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Datum: 10. 10. 2018

Ravnateljem, učiteljem in razrednikom slovenskih osnovnih in srednjih šol

ZADEVA: USTVARJALNI NATEČAJ KPK ZA SLOVENSKE OSNOVNOŠOLCE IN SREDNJEŠOLCE 2018
»KORUPCIJA IN INTEGRITETA SKOZI STRIP« - NATEČAJNO VABILO

Spoštovani,

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) skuša v svojih prizadevanjih za večjo osveščenost o 
korupciji in pomenu integritetnega in etičnega delovanja naslavljati čim večje število družbenih skupin. Upoštevaje 
dejstvo, da je dojemanje pomena protikorupcijskega boja stvar osebnega odnosa do družbe in vrednot, ki jo 
povezujejo, zahteva kvalitetna in vsebinska preventiva osveščanje skupin, katerih integriteta bo bistveno vplivala na 
družbo v prihodnosti, saj bodo družbeno moč in možnost za integritetno in etično javno delovanje šele pridobile.

V l. 2018 zato Komisija razpisuje ustvarjalni natečaj za osnovnošolce in srednješolce. Po prejšnjih dveh natečajih, ki 
sta se osredotočala na gibljivo (lani) in statično (predlani) sliko, smo za letos za izrazno sredstvo izbrali risbo, 
natančneje, strip. Ta način izražanja namreč omogoča neposredno ekspresivnost in dopušča tako samostojno kot 
skupinsko delo.

Cilj in namen

Zaznava poštenosti ali nepoštenosti, odziv na tovrstne situacije in njihovo morebitno reševanje predstavljajo 
elemente socializacije, ki se začne že v predšolskem obdobju in je nekaj, kar mladi nadalje razvijajo tako doma kot v 
šoli in v medvrstniških stikih. Komisija je za mlade ustvarjalce pripravila tri scenarije, ki se razlikujejo po dolžini, 
kompleksnosti in odprtosti interpretacije, vsi pa ponujajo možnost refleksije o značilnostih in zakonitostih
(ne)integritetnega delovanja, ki pri nas ne vzbujajo samo refleksa moralne obsodbe, temveč vsaj zasebno tudi 
preizpraševanje o motivih in okoliščinah, ki lahko vsakega od nas občasno pripeljejo v situacijo, kjer ne bomo ravnali 
tako, kot je prav.

Izvedba

Komisija vabi vse učence oz. dijake vaše šole, zlasti tiste iz višjih razredov, da se odzovejo na vabilo komisije in na 
ustvarjalni natečaj s pomočjo mentorjev oz. drugih šolskih delavcev prijavijo svoj strip ene ali več od predlaganih treh 
zgodb. Dopustno je, da ustvarjalci spremenijo določene podrobnosti zgodb, dokler so pozorni, da ohranijo duh 
njihovih sporočil. Prav tako ni potrebno, da za svoj strip uporabite priložene predloge, če ugotovite, da omejujejo
domišljijo vaših mladih ustvarjalcev.

Dolžina stripa oz. število sličic ni omejeno, vendar Komisija priporoča, da ustvarjalci zasledujejo idealno razmerje 
med raznolikostjo posameznih sličic in zgoščenostjo zgodbe. Komisija ustvarjalcem ne postavlja tehničnih zahtev, 
dokler je risba jasna, morebitni dialogi in spremno besedilo pa enostavno berljivi. Priporočamo, da nam kot končne 
izdelke pošljete izvirnike, v kolikor pa bi nam jih želeli posredovati elektronsko, vas prosimo, da jih skenografirate v 
karseda visoki ločljivosti in jih shranite v grafičnem formatu, ki podatke stiska brez izgube kakovosti.
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Sodelovanje na Ustvarjalnem natečaju KPK »Korupcija in integriteta skozi strip« lahko vaša šola opredeli kot projekt 
in angažira mentorja, vendar to ni pogoj za sodelovanje: učenci oz. dijaki se lahko samoorganizirajo in ga prijavijo 
sami. Zato vas komisija prosi, da informacija o natečaju doseže čim večje število učencev oz. dijakov vaše šole.

Javna objava prijavljenih del

Komisija bo najboljše prispele stripe na svoje stroške natisnila na plakate, ki bodo razstavljeni na dogodku ob 
mednarodnem dnevu boja proti korupciji, prav tako pa bodo vsi prispeli izdelki skenografirani in trajno objavljeni na 
spletnem mestu natečaja na strani Komisije. Komisija ne izključuje nadaljnjih dogodkov oziroma razstav, na katerih bi 
bila vsa ali določena prijavljena dela lahko nadalje razstavljena. S prijavo dela na natečaj se avtorji torej strinjajo z 
uporabo svojega dela za nekomercialno rabo na zgoraj opisane in morebitne nadaljnje načine, pri čemer bo komisija 
zagotovila, da ne bo prišlo do posegov v njihovo avtorsko delo.

Javni natečaj bo do zaključka, 18. novembra 2018, objavljen tudi na spletni strani Komisije za preprečevanje 
korupcije, http://www.kpk-rs.si. Na javni natečaj se lahko prijavi vsak učenec oz. dijak ali skupina učencev oz. dijakov, ki 
v šolskem letu 2018/19 obiskuje(jo) osnovno ali srednjo šolo v Republiki Sloveniji.

Za vse nadaljnje informacije se lahko obrnete na koordinatorja ustvarjalnega natečaja, Saša Podobnika, in sicer prek 
elektronskega naslova saso.podobnik@kpk-rs.si ali po telefonu št. (01) 400-5714. Sodelovanja z vami in vašimi 
učenci oz. dijaki se vnaprej veselimo.

Lepo pozdravljeni.

Pripravil:
Sašo Podobnik, svetovalec za preventivo in integriteto

Poslano:
- naslovniku (po e-pošti),
- zbirka dok. gradiva.

Priloga:
- 3 primeri zgodbe s predlogami.

Center za integriteto in preventivo
Barbara Fürst

POMOČNICA VODJE
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