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RAZPIS ZA InJo Jr. NAGRADO 2011 - nagrada in priznanja za 
inovacijsko novinarstvo in komuniciranje 
 
ZA OSNOVNOŠOLCE IN SREDNJEŠOLCE 
 
Nagrada in priznanja za najbolj kakovosten osnovnošolski in srednješolski prispevek o 
inovativnosti 
 
»INJO JR. ZGODBA V BESEDI« (pisni prispevki) 
 
Izhodišča za delo 
Prijavljeni pisni prispevki morajo opisovati inovacijo, to je izvedena nova ideja, ki je prepoznana na trgu 
(strankam prinaša vrednost). Inovacija, ki je predmet opazovanja, se lahko kaže v obliki izdelka, storitve, 
procesa, modela, osebe, organizacije, itd. Vsebinsko ter po sami dolžini pa prispevek ni nikakor omejen. 
 
Navodila za delo 
• Prijavitelj lahko razpisovalcu natečaja posreduje 1 do največ 3 pisne prispevke. 
• Prijavitelj se lahko v prispevku poslužuje uporabe socialnih zvrsti slovenskega jezika (sleng, žargon, 

argó). 
• Prijavitelj se lahko v prispevku poslužuje uporabe narečnega jezika. 
• Isti prispevek lahko prijavita največ 2 prijavitelja. 
• Prijavitelji lahko prispevke opremijo tudi z dodatnimi izraznimi oblikami (npr. slika, fotografija, skica,..). 
 
Kriteriji za ocenjevanje 
Posamezne kriterije komisija oceni z eno, dvema ali največ tremi točkami: 
• vsebinsko prispevek govori o inovaciji 
• prispevek pojasnjuje vlogo predmeta opazovanja v inovativnem procesu (ideja, invencija, inovacija) 
• prispevek pojasnjuje prednosti in slabosti predmeta opazovanja (prijavitelj objektivno kritično presoja 

ter daje tudi lasten, subjektiven pogled) 
• prispevek napoveduje prihodnost (nakazuje možnosti »uporabe« predmeta opazovanja v prihodnosti) 
Prispevki bodo ocenjeni s strani strokovne komisije. 
 
Način prijave in podelitev nagrad 
Prijave se pošiljajo v elektronski obliki na naslov kaja.rangus@incogibanje.si, s pripisom »InJo Jr. 2011«, in 
sicer do vključno 25.2.2011. V prijavi je potrebno navesti: 
• 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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