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Uvod 

Evropsko združenje za akustiko (EAA) je v okviru Mednarodnega dne ozaveščanja o hrupu, ki bo 26. 

aprila 2017, pripravilo vrsto pobud. Med njimi je EAA napovedalo dva pan-evropska natečaja za 

učence in dijake. 

Tema natečajev je Zvoki iz mojega okolja. 

Organizacijski odbor EAA INAD 2017 je skupaj z Nacionalnimi predstavniki INAD 2017 objavil natečaj, 

na katerem lahko sodelujejo vse šole evropskih držav. Namen natečaja je ozaveščanje o zvokih in 

hrupu, ki so značilni za pokrajine in zvočna okolja po Evropi. Ti zvoki so lahko vsakodnevni zvoki, ki 

nas obkrožajo in tvorijo hrup iz ozadja v naših življenjih, lahko pa so točno določeni zvoki iz krajev, ki 

jih je vredno poznati in ohranjati.  

Natečaj za učence in dijake je namenjen izboljšanju njihovega poznavanja in poslušanja prijetnih 

zvokov, kakor tudi zavedanja o vznemirjenosti in drugih učinkih, ki jih sproža izpostavljenost hrupu.  

Dogodek bo koordiniral Organizacijski odbor EAA INAD 2017. 

a) Sodelovanje 

Sodelujejo lahko učenci ali dijaki, posamezniki ali organizirane skupine in celotni razredi, ki bodo na 

tak način zastopali svojo šolo. 

b) Natečaj za osnovne šole 

Sodelujoči iz osnovnih šol bodo morali ustvariti risbe, fotografije, krpanke, kolaže in podobno. Izdelki 

se morajo nanašati na zvoke in hrup, ki so značilni za okolje, v katerem prebivajo. 

Vsak sodelujoči mora svojemu nacionalnemu predstavniku INAD 2017 poslati izdelek s prijavnico. V 

primeru, da se pošilja po elektronski pošti, mora biti skeniran dokument izdelka v PDF obliki velikosti 

A4. Temu dokumentu mora predložiti tudi izpolnjeno prijavnico s podatki in kratkim opisom (največ 

50 besed) izbranega kraja in zvoka.  

c) Natečaj za srednje šole 

Sodelujoči iz srednjih šol bodo morali izdelati AVDIO prispevek (v MP3 obliki, največ 30 sekund) ali pa 

AVDIO-VIDEO prispevek (v MP4 ali AVI obliki, največ 60 sekund), ki naj vsebuje posnete zvoke (ali 

zvoke in podobe), ki so značilni za kraj, kjer bivajo.  Prispevek morajo skupaj s prijavnico, ki naj 

vsebuje podatke in kratek opis (največ 50 besed) izbranega kraja in zvoka, poslati svojemu 

nacionalnemu predstavniku INAD 2017.  

d) Izdelki 



Risbe, posneti zvoki in vsi ostali poslani izdelki so lahko prijetni ali neprijetni, morajo pa biti del 

tipičnega zvočnega okolja doma, v šoli, na vasi, v mestu, gozdu, pokrajini, itd. Pogoj za sodelovanje je, 

da je vsak izdelek prepoznan kot del identitete nekega okolja. To je tudi glavni kriterij za izbor 

nagrajenih izdelkov. 

e) Prijavnica 

Vsak sodelujoči (šola) mora izpolnjeno in podpisano prijavnico v Prilogi 1. (v angleškem jeziku) skupaj 
z izdelkom poslati nacionalnemu predstavniku INAD 2017: 

 po pošti v kuverti z oznako »NATEČAJ Zvoki iz mojega okolja« na naslov:  

Nacionalni inštitut za javno zdravje,  
Trubarjeva 2,  
1000 Ljubljana 

     

 ali po elektronski pošti na naslov okoljskihrup@nijz.si najkasneje do 31. marca 2017. 
 
f) Izbor 

Za vsako državo bodo nacionalni predstavniki INAD 2017 izbrali po tri izdelke kot nacionalne 

zmagovalce in evropske finaliste. 

Prijavnice in izdelke treh nacionalnih zmagovalcev bodo potem nacionalni predstavniki posredovali 

Organizacijskemu odboru EAA INAD 2017, ki je koordinator dogodka. 

g) Pomembni datumi 

Vsak nacionalni predstavnik INAD 2017 mora zbrati vse izdelke iz svoje države, izbrati tri evropske 

finaliste ter poslati dotične izdelke in prijavnice Organizacijskemu odboru EAA INAD 2017 najkasneje 

do 15. aprila 2017.  

Vsi prispeli izdelki (Nacionalni zmagovalci, evropski finalisti) bodo objavljeni na spletni strani INAD 

2017 in 26. aprila 2017 predstavljeni v sklopu različnih dogodkov, ki so načrtovani za obeležitev 

Mednarodnega dne ozaveščanja o hrupu. Zaključek natečaja, ki bo vključeval ocenjevanje strokovne 

in spletne žirije, bo potekal od 26. aprila do 26. maja 2017. 

Zmagovalce in nagrajene izdelke bo Evropsko združenje za akustiko razglasilo 5. junija 2017 pred 

zaključkom šolskega leta. 

h) Žirija  

Izbira treh nagrajenih izdelkov iz vsake izmed obeh kategorij (osnovne in srednje šole) bo temeljila 

na: 

- 50 % ocene bo podala strokovna žirija, ki bo sestavljena iz članov upravnega odbora EAA in 

organizacijskega odbora EAA INAD 2017; 

- 50 % ocene pa bo predstavljalo občinstvo, in sicer z oddanimi glasovi v obliki »všečkov« na 

Facebook strani, ki bo vzpostavljena zaradi natečaja in bodo do nje vodile povezave iz vseh 

spletnih strani in socialnih omrežij INAD 2017. 

i) Nagrade 

Tri nagrade so predvidene za osnovne šole in tri za srednje. Vrednost nagrad bo za vsako kategorijo 

enaka, in sicer za prvo nagrado 500 EUR, drugo nagrado 200 EUR in tretjo nagrado 100 EUR. 

mailto:okoljskihrup@nijz.si


Nacionalni predstavniki INAD v državah, iz katerih bodo dobitniki nagrad, bodo sami odločili v kakšni 

obliki bodo nagrade podelili – v obliki denarja, kuponov za knjige, izobraževalnih gradiv ali opreme … 

j) Priloga 

Priloga 1 – Prijavnica (v angleškem jeziku) 

Prijavnica%20ang.pdf

