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Pravila in pogoji za sodelovanje na natečaju 
Zgodba iz narave na temo dediščine Slovenije 

 

Uvodne določbe 

1. člen  

S temi pravili se določajo pravila in pogoji sodelovanja udeležencev ter izvedba natečaja za zgodbo iz narave na temo 
dediščine Slovenije v okviru projekta »Sadni prigrizek s sporočilom slovenske dediščine«. Projekt je podrobneje 
predstavljen na spletni strani http://www.avto-prah.si/projekt-sadni-prigrizek-s-sporocilom-slovenske-dediscine/.  
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

Organizator natečaja je vodilni partner projekta Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica,  Anton Prah s. p., Naselje 
heroja Maroka 29, 8290 Sevnica (v nadaljevanju organizator). 

Namen natečaja 

2. člen  

Namen natečaja je dobiti kratko zgodbo iz narave na temo dediščine Slovenije. Zgodba bo osnova za pripravo modela 
zgodbe z namenom predstavitve sadnega prigrizka, ki bo razvit v okviru razvojno raziskovalnega projekta navedenega v 
prejšnjem členu.  

Organizator natečaja bo zgodbo z morebitnimi dopolnitvami in spremembami v prihodnosti lahko uporabil za 
promocijo sadnega prigrizka. 

Čas izvajanja natečaja 

3. člen  

Natečaj traja od 5.10.2018 do 7. 11. 2018. 

Sodelujoči 

4. člen  

Na natečaju lahko sodelujejo posamezniki ali skupine (npr. šole, vrtci, …), ki do poteka razpisnega roka na pošljejo 
svojo zgodbo skladno s pravili in pogoji sodelovanja (v nadaljevanju sodelujoči). 

Mladoletne osebe lahko sodelujejo v natečaju le s privolitvijo zakonitega zastopnika, ki podpiše prijavnico na natečaj. 
Če na natečaju sodeluje ekipa, se šteje, da s podpisom prijavnice predstavnika ekipe na pravila in pogoje natečaja 
pristanejo vsi člani ekipe oz. njihovi zakoniti zastopniki. 

Sodelujoči s prijavo prijavnega obrazca jamči, da so vsi posredovani podatki v prijavnici pravilni in resnični ter da 
sodeluje v svojem imenu in s svojo lastno zgodbo. Hkrati tudi jamči, da ta zgodba ni bila objavljena oziroma izbrana na 
nobenem drugem natečaju. 

mailto:sadni-prigrizek@gmail.com
http://www.avto-prah.si/projekt-sadni-prigrizek-s-sporocilom-slovenske-dediscine/


 
Projekt: Sadni prigrizek s sporočilom slovenske dediščine  Projektna e-pošta: sadni.prigrizek@gmail.com 
 

 

S prijavo na natečaj sodelujoči soglaša z javno objavo svojega imena in priimka oziroma psevdonima ter naslova 
zgodbe na spletni strani http://www.avto-prah.si/projekt-sadni-prigrizek-s-sporocilom-slovenske-dediscine/, na 
Facebook strani https://www.facebook.com/sadni.prigrizek/ ter v vseh medijih preko katerih organizator obvešča 
javnost o projektu. 

Način sodelovanja na natečaju 

5. člen  

Zgodbo dolgo do 300 besed v pisavi Calibri 11, z enojnim presledkom, je potrebno do 7. 11. 2018 s podpisano 
prijavnico posredovati na naslov organizatorja natečaja Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica,  Anton Prah s. p., 
Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica, s pripisom »Natečaj za zgodbo iz narave na temo dediščine Slovenije« in v 
elektronski obliki na e-poštni naslov sadni.prigrizek@gmail.com. 

Prijavnica je sestavni del pravil in pogojev za sodelovanje na natečaju. 

Potek natečaja 

6. člen  

Organizator bo upošteval prijave, ki bodo prispele na sedež podjetja do vključno 7.11.2018 (velja poštni žig).  

Prijavljene zgodbe bo pregledala in analizirala strokovna žirija. Izbrala bo zgodbo, ki bo po vsebini najbolj primerna 
glede na vsebino projekta »Sadni prigrizek s sporočilom slovenske dediščine«. 

Odločitve komisije bodo dokončne, pritožbe ne bodo možne. 

Javna objava zmagovalca 

7. člen  

Odločitev strokovne žirije bo 15. 11. 2018 objavljena na spletni strani http://www.avto-prah.si/projekt-sadni-prigrizek-
s-sporocilom-slovenske-dediscine/. Za deset najboljših zgodb bomo objavili ime in priimek oziroma psevdonim avtorja 
ter naslov zgodbe. 

Avtor izbrane zgodbe bo o izboru obveščen po pošti na naslov naveden v prijavnici. 

Zahvale avtorjem najboljših zgodb 

8. člen  

Strokovna komisija bo med prispelimi zgodbami izbrala deset najboljših in se avtorjem zahvalila s priložnostnim 
darilom, ki jih prispevajo podporniki projekta: KTRC, Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Grm Novo Mesto – 
center biotehnike in turizma in Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano. 

Priložnostna darila za avtorje najboljših 10 zgodb: 

1. mesto: Splavarjenje po Savi (KTRC Radeče), zaboj jabolk in turistično vodenje po Novem mestu (Grm Novo Mesto) 
2. mesto: Splavarjenje po Savi (KTRC Radeče), zaboj jabolk in turistično vodenje po Novem mestu (Grm Novo Mesto) 
3. mesto: Splavarjenje po Savi (KTRC Radeče),  zaboj jabolk in turistično vodenje po Novem mestu (Grm Novo Mesto) 
4. mesto: Splavarjenje po Savi (KTRC Radeče), zaboj jabolk in turistično vodenje po Novem mestu (Grm Novo Mesto) 
5. mesto: Majica skrbno z gozdom (MKGP) in zavitek jabolčnih krhljev (Grm Novo Mesto) 
6. mesto: Majica skrbno z gozdom (MKGP) in zavitek jabolčnih krhljev (Grm Novo Mesto) 
7. mesto: Majica skrbno z gozdom (MKGP) in zavitek jabolčnih krhljev (Grm Novo Mesto) 
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8. mesto: Majica skrbno z gozdom (MKGP) in zavitek jabolčnih krhljev (Grm Novo Mesto) 
9. mesto: Majica skrbno z gozdom (MKGP) in zavitek jabolčnih krhljev (Grm Novo Mesto) 
10. mesto: 2 l jabolčnega soka in zavitek jabolčnih krhljev (Grm Novo Mesto) 
 
Avtorji desetih najboljših zgodb bodo priložnostna darila prejeli po pošti na naslov naveden v prijavnici. 

9. člen  

Vrednost priložnostnih daril ne presega vrednosti 42 EUR, zato se po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/06 s 
spremembami) njegova vrednost ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine in zanjo ni potrebno obračun 
akontacije dohodnine.  

Morebitne druge davčne obveznosti ali stroški oziroma druge obveznosti, povezane s prejemom priložnostnega darila, 
bremenijo nagrajence. 

Avtorstvo  

10. člen  

S prijavo na natečaj izbrana zgodba postane last organizatorja natečaja, avtor pa zadrži moralne pravice. 

Avtor s prijavo na natečaj soglaša, da sme organizator njegovo zgodbo uporabiti za pripravo modela zgodbe z 
namenom predstavitve sadnega prigrizka, ki bo razvit v okviru razvojno raziskovalnega projekta navedenega v prvem 
členu.  

Organizator natečaja bo zgodbo z morebitnimi dopolnitvami in spremembami v prihodnosti lahko uporabil za 
promocijo sadnega prigrizka ter jo objavil na svojih spletnih mestih in v drugih oblikah. 

Organizator bo v svojih promocijskih sporočilih dosledno navajal ime in priimek oziroma psevdonim avtorja zgodbe. 

Varovanje informacij in osebnih podatkov 

11. člen  

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev natečaja in se zavezuje, da bo z 
pridobljenimi osebnimi podatki, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni ,in jih ne bo posredoval tretjim osebam. 

Sodelujoči na natečaju organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica oziroma do 
izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe 
izvedbe natečaja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). Obdobje hranjenja 
osebnih podatkov določajo tudi določila povezana s sofinanciranjem tega projekta. 

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, 
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. 

 

Sevnica, 1.10.2018 

Anton Prah, direktor 

 

Priloga: Prijavnica na natečaj Zgodbe iz narave na temo dediščine Slovenije 

mailto:sadni-prigrizek@gmail.com

	Pravila in pogoji za sodelovanje na natečaju
	Zgodba iz narave na temo dediščine Slovenije

