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Številka: 06285-3/2016,34        03005 

Datum: 9/6/2016 

 
 

Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska 56, 1000 Ljubljana,  

v okviru svojih preventivnih aktivnosti v letu 2016 organizira javni natečaj: 

Ustvarjalni natečaj KPK za slovenske osnovnošolce 2016 

 

Cilj Ustvarjalnega natečaja KPK za slovenske osnovnošolce je spodbuditi mladostnike, da razmišljajo o 

družbi in o dogajanju okoli njih, o vrednotah kot so poštenost, pravičnost, enakopravnost, o posledicah, do 

katerih lahko pride, kadar posameznik ter družba teh vrednot ne gojita in razvijata. 

Zaznava vseh naštetih vrednot se začne že v predšolskem obdobju in je nekaj, s čimer so mladi soočeni tako 

doma kot v šoli in v medvrstniških stikih. Priprava scenarija za video film in njegova izvedba bosta to 

zaznavo prenesla v območje aktivne refleksije, ki bo na značilnosti in zakonitosti (ne)integritetnega 

delovanja - najsi bo to pri sebi ali drugih - opozorila v prvi vrsti mlade avtorje same. Po drugi strani bo lahko 

podobna izkušnja sveta pri njihovih vrstnikih, ciljnem občinstvu njihovega izdelka, prinesla drugačno raven 

poistovetenja z v video filmu predstavljeno situacijo. 

 

Opis in izvedba javnega natečaja: 

Natečaj je namenjen učencem vseh razredov osnovne šole - otrok, ki je dovolj star, da upravlja z digitalno 

kamero, je vsekakor dovolj star, da tudi zaznava nepoštenost in neenakopravnost ali čuti njune posledice. 

Sodelovanje na Ustvarjalnem natečaju KPK lahko matična šola avtorjev izdelka opredeli kot projekt in 

angažira mentorja, ki naj bo naveden ob prijavi izdelka. Vendar pa vključenost mentorja ni pogoj za 

sodelovanje: učenci se lahko tudi samoorganizirajo, svoj izdelek posnamejo npr. med počitnicami ali ob 

koncu tedna in ga prijavijo sami Njihova šola je v tem primeru zgolj prenašalec sporočila o objavi natečaja, 

tako prijavo pa mora spremljati podpisana izjava s strani staršev ali skrbnikov, da s prijavo na natečaj 

soglašajo, in sicer za vsakega mladoletnega soavtorja posebej. Predpripravljena izjava o soglasju je 

vključena kot zadnja stran pričujočega dokumenta in jo lahko natisnete po potrebi. Učitelji, starši ali skrbniki 

v nobenem primeru ne smejo sodelovati pri nobeni ustvarjalni fazi nastajanja filma, morebitno sodelovanje 

mentorja pa mora biti jasno označeno v dokumentaciji, ki spremlja prijavo na natečaj. 
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Mladi ustvarjalci se na natečaj prijavijo z izvirnim videofilmom v dolžini do dveh minut. V njem predstavijo svoj 

pogled na poštenost ali goljufanje, moralo ali njeno odsotnost, družbo, ki jo pesti korupcija, ali okolje, ki uspeva 

zahvaljujoč integriteti. Izbira izraznih sredstev je v celoti prepuščena njim: tako univerzalna sporočila je moč 

prenesti z igranim prizorom ali pa dati prosto pot sliki, gibu, glasu ali glasbi. O problematiki korupcije, etike in 

integritete lahko govorimo še kako drugače kot z govorom, toliko bolj, ker največkrat posledice odločitve za eno 

ali drugo pot govorijo – same zase. 

Ustvarjalci ogledno kopijo svojega končanega izdelka v digitalni obliki (priporočamo formata MP4 ali WMV) 

posredujejo Komisiji za preprečevanje korupcije. V primeru oddaje po pošti prijavitelj(i) fizični nosilec (CD-

ROM, DVD-ROM, flash pomnilnik) pošlje(jo) po pošti na naslov Dunajska 56, 1000 Ljubljana s pripisom 

»Ustvarjalni natečaj za slovenske osnovnošolce 2016 – NE ODPIRAJ!«, v primeru elektronske oddaje pa 

izdelek skupaj s skenogrami vse potrebne dokumentacije v arhivski datoteki (priporočamo formata ZIP ali 

RAR) pošlje(jo) prek storitve Arnes FileSender, https://filesender.arnes.si/; kot prejemnika datoteke vpišite 

naslov saso.podobnik@kpk-rs.si. Ustvarjalce naprošamo, naj za potrebe morebitnega javnega predvajanja 

in nadaljnje obdelave pri sebi hranijo tudi kopijo videofilma in izvornih posnetkov v visoki ločljivosti. Vsak 

ustvarjalec lahko prijavi poljubno število izdelkov, vendar mora biti vsak posebej opremljen z vsemi 

potrebnimi podatki. 

Oddana dela morajo biti opremljena z imenom in priimkom avtorja oziroma avtorjev ter njihovimi rojstnimi 

letnicami, nazivom dela, časom trajanja in kontaktnim elektronskim naslovom. Prijavi mora biti obvezno 

priloženo tudi privoljenje staršev ali skrbnikov za prijavo na natečaj za vsakega sodelujočega posebej; izjava 

staršev ali skrbnikov se nahaja na koncu tega dokumenta. V primeru, da film vsebuje govor, mora ta biti v 

slovenskem jeziku oziroma imeti slovenske podnapise za dele, ki niso v slovenskem jeziku. V kolikor je pri 

nastanku izdelka sodelovala šola oziroma mentor, mora prijava vsebovati tudi naziv šole, ime in priimek 

mentorja/-ice ter njegove oziroma njene kontaktne podatke. Rok za oddajo je 31. oktober 2016 (poštni žig 

ali čas prispetja obvestila o poslani datoteki na poštni strežnik Komisije za preprečevanje korupcije). 

Komisija za preprečevanje korupcije avtorjev z izdelki, ki jih iz kakršnega koli razloga ne bo mogoče 

predvajati, ne bo kontaktirala, ampak bo prijavo zavrgla kot neveljavno. Prav tako bodo kot neveljavne 

zavržene prijave, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih podatkov, kakor tudi prijave z izdelki, pri katerih bo 

ugotovljeno, da so pri njih sodelovale osebe, katerim natečaj ni bil namenjen. 

Ločeno bo Komisija za preprečevanje korupcije imenovala posebno natečajno žirijo, ki jo bodo sestavljali 

predstavniki različnih strok, in sicer predvidoma poznavalci (mladinskega) filmskega ustvarjanja, javne 

osebnosti, ki jih otroci poznajo zaradi njihove ustvarjalne ali medijske aktivnosti, usmerjene v njihovo starostno 

skupino, mladi slovenski filmski ustvarjalci, strokovnjaki s področja šolstva in predstavnik komisije. Kriterije, po 

katerih bo natečajna žirija presojala prijavljena dela, in število mest v končni selekciji bodo zaradi nepredvidljive 

strukture prijavljenih del (starost avtorjev, uporabljene filmske tehnike, sodelovanje z mentorjem, ...) žiranti 

oblikovali konsenzualno pred začetkom uradnega pregledovanja prijav. Zasledovani cilj bo omogočiti čim 

večjemu številu kakovostnih prijavljenih del javni prikaz oziroma predvajanje na javnem dogodku v 

organizaciji Komisije za preprečevanje korupcije ob 9. decembru, svetovnem dnevu boja proti korupciji, in ob 

nadaljnjih dogodkih in drugih priložnostih . S prijavo dela na natečaj se tako avtorji strinjajo z uporabo svojega 

dela za nekomercialno rabo na zgoraj opisane in morebitne nadaljnje načine. 

Avtorjem izdelkov, ki bodo kot najboljši prišli v ožji izbor, bo ponujena tudi možnost, da bodo na medijski srednji 

šoli v svoji regiji v okviru enodnevnega, posebej zanje organiziranega obiska s pomočjo dijakov in njihovih 
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profesorjev spoznali pristope in metode, ki jih za ustvarjanje avdiovizualnih del uporabljajo (bodoči) 

profesionalci. 

 

Kdo se lahko prijavi (upravičenci): 

Na javni natečaj se lahko prijavi vsak učenec ali skupina učencev ki je/so v šolskem letu 2015/16 obiskoval(i) 

osnovno šolo v Republiki Sloveniji. S prijavo se avtor(ji) strinja(jo), da Komisija za preprečevanje korupcije za 

predhodno navedene namene avtorska dela uporabi brezplačno. 

 

Rok za prijave: 

Na javnem natečaju lahko sodelujejo vsi upravičenci, ki bodo do 31. 10. 2016 skladno s pogoji natečaja 

Komisiji za preprečevanje korupcije po pošti ali elektronsko poslali popolno prijavo. 

 

Kontaktna oseba: 

Koordinator Ustvarjalnega natečaja KPK za slovenske osnovnošolce 2016 je Sašo Podobnik. Dosegljiv je po 

telefonu št. (01) 400-5714 oziroma na elektronskem naslovu saso.podobnik@kpk-rs.si. 

 

 

Komisija za preprečevanje korupcije 
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IZJAVA STARŠEV ALI SKRBNIKOV - PRIJAVA NA USTVARJALNI NATEČAJ KPK 2016 

 

Spodaj podpisani ________________________________________, starš ali skrbnik mladoletne osebe 

________________________________________, dovoljujem prijavo svojega otroka na Ustvarjalni natečaj 

KPK za slovenske osnovnošolce 2016 in dovoljujem javno predvajanje prijavljenega dela. 

 

 

          Podpis starša ali skrbnika: 

 

 

V/na ___________________ (kraj), _____________________ (datum)  _______________________ 


