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FOTO IN VIDEO NATEČAJ 

  

UTRIP VIŠJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 

 
Cilj natečaja 
Cilj foto in video natečaja je spodbuditi kakovostno fotografijo in videoprodukcijo na višjih 

strokovnih šolah v Sloveniji ter kreativnim višješolskim študentom ponuditi možnost 

predstavitve širši javnosti.  

 

Tematika foto in video natečaja: Utrip višješolskega izobraževanja, pogled študentov na 

višješolsko izobraževanje in prednosti tovrstnega izobraževanja.  

 

Naloga 

Vsebina natečaja je prepuščena študentom, mora pa se dotikati področja višjih strokovnih šol 

in višješolskega strokovnega izobraževanja. 

 

Natečaja se lahko udeležijo študenti višjih strokovnih šol z veljavnim študentskim statusom v 

razpisanem študijskem letu. Starostne omejitve ni, prav tako ni pomembno ali gre za redne ali 

izredne študente.  

 

Avtorstvo vsebine 

Vsebine kratkih izobraževalnih filmov morajo biti avtorske. Uporabljeni viri morajo biti jasno 

citirani na koncu filma.  

 

Med avtorske vsebine sodi tudi glasba (glasbena dela z besedilom ali brez besedila), ki se jo 

uporabi v kratkem filmu. V primeru uporabe avtorske glasbe mora biti plačano posebno 

nadomestilo za avtorske pravice (avtorske pravice zastarajo 70 let po smrti avtorja) ali pa 

pridobljeno dovoljenje založbe za brezplačno uporabo avtorsko zaščitene glasbe. Druga 

možnost je uporaba glasbe, ki ni avtorsko zaščitena.  

 

Avtorske pravice veljajo za vsa dela in ne samo za spremljevalno glasbo.  

 

V filmu uporabljena glasba, grafični in zvočni pripomočki, efekti, tipografija idr. naj bo v sferi 

javne domene in prosto uporabnih vsebin.  

 

Vsebine ne smejo biti žaljive ali prikazovati kadrov, ki bi kršili moralne norme občinstva. Filmi 

morajo upoštevati obstoječe etične zahteve in ne smejo vsebovati vsebin, ki so nevarne ali 

škodljive za zdravje ljudi. Kratkih izobraževalnih filmov, ki bodo le kopije ali plagiati 

določenih vsebin oz. kjer ne bodo upoštevane zgoraj navedene smernice, komisija ne bo 

sprejela in bodo zavrnjeni. 

 

Vsi objavljeni kratki izobraževalni filmi bodo na portalu zaščiteni z licenco Creative Commons 

(BY-NC-ND) opredeljeno na strani http://creativecommons.si/licence. Creative Commons 

ustvarjalcem ponuja vnaprej pripravljene licence, s katerimi jasno določijo dovoljene in 

nedovoljene uporabe svojih del, tako da lahko dela svobodneje krožijo med uporabniki.  

 

http://creativecommons.si/licence
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Označevanje avtorskih del z licenco Creative Commons (CC) ne pomeni, da se avtor odreka 

avtorskim pravicam. Pomeni samo, da ponuja določen del pravic vsem in le pod določenimi 

pogoji. Licenca dovoljuje reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem in priobčevanje vašega 

dela javnosti in zahteva, da se vaše delo ne sme uporabiti v komercialne namene, pri uporabi 

vašega dela morajo ostali navesti izvirnega avtorja na način, ki ga določite vi kot izvirni avtor 

oziroma dajalec licence, dela se ne sme spreminjati, preoblikovati ali ga uporabiti v tujem delu.  

 

Za lažje iskanje navajamo spisek nekaterih virov prosto uporabnih vsebin: 

 Prosta glasba: 

o Jamendo 

o Aaahh records 

o BlocSonic 

o Sonic Squirrel 

o Free Music Archive 

o Laridae 

o Ektoplazm 

o Severed Fifth 

o Planet Terror Records 

o NoSYS Productions 

o Paniq 

o Enough Records 

o Corpid 

o Rec72 

o Up It Up 

 Prosti zvoki in efekti: 

o Free Sound 

o GR Sites 

o Media College 

o AudioMicro 

o Last.fm 

 Prosti grafični material: 

o Open Clip Art Library 

o Public Domain Clipart 

o Open Font Library 

o Public Domain Images 

o Libre Graphics Magazine 

 Splošni prosto dostopni viri: 

o Open Game Art 

o Europeana 

o The Internet Archive 

o Public Library of Science 

o Wikipedia 

o CC iskalnik 

 

  

http://jamendo.com/
http://www.aaahh-records.net/
http://blocsonic.com/
http://sonicsquirrel.net/
http://freemusicarchive.org/
http://laridae.at/
http://ektoplazm.com/
http://www.severedfifth.com/
http://www.planetterrorrecords.com/
http://nosys-productions.com/
http://www.paniq.cc/
http://enoughrecords.scene.org/
http://www.corpid-label.de/
http://rec72.net/
http://www.upitup.com/
http://www.freesound.org/
http://www.grsites.com/archive/sounds/
http://www.mediacollege.com/downloads/sound-effects/
http://www.audiomicro.com/free-sound-effects
http://www.last.fm/music/+free-music-downloads
http://openclipart.org/
http://www.pdclipart.org/
http://openfontlibrary.org/
http://www.public-domain-image.com/
http://libregraphicsmag.com/
http://opengameart.org/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.archive.org/
http://www.plos.org/
http://www.wikipedia.org/
http://search.creativecommons.org/
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Merila za ocenjevanje, nagrade in objava rezultatov 

Prispeli videoposnetki se bodo ocenjevali po naslednjih kriterijih: 

 Splošni vtis (40 %) 

o izvirnost in izbor teme, 

o kreativnost, uporabljena pri predstavitvi izbrane teme (utemeljena uporaba 

slike, grafike, glasbe …). 

 Vsebina (30 %) 

o scenarij (potek zgodbe, pripoved), 

o sporočilnost (razumevanje obdelane tematike, dodana vrednost). 

 Tehnična izpopolnjenost (30%) 

o montaža, 

o kakovost slike, 

o kakovost zvoka. 

 

Za posnetke, krajše od treh minut ali daljše od šestih minut (vključno s špicami), si komisija 

pridržuje pravico, da jih zavrne. 

 

Prispele fotografije se bodo ocenjevale po naslednjih kriterijih: 

 Splošni vtis (40 %) 

o izvirnost in izbor teme, 

o kreativnost, uporabljena pri predstavitvi izbrane teme. 

 Vsebina (30 %) 

o sporočilnost (razumevanje obdelane tematike, dodana vrednost). 

 Tehnična izpopolnjenost (30%) 

o kakovost slike. 

Nagrado prejmejo tri najboljše fotografije.  

 

NAGRADNI SKLAD pri foto in video natečaju skupaj znaša 1. 000 evrov. V tej vrednosti 

bodo najboljši trije kandidati prejeli vrednostne bone, ki jih bodo lahko vnovčili v tehnični 

trgovini.   

 

Video natečaj 

1. mesto: darilni boni v vrednosti 350 EUR bruto bruto 

2. mesto: darilni boni v vrednosti 200 EUR bruto bruto 

3. mesto: darilni boni v vrednosti 100 EUR bruto bruto 

 

Foto natečaj 

1. mesto: darilni boni v vrednosti 200 EUR bruto bruto 

2. mesto: darilni boni v vrednosti 100 EUR bruto bruto 

3. mesto: darilni boni v vrednosti 50 EUR bruto bruto 

 

Pogoji: 

 

 Video izdelek mora biti ustvarjen v obdobju od 6. oktobra do 5. decembra 2017  

 

 Dolžina kratkega izobraževalnega filma, video formati in tehnični podatki: od 3 

do 6 minut, izvoz MP4 - format: H.264, PAL; 1920x1080 (Full HD); 25 fps, 

Progressive; CBR, Target 30.00 Mbps; AAC, 192 kbps, 48 kHz, Stereo.  
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Prijava na tekmovanje in oddaja kratkih filmov in fotografij 

 

Kandidati morajo najkasneje do 5. decembra 2017 oddati na tej spletni strani: 

 

 Prijavnico na tekmovanje najdete na tej spletni strani.  

 Za objavo foto in video posnetkov, na katerih so posneti mladoletni udeleženci 

potrebujemo podpisana soglasja staršev (Zakon o varovanju osebnih podatkov).   

 Avtorji posnetkov in njihovi mentorji morajo oddati na strežnik tudi podpisani in 

skenirani obrazec Soglasje k objavi in izjava o avtorstvu.  

 Kratki film oziroma fotografijo. 

 

 

Navodila za oddajo kratkih izobraževalnih filmov preko spleta: 

 

1. V prijavnici izberete možnost nalaganja filma.  

2. Poimenujete datoteko. 

3. Spodaj imate prikazano naključno kodo, ki jo skopirate na začetek imena datoteke.  

4. Datoteko naložite na WeTransfer.  

5. Za pošiljanje uporabite e-poštni naslov, ki je enak e-poštnemu naslovu avtorja. 

6. Datoteko pošljite na: natecaj@skupnost-vss.si. 

 

Kratkih izobraževalnih filmov brez podpisanih obrazcev ne bomo javno objavili.  

 

Za dodatna vsebinska pojasnila smo na voljo na e-naslovu: skupnostvss@sc-celje.si. Objava 

rezultatov bo 15. januarja 2017 na spletni strani natečaja in spletni strani Skupnosti VSŠ. 

 

  

http://natecaj.skupnost-vss.si/
http://rtk.ijs.si/2017/rtk_prijavnica_2017_video.docx
http://natecaj.skupnost-vss.si/
Soglasje%20staršev.pdf
Izjava%20o%20avtorstvu%20in%20soglasje%20k%20objavi.pdf
mailto:natecaj@skupnost-vss.si
mailto:skupnostvss@sc-celje.si
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAZEC 1  

 

Skupnost Višjih strokovnih šol Republike Slovenije 

VIDEO NATEČAJ VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL 
 

SOGLASJE STARŠEV 

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov soglašam, da bo 

videoposnetek 

 

Naslov video posnetka: ________________________________________________________ 

Ime in priimek učenca/dijaka: ___________________________________________________ 

Šola in kraj: _________________________________________________________________ 

 

javno objavljen na spletnem portalu SKUPNOST VSŠ. Videoposnetek bo na portalu javno 

objavljen do preklica avtorja/ev oz. staršev.  

 

Datum: _____________________________________________________________________ 

Ime in priimek staršev oz. skrbnikov: _____________________________________________ 

Podpis: _____________________________________________________________________ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAZEC 2 

 

Skupnost Višjih strokovnih šol Republike Slovenije 

VIDEO NATEČAJ VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL 
 

Izjava o avtorstvu in soglasje k objavi  

 

Naslov posnetka (fotografije, videoposnetka): ______________________________________ 

Datum in kraj: _______________________________________________________________ 

 

Spodaj podpisani izjavljam/-o, da sem/-mo na zgoraj navedenem avtorskem delu, izključni 

imetnik/-i avtorskih in sorodnih pravic. Kot imetnik/ki avtorskih pravic soglašam/-o, da 

Skupnost VSŠ uporablja navedeno avtorsko delo v izobraževalne namene, in dovoljujem/-o, da 

zgoraj navedeno avtorsko delo distribuira oz. priobči javnosti v različnih oblikah, vključno, a 

ne izključno v učilnicah, preko televizije (televizijski, kabelski in satelitski prenos), interneta 

(vključno z webcast in podcasti) in s pomočjo kateregakoli trenutno obstoječega ali pozneje 

ustvarjenega komunikacijskega medija. Zato v skladu z določbami Zakona o avtorski in 

sorodnih pravicah Republike Slovenije na Skupnost VSŠ neizključno, geografsko neomejeno 

in za časa trajanja avtorske pravice prenašam/-o naslednje materialne avtorske pravice: 

pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega 

predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega prikazovanja, ter pravico dajanja na 

voljo javnosti. Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju/-em.  

 

Kot avtor/-ji tudi izjavljam/-o, da sem/-mo, v kolikor zgoraj navedeno avtorsko delo vsebuje 

avtorska dela drugih imetnikov avtorskih in sorodnih pravic, bodisi pridobil/-i avtorske 

pravice na tem delu bodisi pridobil/-i dovoljenje imetnikov avtorskih pravic na tem delu 

za namene objave zgoraj navedenega avtorskega dela na spletu. V celoti prevzemam/-o 

odgovornost za morebitne odškodninske ali druge zahtevke teh imetnikov avtorskih pravic 

zoper Skupnost VSŠ zaradi objave zgoraj navedenega avtorskega dela na spletu.  

Soglašam/-o tudi, da Skupnost VSŠ obdeluje tukaj posredovane osebne podatke v zbirki 

podatkov o avtorjih za namene upravljanja portala.  

Kot imetnik/-i avtorskih in sorodnih pravic sem/-mo seznanjen/-i, da so vsebine (vključno s 

posnetkom zgoraj navedenega avtorskega dela) na portalu videolectures.net objavljene pod 

licenco: Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0.  

 

Podatki o avtorju/avtorjih:  
 

Ime in priimek: ______________________________________________________________ 

Šola: ______________________________________________________________________ 

Elektronska pošta: ____________________________________________________________ 

Datum: _____________________________________________________________________ 

Podpis: _____________________________________________________________________ 

 

 

http://rtk.ijs.si/2017/rtk_soglasje_2017_video.pdf

