
  

 

 
Komunala Brežice d.o.o. razpisuje  

 

nagradni  fotografski natečaj na temo  »MOKRIŠČA V MOJI BLIŽINI« 
 

1. Splošno 
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. v sklopu evropskega projekta vabi k natečaju ob svetovnemu 
dnevu voda. 
 
Ob tej priložnosti objavljamo fotografski nagradni natečaj, v okviru katerega vam želimo ponuditi 
možnost, da izrazite svoje vtise in razmišljanja skozi fotografijo ali film na temo »MOKRIŠČA V MOJI 
BLIŽINI«.  
 
Organizator natečaja »MOKRIŠČA V MOJI BLIŽINI« (v nadaljevanju: natečaj) je Javno podjetje Komunala 
Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice (v nadaljevanju: organizator). 
 
Namen natečaja je opozarjanje na pomen in vpliv mokrišč na naše življenje ter življenje živali in rastlin. 
Mokrišča so zibelka biotske raznolikosti, ki opravljajo pomembne funkcije za delovanje ekosistemov in 
za dobrobit ljudi. 
 
Natečaj se nahaja na spletni strani www.komunala-brezice.si.  

 
Sodelovanje na natečaju je brezplačno.  
 
2. Trajanje 
Rok za oddajo del je petek, 15. februar 2019. Za pravočasno oddano se šteje, če je delo oddano po 
priporočeni pošti na dan roka oddaje ali po elektronski pošti na naslov miha.psenicnik@komunala-
brezice.si. 
Dela bodo predstavljena in objavljena v sklopu projekta VARUJVODO. 
 
3. Način sodelovanja 
V natečaju lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe. V natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so 
zaposlene pri organizatorju nagradnega natečaja in člani strokovne žirije. 
 
4. Nagradni sklad in podelitev 
Med vsemi udeleženci natečaja »MOKRIŠČA V MOJI BLIŽINI «, ki se bodo strinjali s sodelovanjem v 
nagradnem natečaju v skladu s temi pravili, bo strokovna žirija izbrala najboljša dela, katerih avtorji 
bodo prejeli naslednje nagrade: 

1. nagrada: 2x celodnevna vstopnica za bazen in 2x velika pica  
2. nagrada: 1x celodnevna vstopnica za bazen in velika pica  
3. nagrada: velika pica  

 
Nagradni boni so namenjeni uporabi v podjetju TERME PARADISO Dobova. Strokovna komisija v sestavi 
Darko Ferlan, Miha Pšeničnik in Simona Šekoranja bo izbrala najboljša dela, ki bodo tudi nagrajena. 
Komisija bo zasedala najkasneje v roku 15 dni od preteka roka za oddajo del.  
 
5. Posredovanje del in avtorske pravice 
Avtorji lahko na natečaju sodelujejo z enim ali več deli. Z oddajo del se šteje, da sodelujoči nepreklicno 
in brezpogojno sprejema pravila nagradnega natečaja. 
 
 
 



  

 

 
 
Predmet natečaja: 

Fotografija: sodelujete lahko s svojimi lastnimi avtorskimi fotografijami, katere lahko pošljete na CD-

ju, USB ključu ali po elektronski pošti na info@komunala-brezice.si. Fotografija/e mora/jo ustrezati 

fotografskim kategorijam. Avtor mora zagotavljati fotografijo v velikosti primerni za tisk, to je vsaj 

3.600 x 2.400 slikovnih točk, format JPG, brez kompresije, 100-odstotna kakovost, posamezna 

fotografija naj ne bo večja od 6 MB.  

Poleg dela priložite še svoje podatke, in sicer: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-poštni 
naslov, da vas bo organizator, v primeru, da bo vaše delo nagrajeno, o tem lahko obvestil.  
 
Avtorji jamčijo, da so dela, s katerimi sodelujejo v nagradnem natečaju, njihova avtorska. 
 
Avtorji s sodelovanjem v natečaju na organizatorja nagradnega natečaja neodplačno in nepreklicno 
prenašajo neizključne, časovno in prostorsko neomejene materialne avtorske pravice, navedene v 22. 
členu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, na vseh svojih avtorskih delih, poslanih na natečaj in 
sicer za namene objave na spletni strani Komunale Brežice d.o.o. in v promocijske namene, kar 
vključuje med drugim objavo v slovenskih in tujih medijih, spletnih portalih in v okviru marketinških in 
trženjskih akcij organizatorja natečaja. 
Organizator natečaja pridobljenih materialnih avtorskih pravic ne sme prenašati na tretje osebe v 
komercialne namene, temveč le za potrebe promocije Komunale Brežice d.o.o. V primeru, da bi želel 
organizator natečaja posamezno delo odplačno prenesti na tretjo osebo, mora o tem vnaprej pisno 
obvestiti avtorja in se z avtorjem dogovoriti za plačilo avtorskega honorarja. 
Vsi avtorji se strinjajo, da so lahko njihova dela objavljena v medijih, spletnih portalih in drugih 
komunikacijskih oglaševalskih akcijah, povezanih z natečajem ter za promocijske namene organizatorja 
natečaja in z njimi povezanimi osebami ter institucijami.  
 
6. Izbor nagrad in obveščanje nagrajencev 
Seznam nagrad je objavljen na spletnem mestu www.komunala-brezice.si. 
Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po pošti, navedeni bodo tudi na spletni strani www.komunala-
brezice.si v treh (3) delovnih dneh po odločitvi strokovne žirije. Nato bodo v petih (5) delovnih dneh na 
domači naslov prejeli obvestilo o nagradi. 
Nagrajenci bodo lahko nagrade prevzeli osebno na sedežu organizatorja ob predložitvi osebne 
izkaznice in obvestila o nagradi. V primeru da je nagrajenec mladoletna oseba, lahko nagrado 
prevzamejo njegovi starši ali skrbniki. Mladoletna oseba lahko nagrado prevzame le ob predložitvi 
pisne privolitve staršev oziroma skrbnika.  
Rok za prevzem vseh nagrad je do 30. 4. 2019. 
Po preteku omenjenega datuma, se nagrada ne podeli, nagrajenec pa izgubi pravico zahtevati prevzem 
nagrade. Za nagrade, ki niso bile prevzete, se izbor ne ponovi. Nagrajenec mora organizatorju 
posredovati pisno strinjanje s sprejemom nagrade in soglasje za objavo osebnih podatkov na spletnem 
mestu Komunale Brežice d.o.o. in v drugih množičnih medijih. Za mladoletne osebe podajo navedeno 
soglasje njihovi starši oz. skrbniki. 
 
7. Zasebnost in varovanje podatkov 
S posredovanjem del in osebnih podatkov na naslov organizatorja natečaja, avtor izrecno izjavlja, da 
se strinja, da se njeni oz. njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporabljajo za namene 
obveščanja o natečaju ter da dovoljuje njihovo objavo na spletnem mestu Komunale Brežice d.o.o. ter 
v vseh medijih v Sloveniji in v tujini. Avtor lahko kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali 
izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov. Organizator 



  

 

natečaja se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov  in splošno uredba o varstvu osebnih podatkov 
 
7.1. Politika zasebnosti - varovanje osebnih podatkov 
Osebni podatki, ki jih uporabnik pošlje ob prijavi na naslov organizatorja natečaja, so varovani v skladu 
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator jih lahko razkrije tretji osebi le v primerih, ki jih 
določa zakon. Elektronski naslovi in druge kontaktne informacije brez dovoljenja in soglasja imetnika 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih informacij ne smejo biti dostopni tretjim osebam. 
 
8. Informacije 
Pravila nagradnega natečaja so dostopna na spletni strani www.komunala-brezice.si. Organizator 
natečaja si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 
narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator udeležence 
obveščal z objavami na spletnem mestu www.komunala-brezice.si. Organizator natečaja je izključno 
pristojen za reševanje pritožb v zvezi s natečajem. Za vse morebitne spore iz naslova natečaja, ki jih ni 
mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Brežicah. 
 
Za dodatne informacije smo vam na razpolago na naslednjem naslovu: miha.psenicnik@komunala-
brezice.si. 
 
Kontaktna oseba organizatorja: Miha Pšeničnik 
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