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Natečaj za video posnetek  

Fakultete za informacijske študije v Novem mestu 

 

Teme letošnjega natečaja so: 

1.   Novo mesto - mesto mladih?  Središče znanja, zabave in 

kulture? Študiraj doma in rešuj probleme lokalno. 

2.   Postal bom informatik in aktivno deloval v svojem okolju. 

Posnemi zgodbo, kjer z informacijsko tehnologijo rešuješ 

probleme Dolenjske in Bele krajine. 

3. Omrežimo Dolenjsko. Uporabi svoje znanje in kreativnost! 
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Privlačne nagrade: 

1. 5-dnevna brezplačna uporaba avtodoma 3 Way.1 

 

2. Najnovejša pol-profesionalna video kamera SONY HDR-AX2000E na izposojo 

za 14 dni.2 

Nagrado podarja SONY, Podružnica v Sloveniji. 

 

3. Brezplačna udeležba na Festivalu dokumentarne fotografije Fotopub (26.- 31. 

7. 2010).3 

Nagrado podarja zavod LokalPatriot. 

 

4. MP3 predvajalnik Apple iPod. 

Nagrado podarja podjetje Hansaworld.  

 

5. Intel Atom matična plošča D945GSEJT (bulk) 

Nagrado podarja podjetje Silica, An AVNET company. 

 

6. - 7. 2x komplet (miška Logitech U96, tipkovnica Samsung Pleomax PKB3000U, 

slušalke za skype) 

Nagradi podarja RICH computers Rajko Henigman s.p. 

                                                
1
 Datum koriščenja avtodoma bo usklajen z zmagovalcem naknadno. 

2 Izposojo se lahko izkoristi kadarkoli v roku 6 mesecev, v letu 2010. Maloprodajna cena kamere  
HDRAX2000EH.CEE znaša  4.129,99€. Za vse morebitne poškodbe, ki bi nastale med izposojo, bo moral koristnik 
nadomestiti z novo kamero HDRAX2000EH. 
3 Delavnice z desetletno tradicijo so zastavljene na različnih nivojih, od začetnih do mojstrske. Nagrajenec si lahko 

izbere katerokoli, razen mojstrske. 

http://www.adria-mobil.com/default.cfm?j=Sl&t=SL&d=SL&kat=0302
http://www.sony.si/product/cam-high-definition-on-memory-stick/hdr-ax2000e/tab/technicalspecs
http://www.sony.si/section/zacetna-stran
http://www.hansaworld.com/global/hwindex.htm
http://www.wegotserved.com/wp-content/uploads/2009/06/d945gsejt-lg.jpg
http://www.silica.com/
http://www.bestpc.lv/images/LOGITECH%20U96%20OPT.WH.MOUSE%20USB%20BLACK%20OEM.jpg
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnistvo/assets/product_images/tipkovnica_samsung_pleomax_pkb3000u_usb_crna_AC92KBDSA030.jpg
http://www.grifon.si/img/p/381-323-large.jpg
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Pogoji za sodelovanje na natečaju: 

- si dijak ali študent,  

- video posnetek je tvoje avtorsko delo ali avtorsko delo skupine (vendar največ 

3 osebe), 

- video posnetek traja največ 2 minuti,  

- da z objavo video posnetka kot avtor ne kršiš zakonodaje Republike Slovenije, 

- s prijavo na natečaj se strinjaš, da se tvoj video posnetek lahko uporablja za 

promocijo Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, vključno z 

medijskimi objavami, 

- fakulteta si pridrži pravico do javne objave video posnetkov, ki so sodelovali 

na natečaju,  

- fakulteta si pridrži pravico, da nagrajene avtorje povabi k izdelavi tehnično 

kakovostnejšega videa oziroma pravico, da sama še enkrat posname video z 

boljšo tehniko in manjšimi spremembami. 

 

ROK za prijavo: 6.5.2010! 

 

Prijava na natečaj - kako: 

1. Video posnetek objavi na facebook strani dogodka Natečaj za video posnetek 

Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. 

 

2. Izpolni priloženi obrazec, ga podpiši in priporočeno pošlji ali osebno dostavi 

na Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Novi trg 5, 8 000 Novo 

mesto s pripisom na kuverti »za natečaj«. 
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Komisija bo prispele video posnetke ocenila po naslednjih kriterijih: 

o kvaliteta vsebine in sporočilnost video posnetka,  

o izvirnost video posnetka v tehničnem in vsebinskem smislu, 

o kvaliteta snemalne tehnike 

o število ''všeč mi je'' na facebook strani dogodka. 

 

Zmagal bo video posnetek, ki bo dobil največ glasov članov komisije. Če zmaga 

skupina, dobi nagrado skupina in ne vsak posameznik v skupini.  

Zmagovalce bomo objavili na spletni strani in jih obvestili po elektronski poti 

najkasneje do 14.5.2010. 

 

Prijav, ki ne bodo v skladu z natečajem, ne bomo upoštevali. Poslanega materiala 

ne bomo vračali. V primeru, da bo odziv na natečaj prenizek ali prispeli posnetki 

ne bodo ustrezali razpisanim pogojem, si Fakulteta za informacijske študije v 

Novem mestu pridržuje pravico, da nagrad ne podeli. Za tolmačenje natečaja in 

morebitne spremembe v razpisu je pristojen dekan fakultete.  
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OBRAZEC ZA SODELOVANJE V NATEČAJU ZA VIDEO POSNETEK 

 

Izjava o avtorstvu 

 

Spodaj podpisani ______________________________________ izjavljam, da sem avtor/soavtor 

video posnetka z naslovom _________________________________________________________ 

______________________________________, objavljenega na povezavi (facebook): 

________________________________________________________________________________. 

Izjava o spoštovanju Zakonodaje RS (pravice do zasebnosti) 

 

Spodaj podpisana / podpisani izjavljam,  

- da so morebitni nastopajoči v priloženem video posnetku sodelovali prostovoljno,  

- da so morebitni nastopajoči v priloženem video posnetku seznanjeni z objavo 

posnetka is soglašajo s sodelovanjem v natečaju  

- da se strinjam, da se moj video posnetek lahko uporablja za promocijo Fakultete za 

informacijske študije v Novem mestu, vključno z medijskimi objavami  in 

- da s pridobitvijo in objavo tega video posnetka nisem kršil zakonodaje Republike 

Slovenije. 

 

Podpis avtorja/soavtorja: __________________________________________ 

Podatki o avtorju/soavtorju in oddanem video posnetku: 
 

Ime, priimek in naslov avtorja/soavtorja: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Kontakt (telefon, e-naslov): ___________________________________________________________ 

Kratka razlaga o vsebini posnetka, kako, zakaj in s kakšnimi tehničnimi sredstvi je nastal 

priloženi video posnetek: 


