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1) Uvod 

Namen video tekmovanja MARLISCO je spodbuditi in ponuditi priložnost mladim, da se 
seznanijo s problematiko morskih odpadkov v evropskih regionalnih morjih in delijo svoje 
poglede s širšo evropsko javnostjo. Mladi so vabljeni, da posnamejo kratek video, v katerem 
izrazijo svoje poglede na problem in postanejo akterji sprememb v družbi – ne zgolj zato, ker so 
naslednja generacija potrošnikov in odločevalcev, ampak ker so tudi pogosto vir navdiha in 
vpliva v svoji družini in skupnosti. Tega izziva se lahko šola, mladinsko društvo ali klub, loti v 
okviru rednih učnih programov ali dodatnih aktivnosti. Video tekmovanje spodbuja kritično 
mišljenje in aktivno državljanstvo, glede problema za katerega smo odgovorni vsi in se tiče vseh 
nas. 

Video tekmovanje je del evropskega projekta MARLISCO – Morski odpadki v evropskih morjih: 
družbena ozaveščenost in soodgovornost –, ki se izvaja znotraj 7. okvirnega programa, v 14 evropskih 
obalnih državah hkrati: Italija, Nizozemska, Združeno kraljestvo, Francija, Slovenija, 
Irska, Romunija, Nemčija, Ciper, Bulgarija, Španija, Portugalska, Turčija in Danska.  

Pričujoči dokument predpisuje pravila in pogoje za Video tekmovanje MARLISCO v Sloveniji. 

Splošna pravila in pogoji so skupna za vse sodelujoče države, podrobnosti kot so ciljne starosti, 
žirija in nagrade pa se določijo na ravni vsake države. Zato naj sodelujoči preberejo in upoštevajo 
pravila in pogoje, ki veljajo za njihovo državo. Naj opozorimo, da se tekmovanje izvaja SAMO 
na državni ravni, kar pomeni, da sodelujoči tekmujejo samo z udeleženci iz iste države. 

MARLISCO si pridržuje pravico da, po svoji lastni presoji, spremeni pravila in pogoje video 
tekmovanja. 

 

2) Sodelujoči 

V Sloveniji, lahko pri video tekmovanju MARLISCO sodelujejo mladi od 12 do 18 let starosti, ki 
lahko izdelajo in oddajo svoj video kot del skupine znotraj mladinskega društva, kluba ali 
razreda, po možnosti pod nadzorom učitelja/pedagoga. Video mora vedno imeti podporo in 
biti oddan preko slovenske pravne osebe (npr., šole). Ni omejitve pri številu oddanih videov s 
strani posamezne skupine. 

 

 

 



                                                                   
 

 

3) Sodelovanje s šolami iz druge države EU 

Če ima šola lasten transnacionalni program sodelovanja (npr., Evropska platforma, e-Twinning), je 
možno izdelati in oddati video v sodelovanju s skupino/razredom iz druge države. Tak video se 
odda kot »običajno« prijavljeno delo za Slovenijo in, v primeru izbora, so do nagrade upravičene 
samo skupine/šole iz Slovenije.  

 

4) Teme za video posnetke 

Skupina ima proste roke pri določitvi teme in obsega videa, ob upoštevanju, da se navezuje na 
eno ali več spodnjih vsebin: 

‐ Zakaj so morski odpadki problematični? 
‐ Od kod prihajajo morski odpadki? 
‐ Kaj lahko naredimo, da zmanjšamo problem morskih odpadkov? 
‐ Kaj smo storili, glede problema v naši šoli ali skupnosti? 
‐ Inovativne zamisli / rešitve o tem kako se spopasti s problemom. 
 

 

5) Časovnica in pomembni datumi 

Video tekmovanje se prične 9. Septembra 2013, posnetke bo možno oddati do 14. Februarja 
2014, do 23:59 ure. Rezultate bomo razglasili konec marca 2014 in bodo objavljeni na spletni 
strani projekta MARLISCO: www.marlisco.eu  

Sledite SLOVENSKEMU delu spletnega portala MARLISCO za informacije o datumih za 
razglasitev in podelitev nagrad. 

 

 

 

 

 

Pomembni datumi 

Rok za oddajo videov – 14. februar 2014, 23:59 (po lokalnem času) 

Izbor žirije/videi na spletu za javno glasovanje – od 18. februarja do 14. marca 2014 

Razglasitev nagrajenih videov – konec marca 2014 



                                                                   
 
 

6) Dodelitev finančne pomoči sodelujočim šolam 

Pravila tekmovanja določajo pogoje za finančno pomoč sodelujočim šolam. Dodelitev finančne 
pomoči bo odvisna od več meril, ki se bodo nanašala na kakovost projekta, vključno z 
izvedljivostjo projekta, ustreznostjo in uresničitvijo projekta in podrobnim opisom finančnih 
potreb. Sredstva bodo namenjena zagotovitvi opreme, transporta, audiovizualnega in ostalega 
gradiva, morebitnih storitev zunanjega mentorja. Dodelitev te pomoči ne izključuje nobene šole 
za sodelovanje na tekmovanju, četudi ne potrebuje finančne pomoči. 

Več informacij in podrobnosti o razpoložljivi podpori udeležencem, bo pravočasno objavljenih 
na spletni strani projekta MARLISCO, v slovenskem delu. 

 

7) Pogoji glede sloga, trajanja in formata videa 

Slog: Tekmovanje je odprto za kratke videe vseh produkcijskih tehnik, vključno z animiranim, 
dokumentarnim, eksperimentalnim ali hibridnim (mešanim) delom.  

Jezik: Video naj bo posnet v slovenščini ali angleščini.  

Trajanje: Maksimalno trajanje videa, vključno z naslovi in odjavno špico, je 2 minuti. Video 
posnetki, ki bodo presegali ta čas, ne bodo sprejeti 

Format: Dovoljeni formati so: WebM, MPEG4, 3 GPP, MOV, AVI, MPEGPS, WMV in FLV.  

Ločljivost: Vsi videi naj bodo posneti po evropskih TV standardih: 25/50 fps (NE 30/60/29.97 
fps). 

‐ V SD-ju: DV PAL 720 x 576 / anamorphic 16/9 / 50i or 25p / 48 KHz 

‐ V HD-ju: 1280 x 720 25p ali 50p ALI 1920 x 1080 25p ali 50i 

Da bi pravilno pripravili in izvozli končen video (iz programa za montiranje, za nalaganje na 
Youtube), priporočamo naslednja navodila (ta so sicer za Vimeo, a se lahko uporabijo tudi pri delu 
z Youtube): http://vimeo.com/help/compression  

Naslov in ime dokumenta: Video mora imeti izviren, razpoznaven naslov. Video dokument se 
mora shraniti pod tem istim naslovom, z dodatkom »SI« (oznaka države, kje je bil pripravljen). 
Primer: če se udeleženec odloči za naslov »Popotovanje plastenke«, bo ime dokumenta: 
popotovanje_plastenke_SI.mov  



                                                                   
 
Ostali elementi: Videi, ki bodo vsebovali neprimerno izražanje ali podobe, žaljiva ali sporna 
gradiva, bodo izločeni. Video NE SME vsebovati logotipov projekta MARLISCO ali Evropske 
komisije. 

 

8) Oddaja videa in potrebna dokumentacija 

Vsaka prijava mora vsebovati tudi: 

‐ Obrazec za oddajo (obrazec A) – oddaja preko interneta, s podatki o 
udeležencu, podrobnostmi o videu in povezavo na video (naloženo na Youtube); 

‐ Kratek povzetek procesa »Ustvarjanje… (obrazec B)« video snemanja (utemeljitev 
videa, značilnosti sodelujočih, opis razvoja projekta, vključno s procesom 
raziskovanja tematike itd., fotografije dobre kakovosti, ki orisujejo postopek) – največ 
štiri A4 strani;  

‐ Izjava o odgovornosti (obrazec C), podpisana in skenirana, v katerem udeleženec 
izjavlja, da ni bilo uporabljeno nobeno avtorsko gradivo oz. drugače, da so bile 
avtorske pravice pridobljene; da so pridobili potrebno privolitev staršev v primeru, da 
video vsebuje posnetke mladoletnikov; in da se podeljuje pravica do 
uporabe/urejanja videa s strani MARLISCA;  

‐ Scenarij videa (če obstaja) v Word-ovem dokumentu. 

 

Obrazci A-C bodo na voljo na www.marlisco.eu, v času, ko bo možna oddaja videa. 

 

Navodila za oddajo posameznega videa: 

1. Sodelujoči naloži video v njegovem originalnem format na Youtube;  

2. Sodelujoči izpolni spletni obrazec za oddajo (Obrazec A) in doda povezavo za naložen 
video; 

3. Sodelujoči pošlje video (originalni format/ločjivost) + Obrazec B (Ustvarjanje...) + 
Obrazec C (Izjava o odgovornosti) + video scenarij (če obstaja) nacionalni kontaktni točki 
(email je na koncu tega dokumenta) preko Wetransfer ali DropBox, v roku 24 ur po oddaji 
spletne prijavnice. 

 

 

 



                                                                   
 

 

9) Pogoji za upravičenost prijavljenih videov 

Video mora izpolnjevati vse prej navedene pogoje, vključno s primernostjo teme, formatom, 
maksimalnim trajanjem in oddajo vsega gradiva v določenem roku.  

Video ne sme vsebovati nespodobnega, žaljivega, neprimernega ali spornega gradiva in ne sme 
kršiti pravic zasebnosti, avtorstva, blagovnih znamk ali intelektualne lastnine katerekoli osebe ali 
organizacije. 

Udeleženec v videu ne sme uporabiti kakršnegakoli gradiva ali elemente, za katere veljajo pravice 
tretje osebe (npr., odlomkov iz drugih filmov, slik, zvoka, glasbe), če ni bilo pred oddajo videa 
pridobljeno dovoljenje. Če video vsebuje podobe mladoletnikov, mora udeleženec pridobiti  
privolitev staršev ali zakonitih skrbnikov. Sodelujoči bo v Izjavi o odgovornosti izjavil, da nič od 
navedenega ni bilo kršeno in da so pridobili vse pravice.  

Samo videi, ki bodo imeli priložene vse potrebne dokumente, vključno s podpisano Izjavo o 
odgovornosti, ki naj bo pravilno in v celoti izpolnjena, bodo upravičeni do sodelovanja. 

MARLISCO si pridržuje pravico, da kadarkoli v času tekmovanja odstrani ali diskvalificira 
katerikoli video, ki ni v skladu z zahtevami in pogoji v tem dokumentu. 

Z udeležbo na tekmovanju, se sodelujoči strinjajo, da konzorcij MARLISCO, ali kdorkoli od 
posameznih projektnih partnerjev, ne bo odgovoren za kakršnekoli terjatve, izdatke, finančne 
obveznosti, škodo, stroške in izgube, ki bodo nastali zaradi (i) uporabe filma s strani 
MARLISCA; (ii) sodelovanja prijavitelja na tekmovanju. 

 

10)  Lastnina video posnetkov 

Z oddajo videa, udeleženci podeljujejo konzorciju MARLISCO brezplačno licenco za kopiranje, 
distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in kakršnokoli drugo rabo ter pooblaščajo druge, 
da uporabljajo njihov video za kakršenkoli izobraževali namen po vsem svetu in v vseh medijih. 

 

 

 

 

 



                                                                   
 
 

11)  Izbor nagrajenih videov 

Izbrani bodo trije najboljši video posnetki, ki bodo razvrščeni na 1., 2. in 3. mesto.  

Zmagovalni video bo del končnega filma, kjer bodo zbrani vsi prvonagrajeni videi iz 14 
sodelujčih držav.  

Pri ocenjevanju in točkovanju video posnetkov bodo upoštevana naslednja merila (ne nujno v 
tem vrstnem redu): 

‐ Primernost tem(e);  
‐ Kakovost raziskav, ki jih odraža video;  
‐ Bistvenost in morebiten vpliv sporočila;  
‐ Kakovost produkcije;  
‐ Splošna ustvarjalnost in izvirnost videa.  
 

Za vsako sodelujočo državo se bo sestavila žirija, ki bo izbrala zmagovalce tekmovanja v državi 
komisije. Po roku oddaje, bodo video posnetki finalistov na voljo preko Youtube-a, kjer se bodo 
zbirali odzivi in komentarji javnosti. Te bo nacionalna žirija upoštevala kot dodatni izbirni 
kriterij.  
Tekmovanje se bo izvajalo na nacionalni ravni, znotraj vsake sodelujoče države. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

 

12)  Nagrade 

Predstavniki nagrajenih udeležencev bodo povabljeni, da se udeležijo Evropskega dne pomorstva 
2014 v Bremnu (Nemčija), kjer bo premierno prikazana končna kompilacija najboljših videov iz 
vseh 14 držav. Stroške potovanja in dnevnic bo kril MARLISCO. 

Sodelujoči bodo deležni tudi simboličnih nagrad, kot so majčke, kape, in še kakšno presenečenje. 

Prosimo, preverite slovensko podstran spletne strani MARLISCO, kjer bodo objavljene 
najnovejše informacije o nagradah in podelitveni slovesnosti. 

 

13)  Kontakt za dodatne informacije  

IZVAJALEC TEKMOVANJA: 
 

 

 
Regionalni razvojni center Koper 
Ulica 15. maja 19 
6000 Koper 
info@rrc-kp.si 
 

 
 
KONTAKTNA OSEBA: 
Tamara Ristić, marlisco.video@rrc-kp.si, 05/663-75-86 

 

 


