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POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V VIDEO NATEČAJU  
»EU PROJEKT, MOJA ZGODBA 2019« 

 
Organizator video natečaja »EU PROJEKT, MOJA ZGODBA 2019« je Služba Vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v vlogi organa upravljanja za 
evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad. 
 
V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko želimo skupaj z vami 
aktivno odkrivati sledi evropskih sredstev. Po Sloveniji je bilo doslej 
sofinanciranih že več kot 10 000 projektov in zaradi njih je boljši in lepši tudi naš 
vsak dan. Z video natečajem želimo z vami prepoznavati koristi evropskih 
sredstev in hkrati okrepiti poznavanje priložnosti, ki jih prinašajo.  
 
Kako lahko sodelujete? 
 

Na natečaj se prijavite s kratkim videom, ki prikazuje projekt, ki je bil v Sloveniji 
sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada ali Kohezijskega sklada ali z njim povezano osebo  oz. zgodbo. Iz videa 
mora biti razvidna povezava z evropskim sofinanciranjem (preko govora, grafike, 
s podnapisom, prikazom EU table ali kako drugače).  

 
Tehnične zahteve: 
 

- Video je lahko posnet s kamero ali mobilnim telefonom v HD (vsaj) 720p 
(lahko gre tudi za animiran video). 

- Dolžina posnetka: največ 60 sekund (zaželeni so krajši videoposnetki). 
- Posnetek objavite na enem od svojih kanalov (Youtube, Vimeo, Facebook 

ali podobno) in nam pošljite povezavo prek spodnjega obrazca. Če tega res 
ne morete, nam lahko video pošljete tudi preko Wetransfer na 
info.svrk@gov.si ob pripisu kategorij iz obrazca.  V tem primeru soglašate s 
pogoji sodelovanja in dajete organizatorju pravico, da video objavi 
namesto vas.  

- Če bo video vključeval besedilo, mora biti v slovenskem jeziku (lahko tudi s 
podnapisi v slovenskem ali angleškem jeziku).  

 

Rok za oddajo videa: 10. 11. 2019 do 23:59 (po tem datumu prijav ne bomo več 
sprejemali). 

 
Kdo lahko sodeluje? 
 
Vsi polnoletni državljani EU.  

Sprejete bodo samo individualne prijave (posameznika v lastnem imenu ali imenu 
organizacije).  
 

mailto:info.svrk@gov.si


 2 

 

Kaj so evropski projekti? 
 
Če ste že kdaj obiskali Narodno galerijo, kopališče v Tivoliju, Pot pastirskih 
škratov na Krvavcu ali enega od 25 zdravstvenih domov po Sloveniji, uporabili 
storitve E-uprave ali se zapeljali po avtocesti med Draženci in Gruškovjem, ste jih 
že spoznali. Vse to so evropske zgodbe, podprte z evropskimi sredstvi. Pogosto jih 
označujejo table z napisom »Naložba v vašo prihodnost«, namige pa lahko 
poiščete tudi na http://eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks). Vsi 
sofinancirani projekti so sicer objavljeni na http://eu-skladi.si/sl/seznam-
projektov.  
 
Nagrada 
 
Podelili bomo letalsko karto za dve osebi v eno od prestolnic EU po izbiri 
nagrajenca.  
 
 

 Letalski karti  bomo podelili zmagovalcu spletnega glasovanja, ki bo potekalo na 
spletni strani www.eu-skladi.si po koncu sprejemanja prijav do 15. 12. 2019.  Za 
vsak projekt bo mogoče glasovati enkrat na dan iz enega IP naslova. Glasovali 
boste lahko za vse prejete videe, ki bodo izpolnjevali tehnične in vsebinske 
pogoje.  
 
Zmagovalci bodo objavljeni 17. 12. 2019.  
 
Soglasja in omejitve 
 
Udeleženci video natečaja soglašajo z objavo videov na www.eu-skladi.si, 
www.facebook.com/EUskladi in www.instagram.com/svrk.si za potrebe video 
natečaja ter kasneje za potrebe izvajanja aktivnosti komuniciranja na področju 
evropske kohezijske politike. Udeleženci video natečaja soglašajo, da video 
postane last SVRK, ki se zavezuje k navedbi avtorja ob njegovi uporabi. Udeleženci 
tako SVRK dodeljujejo vse pravice potrebne za distribucijo in javno prikazovanje 
vseh poslanih besedil, slik ali intelektualne lastnine, ki lahko nastanejo v okviru 
natečaja, nagrad ali s tem povezanih promocijskih aktivnosti. Udeleženci dajejo 
SVRK pravico do izključne, brezplačne in neomejene uporabe, urejanja, 
reproduciranja, distribucije, prevajanja in javnega prikazovanja ali objavljanja 
takšne intelektualne lastnine za kakršen koli namen, v kakršni koli obliki ali 
mediju za namen promocije ali za dogodke, ki jih organizira SVRK ali institucije 
EU, bodisi na lokalni ali globalni ravni. 
 
Avtorji videov odgovarjajo za vsebino in imajo vsa ustrezna soglasja sodelujočih v 
sliki in zvoku. Prav tako avtorji odgovarjajo za morebitno uporabljeno glasbo in 
druge elemente.  
 
S poslanim videoposnetkom se udeleženec strinja s pogoji in pravili za 
sodelovanje, ob morebitnem prejemu nagrade pa soglaša, da bo podal potrebne 
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osebne podatke za prijavo in plačilo dohodnine oz. prevzem nagrade. Osebne 
podatke bomo uporabili izključno za namen tega natečaja in jih ne bomo 
posredovali tretjim osebam razen za namen tega natečaja (vključno za namen 
nadaljnje promocije kot navedeno v teh pogojih). Nagrajenec dovoljuje objavo 
svojega imena in priimka na www.eu-skladi.si, www.facebook.com/EUskladi in 
www.instagram.com/svrk.si.  
 
Nagrade niso izplačljive v denarju. Prenos nagrade na tretjo osebo ni mogoč. 
Letalske karte bo mogoče izkoristiti v obdobju 6 mesecev od razglasitve 
zmagovalca. Letalska karta bo veljala za dve osebi v eno od prestolnic EU po izbiri 
zmagovalca. Termin bo nagrajenec izbral sam vsaj 30 dni pred potovanjem.  
 
Videoposnetki ne smejo vsebovati žaljivega ali neprimernega jezika ali vsebine. 
Organizator si pridržuje pravico, da zavrne videoposnetek, ki ni v skladu s temi 
pogoji. 
 
Zaposleni na SVRK nimajo pravice sodelovati v video natečaju.  
 
Za dodatne informacije nam pišite na info.svrk@gov.si. 
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