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BREZ SINDIKALNEGA ORGANIZIRANJA MLADI NE BODO ZMOGLI 

DELAVSKEGA BOJA, 

BREZ AKTIVNE PARTICIPACIJE MLADIH V SINDIKATIH BO DELAVSKI BOJ 

POSTAL LE ŠE TEK NA KRATKE PROGE, 

BOLJ KOT BOMO POVEZANI, SOLIDARNI, ORGANIZIRANI IN AKTIVNI – 

MOČNEJŠI BOMO IN VEČ BOMO ZMOGLI! 

 

SE STRINJAŠ? 

 

Imaš idejo, kako to na aktualen in izviren način sporočiti širšemu krogu mladih, šolarjem, dijakom, 

študentom, vsem ki še bodo, ali pravkar vstopajo na trg dela, ali so že zaposleni pa tudi starejšim?  

Mladinska sekcija Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije (SKEI Mladi) te vabi, da s svojo idejo 

sodeluješ na natečaju za video oz. animacijo. 

 

TEMA NATEČAJA 

Tema natečaja je »Na mladih SKEI stoji«.  

SKEI je največji slovenski panožni sindikat, ki pokriva dejavnosti kovinske ter elektro-industrije ter 

livarn. Ker se zavedamo pomembnosti vključevanja mladih v sindikalno sodelovanje znotraj naše 

sindikalne organizacije že več kot dve desetletji deluje Komisija za mlade, ki koordinira delovanje 

mladinske sekcije – SKEI Mladi. Primarni namen delovanja SKEI Mladi je približevati sindikalno 

organizacijo mladim ter jih vključevati v sindikalno so-delovanje in v delavski boj. Menimo, da je prav 

pred mlajšimi generacijami delavk in delavcev največ izzivov glede prihodnosti delavskih bojev oz. 

delavskih pravic, saj smo prav mladi tisti, pred katerimi je še dolga pot prebijanja po trgu dela, preden 

bomo nekoč dospeli do upokojitve.  

Kako nam bo to uspelo, koliko bo naše delo na tej poti dostojno in koliko bo dostojno plačilo, kako 

dostojno bomo živeli ter kako in če bomo nekoč lahko dostojno ter varno preživeli jesen svojih življenj 

s pokojninami, ki so odvisne od tega, za kakšno plačo delamo ter koliko let? Vse to je odvisno od tega 

koliko moči imamo delavci v boju za svoje pravice. 

V delavskem boju ne moremo biti vsak zase, temveč vsi skupaj. Bolj kot bomo povezani, solidarni, 

organizirani ter aktivni – močnejši in uspešnejši bomo! 

Pomembno je torej, da se zavedamo, da imamo največ moči, če se povezujemo in sodelujemo za 

skupne cilje. Boljši jutri delavk in delavcev bi vsekakor moral biti skupen cilj. Za skupne cilje pa se je 



  

Sindikat kovinske in 
elektroindustrije Slovenije 
Komisija za mlade 
 
  

 

                                             SKEI Slovenije 
 Dalmatinova 4  
1000 Ljubljana 

 
 

    

 

 

SKEI - Slovenije 

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana  

Davčna številka: 55752632, ni zavezanec za DDV. Matična številka: 5369576000. IBAN: SI 56 61000 3010000072, BIC: HDELSI22 

W: www.skei.si, M: skei@sindikat-zsss.si , T: +386 (0)1 3000-900, F: +386 (0)1 2322-973 

potrebno tudi skupno angažirati. Nič (ali pa bolj malo) se zgodi samo od sebe. Zato se delavci 

organiziramo v sindikate – ker skupaj zmoremo več. 

Tema natečaja izpostavlja pomembnost organiziranja mladih v sindikat. To, da na mladih svet stoji, 

velja tudi v sindikalizmu. Brez vključevanja mlajših generacij, sindikatov ne bo več – Brez sindikalnega 

organiziranja bo šel rakom žvižgat delavski boj, z njim pa delavske pravice in konec koncev tudi 

demokratičnost družbe.  

Le močni sindikati lahko uspešno branijo delavske interese – največ moči pa predstavlja zadosti 

številčno in dobro organizirano, na akcijo pripravljeno članstvo. 

 

KAKO LAHKO SODELUJEŠ NA NATEČAJU? 

1. Posnameš kratek video ali animacijo na temo natečaja; 

2. ga objaviš na svojem youtube kanalu in posnetek deliš na naši FB strani SKEI Mladi, ali ga pošlješ po 

elektronski pošti do istega roka; 

3. pošlješ izpolnjeno prijavnico na skei.mladi@gmail.com do 30. 11. 2019 (skupaj z videom oz. s 

povezavo do posnetka do youtube objave). 

 

Video oz. animacija naj na aktualen in kreativen način nagovarja predvsem mlade (pa tudi starejše) k 

vključevanju v sindikat in sodelovanju v delavskem boju; govori o pomembnosti 

delavskega/sindikalnega boja in premikanju razmerij moči med kapitalom in delom; prikazuje nujnost 

organiziranja, povezovanja in sodelovanja delavcev za skupne interese v boju proti interesom kapitala; 

spodbuja k aktivnemu sodelovanju in preseganju apatije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skei.mladi@gmail.com
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NAVODILA ZA SODELOVANJE: 

Trajanje natečaja: med 30. septembrom 2019 in 30. novembrom 2019 (štejejo videi/animacije, ki bodo 

poslani do 30. novembra 2019) 

Kdo lahko sodeluje: Učenci, dijaki, študentje, brezposelni ali zaposleni mladi do 35 leta. 

Dolžina videa: do 2 minuti 

Format videa:  standardni formati (.mov, .mpeg4, .mp4, .avi, .wmv in drugi, ki jih podpira YouTube) 

Tehnične zahteve: video lahko posnameš s svojim telefonom ali kamero, bistveno je, da je jasna 

ločljivost posnetka 

 

Objava: 

• na svojem YouTube kanalu in deliš povezavo na naši FB strani 

(https://www.facebook.com/SKEI-Mladi-773302356038103/) ter nam obvezno pošlješ 

povezavo do posnetka skupaj z izpolnjeno prijavnico na skei.mladi@gmail.com ali 

• video nam pošlješ neposredno na email, v primeru večjih datotek lahko uporabiš storitev 

WeTransfer (https://wetransfer.com/), skupaj z izpolnjeno prijavnico na 

skei.mladi@gmail.com . 

  

Obvezne navedbe v videu, če bo objavljen na tvojem YouTube kanalu: 

• video mora v opisu vsebovati navedbo, »da je nastal v okviru natečaja »Na mladih SKEI stoji«, 

ki ga razpisuje SKEI, Komisija za mlade, SKEI Mladi.« in 

• vsaj štiri oznake (tage) #namladihskeistoji #skeimladi #skei #organizirani #solidarni #povezani 

#aktivni #sindikat #delavskiboj. 

  

Pri pripravi posnetka, animacije NUJNO upoštevaj: komunikacija oz. sporočanje naj bo spoštljivo, 

brez žaljivih, nestrpnih sporočil! 

  

Naši kontakti, kanali (kamor pošlješ povezavo ali video): 

• e-mail: skei.mladi@gmail.com  (Ime sporočila: Za natečaj »Na mladih SKEI stoji«) 

  

https://www.facebook.com/SKEI-Mladi-773302356038103/
mailto:skei.mladi@gmail.com
https://wetransfer.com/
mailto:skei.mladi@gmail.com
mailto:skei.mladi@gmail.com
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Če e-maila nimaš, se nam oglasi preko: 

Facebook: SKEI Mladi https://www.facebook.com/SKEI-Mladi-773302356038103/ in se bomo 

dogovorili za način sodelovanja. 

Naš YouTube kanal, kjer bomo objavljali videe: 

SKEI Mladi https://www.youtube.com/channel/UCnVNnYQV-lHxTO7SlJO9tZg  

  

  

Izbor nagrajencev: 

Strokovna komisija bo nagrajenca oz. nagrajence izbrala 12. decembra 2019.  

Za najboljši video oz. animacijo po izboru komisije bo podeljena finančna nagrada v višini 200 eur. 

Vsi sodelujoči bodo prejeli praktične nagrade. 

Nagrajenci bodo javno objavljeni na različnih kanalih organizatorja (Facebook, YouTube, spletna 

stran www.skei.si/skei/skei_mladi ). O podelitvi nagrad bomo sodelujoče obvestili preko e-pošte 

oziroma preko drugega kontakta, ki nam ga bo posredoval sodelujoči. 

 

 

 

 

Kaj pa če vas je več skupaj ustvarilo video? 

Če v natečaju sodeluje prispevek z več avtorji, potem mora vsak izmed avtorjev izpolniti svojo 

prijavnico. Vse prijavnice skupaj pošljite na skei.mladi@gmail.com. 

Videoposnetek lahko pošljete samo enkrat oz. če ga boste objavili na YouTube, je dovolj, da je 

posnetek objavljen na enem kanalu, vsi pa v prijavnici navedete isto povezavo do posnetka. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SKEI-Mladi-773302356038103/
https://www.youtube.com/channel/UCnVNnYQV-lHxTO7SlJO9tZg
http://www.skei.si/skei/skei_mladi
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Splošne določbe nagradnega natečaja 

Organizator natečaja je Komsija za mlade, SKEI Slovenije, Dalmatinova ul. 4, 1000 Ljubljana. 

Sodelujoči/sodelujoča na natečaju se zaveže, da je prispevek njegovo/njeno avtorsko delo in da pri 

njegovem nastanku niso bile kršene avtorske, osebnostne ali druge pravice drugih. Vsak 

posameznik/posameznica lahko sodeluje na natečaju z enim prispevkom. Strokovno komisijo imenuje 

organizator natečaja. Strokovna komisija je pri svojem delu avtonomna, njene odločitve so dokončne. 

Organizator natečaja si pridržuje pravico do izločitve vseh prijavljenih del, ki ne bodo ustrezala 

pogojem natečaja (npr. vsebinsko ali tehnično neustrezna dela, neupoštevanje razpisnega roka, 

izražanje nestrpnosti, diskriminacije ali sovražnega govora) ter pravico, da v primeru, če ni ustreznih  

prijavljenih del, glavne nagrade ne podeli. 

Prijavljeni prispevki bodo uporabljeni v promocijske namene organizatorja natečaja in kampanje »Na 

mladih SKEI stoji«, a ne za komercialne namene prodaje storitev ali blaga. Sodelovanje na natečaju 

zato pomeni privolitev k objavi videa na spletu in na različnih komunikacijskih kanalih (družbena 

omrežja, itd.). Osebni podatki sodelujočega/sodelujoče (ime in priimek) bodo objavljeni samo v 

primeru podanega soglasja za takšno objavo. 

Pogoj za sodelovanje na natečaju je izpolnjena in podpisana prijavnica na natečaj. Nagrada ni 

prenosljiva. 
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PRIJAVA NA NATEČAJ 

Ime in priimek  

E-naslov  

Starost  

Naslov prispevka (videa)  

Povezava do prispevka (URL) 

(video mora biti objavljen na YouTube 

kanalu; povezava ni potrebna, če je 

video poslan skupaj s to prijavo) 

 

Prispevek je pripravljen v soavtorstvu s/z 

(v primeru, da vas je pri snemanju videa 

sodelovalo več, tukaj navedi, kdo so še 

drugi avtorji, sicer pusti prazno):  

 

  

Spodaj podpisani izjavljam da:  

- sem imetnik ustreznih avtorskih pravic na prispevku (videu), ki ga prijavljam na natečaj; 

- imam vsa potrebna soglasja in dovoljenja oseb, ki so na videu, da se njihova podoba uporabi 

v videu in da se video prijavi na natečaj; 

- dovoljujem objavo prispevka na YouTube kanalu organizatorja natečaja (SKEI Mladi) za 

namene sodelovanja v natečaju; 

- dovoljujem objavo prispevka in njegovo uporabo v promocijske namene na spletu in na 

različnih komunikacijskih kanalih, kot navedeno v Splošnih pogojih natečaja (splošni pogoji so 

dostopni na http://www.skei.si/skei/skei_mladi ); 

- sem seznanjena/-a s pojasnili o obdelavi mojih osebnih podatkov, ki so navedena spodaj in 

- sem seznanjen/-a s Splošnimi pogojih natečaja ter se z njimi strinjam. 

Obkljukaj, če se strinjaš z izjavo: 

☐ Dovoljujem objavo svojega imena in priimka ob videoposnetku, ki bo objavljen na spletu in na 

drugih naših komunikacijskih kanalih (npr. na socialnih omrežjih) 

http://www.skei.si/skei/skei_mladi


  

Sindikat kovinske in 
elektroindustrije Slovenije 
Komisija za mlade 
 
  

 

                                             SKEI Slovenije 
 Dalmatinova 4  
1000 Ljubljana 

 
 

    

 

 

SKEI - Slovenije 

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana  

Davčna številka: 55752632, ni zavezanec za DDV. Matična številka: 5369576000. IBAN: SI 56 61000 3010000072, BIC: HDELSI22 

W: www.skei.si, M: skei@sindikat-zsss.si , T: +386 (0)1 3000-900, F: +386 (0)1 2322-973 

Pojasnilo o obdelavi osebnih podatkov: 

Vaše osebne podatke (ime, priimek, el. naslov) bo Komsija za mlade, SKEI Slovenije, Dalmatinova ul. 

4, 1000 Ljubljana (kontakt: skei.mladi@gmail.com ) uporabila izključno za namene izvedbe natečaja  

(za izbor posnetkov, za komunikacijo glede sodelovanja v natečaju, za obveščanje o odločitvi glede 

objave posnetka). Podlaga za takšno objavo je »izvajanje pogodbe«, saj se z vašo prijavo na natečaj 

pride do vzpostavitve takšnega razmerja z nami. 

Del osebnih podatkov (ime, priimek) bo na podlagi vaše privolitve (če jo boste podali) objavljen ob 

videoposnetkih na splet in na drugih komunikacijskih kanalih. 

To prijavnico z vašimi osebnimi podatke bomo hranili: 

- če vaš video ne bo izbran za objavo in zato ne bo objavljen na naših komunikacijskih 

kanalih (ker npr. ne bo ustrezal pogojem poziva):  pet let od izvedbe natečaja, saj so v 

tem obdobju še možni vaši zahtevki glede sodelovanja na natečaju; 

- če bo vaš video izbran za objavo in  objavljen na spletu ali naših komunikacijskih kanalih: 

ves čas objave, saj v tem obdobju potrebujemo vaše veljavno dovoljenje za objavo videa 

in glede urejenih avtorskih in drugih pravic. 

Takšno hrambo utemeljujemo s svojim t.i. »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj na takšen način 

ustrezno zavarujemo svoje pravice in poskrbimo za zakonito objavo videoposnetkov. Če menite, da 

vaš interes, upoštevajoč vaš konkreten položaj, prevlada nad našim interesom, nam to prosim 

sporočite in bomo vašo situacijo individualno obravnavali. 

 

Kraj in datum: ______________________________________ 

Podpis prijavitelja: __________________________________ 

 

Ime in priimek zakonitega zastopnika prijavitelja/prijaviteljice (če prijavitelj/prijaviteljica ni 

polnoletna oseba: zakoniti zastopnik je starš ali skrbnik prijavitelja/prijaviteljice):  

______________________ 

Podpis zakonitega zastopnika prijavitelja/prijaviteljice (če prijavitelj/prijaviteljica ni polnoletna 

oseba): 

_______________________ 

 

mailto:skei.mladi@gmail.com

