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RAZPIS ZA InCo Jr. NAGRADE 2011 - nagrade in priznanja za 
najboljši inovativni izdelek 
 

ZA OSNOVNOŠOLCE IN SREDNJEŠOLCE 
 
Nagrade in priznanja za najbolj kakovosten osnovnošolski in srednješolski prispevek o 
inovativnosti 

 
SKUPNI KRITERIJI ZA OCENJEVANJE 
• Osebni pristop
• 

   

• 
Prispevek k okoljski in družbeni odgovornosti 

 
Sporočilna vrednost 

Osebni pristop se kaže kot avtorjev osebni pečat k izdelku oz. predlogu natečaja. Kar pomeni, da pri 
ustvarjanju izhaja iz sebe in izraža osebno izkušnjo na svoj lasten način. Z drugimi besedami izraža 
individualnost in v ideji in načinu izražanja ne posnema drugih. 

 
Prispevek k okoljski in družbeni odgovornosti upošteva načela smiselnosti, varnosti in ekologije v 
postopku izdelave natečajnega predloga (ne škoduje zdravju ali okolju, ne dela škode, je izdelan iz 
recikliranih materialov, itd.) 

 
Sporočilna vrednost pomeni neverbalno sporočilo, ki ga sporoča predlagani izdelek. 

  
 

a) »INCO JR. FOTOGRAFIJA« (foto prispevki) 
 
Prijavitelj se lahko predstavi na tri načine:  
• Z reportažno fotografijo 
• S posamezno fotografijo ali 
• fotografskim projektom 
 
Priporočila za delo: 
 
• Reportažna fotografija je zvrst, ki od avtorja zahteva pripravo. Reportažna fotografija kaže zgodbo – 

kako je dogodek potekal, kje in kaj se je dogajalo, kdo so bili prisotni…Od dobre zgodbe, ki naj govori o 
inovaciji

Prijavitelj zapiše izhodišča v katerih pove, zakaj je prijavljena reportaža po njegovem mnenju 
pomembna (2-5 stavkov). 

 do priprav ter na koncu izbranih fotografij, ki pripovedujejo zgodbo. V seriji reportažne 
fotografije naj bo do 12 fotografij na CD romu.  

 
• Inovativna fotografija je kategorija v kateri avtorji na inovativen način z uporabo inovativnih tehnik 

fotografiranja posnamejo fotografijo in na kratko (z nekaj stavki) opišejo način, ki so ga uporabili. Gre 
za eksperimentiranje in iskanje novih možnosti fotografiranja ali uporabe fotografije – element 
presenečenja – stereotipni odmik. Vsak avtor lahko kandidira z največ tremi fotografijami, ki jih odda 
na CD romu ali pošlje na elektronski naslov. 
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• Fotografski projekt je dodatna kategorija v fotografiji, ki spodbuja ustvarjalce, 
da ustvarijo fotografski projekt na temo ekologija, energetski viri… Kategorija je 
zanimiva za večjo skupino ustvarjalcev, ki skupaj predstavijo izpeljan projekt: opišejo namen projekta, 
cilje (največ 1 list- A4) ter dodajo fotografije na CD romu. 

 
Poleg skupnih kriterijev za ocenjevanje bo komisija upoštevala še: 
• kreativen pristop, iznajdljivost in ustreznost določeni fotografski kategoriji 
 
 
b) »INCO JR. SLIKANJE« (prispevki v obliki slike) 
 
Pristop do slikanja/risanja naj bo inovativen. Prijavitelj naj: 
• predstavi (2-5 stavkov) izhodišča vsake prijavljene risbe/slike v katerih razloži zakaj je tema 

pomembna. 
• Prijavitelj lahko razpisovalcu natečaja posreduje do največ 3 slike/risbe. 
 
Priporočila za delo: 
• uporaba različnih tehnik v sliki/risbi 
• uporaba neobičajnih, nerisarskih/neslikarskih materialov 
• energičnost slike/risbe (čustvenost, doživetost) 
 
Poleg skupnih kriterijev za ocenjevanje bo komisija upoštevala še: 
• kreativen pristop, iznajdljivost in uporabo različnih tehnik slikanja ali risanja ter slikarskih materialov 
 
 
c) »INCO JR. VIDEO« (multimedijski prispevki) 
 
Prijavljeni multimedijski prispevki (v video obliki) morajo biti prikazani na inovativen način. 
• Prijavitelj lahko razpisovalcu natečaja posreduje največ 1 video. 
• Isti prispevek lahko prijavi največ 5 avtorjev. 
• Avtor lahko govor in tekst poda samo v slovenskem jeziku. 
• Maksimalen čas trajanja prispevka je 5 minut. 
• Maksimalna velikost datoteke je 200 megabajtov. 
• Prijavitelj naj predstavi (2-5 stavkov) izhodišča v katerih razloži zakaj je tema pomembna ter navede 

opremo, ki jo je uporabil. 
• Prijavitelj odda izdelek na DVD romu.   
 
Priporočila za delo: 
• Multimedijski prispevek lahko vsebuje: video, sliko, zvok, govor in tekst. 
 
Poleg skupnih kriterijev za ocenjevanje bo komisija upoštevala še: 
• kreativen pristop, iznajdljivost in uporabo snemalne tehnike (glede na vsebino prispevka in na 

uporabljeno opremo) 
• obdelavo prispevka 
• vključitev zvoka, teksta in govora 
• vključitev primernih efektov 
• jasnost podane vsebine/sporočila za gledalca 
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d) »INCO JR. 3D izdelki/prototipi« 
 
V kategoriji 3D izdelkov oz. prototipov avtorji predlagajo izdelek, ki je inovativen in predstavlja novost. 
Izdelek naj izraža njihov perspektivni pogled na reševanje problemov, ki so z letošnjo temo vezana na 
ekologijo in energijo. 
 
Prijavitelj naj vsak 3D izdelek predstavi s fotografijo izdelka ter opisom: 
• izhodišč (2-5 stavkov) v katerih razloži kaj izdelek predstavlja in čemu je namenjen.  
• Dodatno naj na kratko opiše funkcijo izdelka, konstrukcijo izdelka, predlagano gradivo izdelka, kontekst 

(kam je izdelek umeščen), ter novost, ki jo predstavlja (v čem je njegova inovativna prednost). 
• Prijavitelj lahko razpisovalcu natečaja posreduje do največ 3 prototipov oz. 3D izdelkov. 
Poleg tega prijavitelj pošlje ali dostavi tudi 3D izdelke. 
 
Priporočila za delo: 
• uporaba različnih tehnik hitrega prototipiranja 
• uporaba različnih materialov za izdelavo 3D izdelka, ki je lahko v naravnem merilu ali ustrezno 

pomanjšan 
 
Poleg skupnih kriterijev za ocenjevanje bo komisija upoštevala še: 
• kreativen pristop, iznajdljivost in uporabo različnih tehnik prototipiranja/ izdelave in uporabe materialov 
• jasnost prikaza uporabe oz. funkcije izdelka 
• uporabna vrednost 
 

 
Vsi prispevki bodo ocenjeni s strani strokovne komisije. 

Način prijave in podelitev nagrad 
 
Prispevke lahko posredujete na CD-ju ali DVD-ju na naslov Vibacom d.o.o., Ulica na Grad 6, 1000 Ljubljana, 
s pripisom »InCo Jr. 2011«, in sicer do vključno 25.2.2011.  
 
V posamezni prijavi je potrebno navesti: 
• Kategorijo prijave: »InCo Jr. Fotografija«, »InCo Jr. Slikanje«, »InCo Jr. Video«, »InCo Jr. 3D izdelki« 
• ime in priimek prijavitelja 
• naslov prijavitelja 
• telefon in/ali e-mail prijavitelja 
• naziv šole, kjer se izobražuje 
• navedbo razreda/letnika, iz katerega prihaja 
 
Nagrade najboljšim se podelijo na InLoCom konferenci 2011. 
 
Razpis je pripravljen v sodelovanju z OpenLab-om. 
 
Dodatne informacije na: kaja.rangus@incogibanje.si 
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