
 
 

  

 
Navodila za pripravo kreativnih izdelkov in oddajanje poročil o 

kreativnih izdelkih za nagradni natečaj: 
 

          kreativno ustvarjanje iz KEMS 
 
 
1. Tekmovalne skupine 

V nagradnem natečaju na temo kreativnega ustvarjanja iz kartonske embalaže za 
mleko in sokove (KEMS) lahko sodelujejo otroci v vrtcih, učenci OŠ in dijaki SŠ. 

Glede na starost sodelujočih otrok in mladih je določenih 5 (pet) tekmovalnih skupin. 
Za vsako skupino sta razpisani tehnika in tema ustvarjanja in sicer:  

1. otroci v vrtcih: ustvarjanje mozaikov in/ali kolažev na temo pravljičnih oz. 
risanih junakov, 

2. šolarji od 1. do 3. razreda OŠ: oblikovanje mozaikov in/ali kolažev na temo 
pravljičnih oz. risanih junakov, 

3. šolarji od 4. do 6. razreda OŠ: oblikovanje mozaikov in/ali kolažev na temo 
varovanja okolja/narave,  

4. šolarji od 7. do 9. razreda OŠ: ustvarjanje v 3D tehniki (skulpture, instalacije) 
na temo varovanja okolja/narave,  

5. dijaki srednjih šol: ustvarjanje v 3D tehniki (skulpture, instalacije) na temo 
varovanja okolja/narave.  

Prijavljena kreativna dela, ki ne bodo ustrezala razpisanim pogojem glede starostne 
skupine ter uporabljene tehnike in teme, ne bodo uvrščena v nagradni natečaj.     
 
 
2. Priprava kreativnih izdelkov in navodila za oddajanje poročila  

V okviru nagradnega natečaja ni predviden poseben prijavni obrazec. Kot prijavo bomo 
upoštevali oddano poročilo o kreativnem izdelku (ali skupini izdelkov), ki bo 
vsebovalo:  

a. kratek povzetek o kreativnem izdelku in ustvarjanju; 
b. predstavitev oz. opis (naj ne obsega več kot tri tipkane strani A4): 

� kreativnega izdelka in njegovih elementov, 
� procesa nastajanja in izdelovanja kreativnega izdelka, 
� skladnosti z razpisano temo, 
� namembnosti in morebitne uporabe kreativnega izdelka (npr. razstave, igre), 
� števila sodelujočih otrok pri izdelavi in čas trajanja izdelave ter 
� drugih pomembnih informacij v zvezi s pripravo kreativnega izdelka; 

c. vizualna predstavitev:  
� fotografije kreativnega izdelka, procesa nastajanja, uporabe ipd. (obvezno), 
� video material (kratek film o nastanku/uporabi kreativnega dela) (ni obvezno). 

 
Zaželeno je, da mladi deloma ali v celoti sami pripravijo poročilo (če to že znajo). 
 



 
 

  

3. Potek ocenjevanja in kriteriji za ocenjevanje 

Kreativna dela bo ocenjevala strokovna komisija na podlagi naslednjih kriterijev:  
• vsebinska ustreznost (skladnost z razpisano temo za posamezno starostno 

skupino),  
• kreativnost in inovativnost (idejna domiselnost), 
• dovršenost (estetski vidik), 
• uporabnost (v šolskih oz. lokalnih razstavah, dramskih uprizoritvah, 

ozaveščevalnih oz. okoljskih akcijah ipd.), 
• vključenost otrok oziroma šolarjev (v načrtovanje in oblikovanje kreativnega 

dela, sodelovanje pri pripravi poročila) in  
• kakovost prijave – poročila projekta (jasna strukturiranost dokumenta, 

vsebinska celovitost, kreativnost predstavitve, uporaba različnih medijev itd.) 
 
 
4. Razstava najboljših del in podelitev nagrad 

V vsaki tekmovalni skupini bo strokovna komisija izbrala tri najboljša kreativna dela, ki 
bodo prejela praktične nagrade. Poleg tega bodo razstavljena na sejmu Altermed od 
18.3. do 20.3.2011 v Celju. Podelitev nagrad bo potekala na zaključni prireditvi na sejmu 
Altermed v Celju, 18. marca 2011.  
 
 
5. Rok za oddajanje poročil o kreativnih delih 

Rok za oddajo poročil je petek, 4. marec 2011.  V poročilu lahko opišete aktivnosti o 
kreativnem delu, ki ste ga načrtovali in oblikovali v času trajanja projekta Eko-paket 
2010/2011, t.j. od sredine oktobra 2010 do konca februarja 2011. 
 
 
6. Objava projekta na spletnem mestu in na razstavi 

S prijavo na nagradni natečaj se prijavitelji strinjate, da je predstavitev kreativnega dela 
(pisni del, avdio/video priloge ipd.) objavljena na spletnem mestu www.eko-paket.si in 
na razstavi ob zaključku nagradnega natečaja.  
 
 
7. Pošiljanje poročila  

Prijavo na natečaj lahko pošljete v elektronski obliki na naslov: info@eko-paket.si. 
Lahko pa jo pošljete tudi po običajni pošti na naslov: Ekošola kot način življenja, 
Zavrti 2, 1234 Mengeš (novi naslov). 
 
 
8. Dodatne informacije 

Za dodatne informacije glede oddajanja izdelkov in priprave poročila nam pišite na e-
naslov: tomaz.pajnic@ekosola.si ali info@eko-paket.si.  


