
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (v nadaljevanju ZSSS) v okviru projekta Decent project for decent work, 

sofinanciranega s strani Norveškega finančnega mehanizma (Norway grants - Sklad za dostojno delo in tristranski 

dialog) razpisuje

POGOJI SODELOVANJA

• sodelujejo lahko osebe stare od 15. do 29. let

• sodelovati je mogoče s predložitvijo video posnetka, narejenega z mobilnim aparatom

• tema video posnetka mora biti dostojno delo in mladi

• vsak prijavitelj lahko sodeluje na natečaju z enim (1) video posnetkom

• maksimalna dolžina video posnetka je 3 min

• avtor video posnetka se s sodelovanjem na natecaju zavezuje, da je prijavljeni izdelek njegovo avtorsko delo in da

pri ustvarjanju izdelka niso bile kršene avtorske pravice drugih oseb

• avtor video posnetka se s sodelovanjem na video natečaju strinja z objavo njegovega izdelka na spletni strani in 

socialnih omrežjih ZSSS ter z uporabo posnetka za potrebe izvajanja projekta Decent project for decent work

• sodelujoči jamči za pravilnost danih podatkov

• ZSSS bo postopek video natečaja vodila v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov

Ljubljana, 1. julij 2013

VIDEO NATEČAJ - “Mladi in dostojno delo”

ROK ZA ODDAJO VIDEO POSNETKA

Video posnetek naj sodelujoči najkasneje do 25. avgusta 2013 s priporočeno pošto pošljejo na naslov Zveza 

svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, s pripisom “Video natečaj - Mladi in dostojno delo”.

Video posnetek na bo oddan na digitalnem nosilcu (CD, DVD).

Obvezne priloge:

• izpolnjen in podpisan obrazec “Prijava na video natečaj - Mladi in dostojno delo”

Vsebina projekta Decent project for decent work

Namen projekta je promovirati agendo dostojnega dela Mednarodne organizacije dela (ILO) ter izboljšati strukturo

in prakso socialnega dialoga v Sloveniji. Eden izmed glavnih rezultatov projekta bo skupno prepoznanje dobrih

praks zaposlovanja mladih in izboljšanja aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, na podlagi katerih bi lahko zame-

jili in znižali stopnjo brezposelnosti mladih. Socialni partnerji iz Slovenije bodo na podlagi izdelane primerjalne

analize norveškega in slovenskega trga dela ter aktivnih politik zaposlovanja sprožili proces prenašanja dobrih

praks zaposlovanja mladih iz Norveške v Slovenijo. S pomocjo primerjalne analize so se pripravili novi kazalci

dostojnosti dela, poteg tega pa je eden izmed ciljev projekta ozavešcanje mladih o Agendi dostojnega dela. Na 

organiziranih delavnicah in predavanjih se ob mladim predajalo znanje in informacije s podrocja trga dela, brez-

poselnosti mladih, dostojnega dela, sindikalizma, delovnopravne zakonodaje ter aktivne politike zaposlovanja.   

NAGRADA

Avtor zmagovalnega video posnetka bo prejel denarno nagrado v višini 400,00 EUR bruto.
Organizator natecaja bo za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presega z zakonom doloceno vrednost za placilo dohodnine, odvedel 

akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplacila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odlocbo, ki bi bila 

posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

Izmed vseh pravočasno prispelih video posnetkov bo komisija izbrala zmagovalca na podlagi naslednjih kriterijev:

• izpolnjevanje pogojev sodelovanja

• izpolnjevanje vsebinskega kriterija

• izvirnost avtorja, umetniški vložek, humor itd.

Komisija bo sestavljena iz dveh predstavnikov ZSSS, poznavalcev problematike brezposelnosti mladih ter Agende 

dostojnega dela Mednarodne organizacije dela, ter enega predstavnika oz. poznavalca s področja video produkcije.

Rezultati natečaja bodo objavljeni najkasneje do 31. avgusta 2013 na Facebook strani projekta Decent project for 

decent work (https://www.facebook.com/for.decent.work?ref=hl). 

Sodelujoči bodo o izidu video natečaja obveščeni tudi po pošti.

IZBOR ZMAGOVALCA


