorjev, 
ki so vodili ustvarjalni proces

Število vseh mentorjev, 
ki so vodili ustvarjalni proces

LITERARNI NATEČAJ

LITERARNI NATEČAJ

Triada

Triada

LIKOVNI NATEČAJ

LIKOVNI NATEČAJ

FOTOGRAFSKI NATEČAJ

FOTOGRAFSKI NATEČAJ

VIDEO NATEČAJ

VIDEO NATEČAJ

Število vseh del, 
ki so nastala na šolski ravni

Število vseh del, 
ki so nastala na šolski ravni

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

ZBIRNI OBRAZEC ZA SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE
Tabela 1. Podatki o številu sodelujočih dijakov, njihovih del in mentorjev na šolski ravni ter tistih, 

ki so se uvrstili na .regijsko raven

ŠOLSKA RAVEN UVRŠČENI NA REGIJSKO RAVEN

LITERARNI NATEČAJ

Triada

LIKOVNI NATEČAJ

FOTOGRAFSKI NATEČAJ

VIDEO NATEČAJ

Število 
sodelujočih

dijakov
Število 
dijakov

Število 
sodelujočih
mentorjev

Število 
mentorjev

Število del 
na šolski

ravni
Število 

del 

natečaj 2016 - 2017

SPREMNI LIST 
k ustvarjalnemu delu

(ustrezno označite)

literarni natečaj video natečajlikovni natečaj fotografski natečaj

Ime in priimek:
(avtorice/avtorja – s tiskani črkami)

Naslov dela:

Leto rojstva in spol: ŽM

DA NE

Razred in šola:

Naslov šole:

Starostna skupina:
(obkrožite)

Ali avtor/avtorica na natečaju sodeluje prvič?
(obkrožite)

Mentor/mentorica:

E-pošta mentorja/mentorice:

Telefon mentorja/mentorice:

Kraj in datum:

Spremni list priložite vsakemu delu.

1. prva triada; 2. druga triada; 3. tretja triada; 4. srednja šola.

Svet, v katerem želim živeti
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ZBIRNI OBRAZEC ZA OSNOVNE ŠOLE

ZBIRNI OBRAZEC ZA SREDNJE ŠOLE
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sodelujočih

šol

Število
sodelujočih

šol

Število
sodelujočih

učencev

Število
sodelujočih

dijakov
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sodelujočih
mentorjev

Število
sodelujočih
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Število
sodelujočih

del

Število
sodelujočih

del

Število
prispelih 

del
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prispelih 

del

Število
učencev
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dijakov

Število
mentorjev
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mentorjev
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poslanih del

na
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nivo

Število
učencev

Število
dijakov

Število
mentorjev

Število
mentorjev

LITERARNI 

LITERARNI 

ŠOLSKI NIVO

ŠOLSKI NIVO

REGIJSKI NIVO

REGIJSKI NIVO

NACIONALNI NIVO

NACIONALNI NIVO

NATEČAJI

NATEČAJI

LIKOVNI

LIKOVNI

FOTOGRAFSKI

FOTOGRAFSKI

VIDEO 

VIDEO 

KVANTITATIVNA OCENA NATEČAJA 

EVROPA V ŠOLI 2016/2017

PODATKE ZBIRAJO REGIJSKI KOORDINATORJI

REGIJA:

Svet, v katerem želim živeti


