
O  B  V  E  S  T  I  L  O   -  N  A  T  E  Č  A  J  

Z današnjim dnem (16. 10. 2017) vas prijazno vabimo k sodelovanju v natečaju  

za najbolj izvirno   f o t o g r a f i j o  poklica »Odkrij svoj talent 2017«, s 

katerim želimo osnovnošolske otroke spodbuditi k aktivnejšemu raziskovanju in 
spoznavanju poklicev.   

NATEČAJ JE OBJAVLJEN NA: www.mojaizbira.si/natecaj2017. SODELOVANJE JE 
PREPROSTO, SAJ MORAJO UČENCI LE:  

1. z mobilnim telefonom, tablico ali fotoaparatom posneti čim bolj izvirno 
fotografijo osebe, ki opravlja nek poklic; 

2. napisati, kateri poklic predstavljajo s svojo fotografijo ter s pomočjo 
parih vprašanj sestaviti kratek razmislek o tem, ali bi ta poklic radi oz. 
lahko opravljali tudi sami in zakaj ja oziroma ne. 

3. do 20. novembra poslati fotografijo, sestavek iz 2. koraka ter 

izpolnjene prijavne obrazce na elektronski naslov: natecaj@ess.gov.si.   

Vsak učenec lahko na natečaju sodeluje samo z 1 fotografijo (če pošlje več kot 1 
fotografijo, se v ocenjevanje uvrsti samo prva poslana). Na fotografijah ne 
pričakujemo tehnične dovršenosti, ampak iščemo predvsem zanimive 
poklicne zgodbe.  

Podelili bomo lepe PRAKTIČNE NAGRADE: 

·         10 x komplet odbojkarska žoga in frizbi                   ·         20 x USB (16 GB) 

·         20 x igralni komplet poklicnih kart                            ·         20 x blok s pisalom 

·         10 x otroški skiro    in    druge manjše praktične nagrade 

Razglasitev rezultatov bo 24. novembra 2017, nagrajenci bodo obveščeni po 
elektronski pošti.   Najboljše izdelke bomo PREDSTAVILI NA SPLETNIH STRANEH 
in družbenih MEDIJIH oz. drugih komunikacijskih kanalih ZRSZ in CPI, vsem 
sodelujočim bomo IZDALI PRIZNANJE ZA SODELOVANJE.     

V prilogi je gradivo za osnovnošolce: 

-       Navodila za sodelovanje na natečaju 

-       Prijavni obrazec s soglasjem staršev 

Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila smo vam na voljo preko 
e-pošte: natecaj@ess.gov.si. 

Prosimo, posredujte informacijo o natečaju osnovnošolcem in se 

nam skupaj z njimi PRIDRUŽITE.     Lep pozdrav,   Ekipa NKT-VKO ZRSZ. 
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