
 

 

  

 
  
 

 

  

 

Komunala Brežice d.o.o.  

razpisuje 

USTVARJALNI NAGRADNI NATEČAJ  

“Odpadno je prodajno” 

1. SPLOŠNO 

Pomemben del našega vsakdanjika je v zadnjih letih tudi ločevanje odpadkov. Z natečajem želimo 

vzpodbuditi podjetniški potencial. Želimo vas vzpodbuditi, da premislite, kaj uporabnega bi lahko iz 

odpadkov naredili, kar bi bilo hkrati tudi tržno zanimivo.  

Inovativnost je pri tem ključna, zato vabimo vse ustvarjalne, inovativne in domiselne posameznike, da 

sodelujete v natečaju. 

Cilji natečaja so: 

• osvestiti občane o pomembnosti ločevanja 

• preprečiti onesnaženje okolja 

• poskrbeti za ponovno uporabo odpadkov 

Organizator natečaja »ODPADNO JE PRODAJNO« (v nadaljevanju: natečaj) je Javno podjetje 

Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (v nadaljevanju: organizator). 

Z oddajo del se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema pravila nagradnega 

natečaja. 

Sodelovanje na natečaju je brezplačno.  

2. SODELOVANJE  

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. 

Posameznik lahko prispeva največ en predlog. 

3. NAGRADE  

Med vsemi udeleženci natečaja Komunale Brežice »Odpadno je prodajno«, ki se bodo strinjali s 

sodelovanjem v nagradnem natečaju v skladu s pravili, bo strokovna žirija izbrala najboljši predlog, 

katere avtor bo prejel darilni bon v vrednosti 250,00 EUR. Vrednost nagrade je prikazana v bruto 

znesku. Nagradni bon je namenjen nakupu v eni izmed trgovin v njegovi protivrednosti. Bona ni 

mogoče zamenjati za gotovino.  

Poleg tega bomo s pohodnimi palicami nagradili dva predloga, ki bosta prva prispela na naš naslov. 

 

 



 

 

  

 
  
 

 

  

 

4. ROK NATEČAJA 

Svoje predloge lahko skupaj z izpolnjenim Obrazcem za prijavo na natečaj »Odpadno je prodajno« 

oddate najkasneje do srede, 31. januarja 2018, s pripisom: NATEČAJ KOMUNALE BREŽICE d.o.o.: 

ODPADNO JE PRODAJNO, v zaprtih ovojnicah na naslov Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 

18, 8250 Brežice, po elektronski pošti na naslov: info@komunala-brezice.si ali osebno v sprejemni 

pisarni organizatorja (kletni prostori na naslovu Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice). Osebno lahko 

predloge oddate do 15. ure.  

Za pravočasno oddano se šteje, če je delo oddano po priporočeni pošti ali osebno na dan roka 

oddaje. 

5. POSREDOVANJE DEL IN AVTORSKE PRAVICE 

Od predlagatelja pričakujemo izpolnjen Obrazec za prijavo na natečaj »Odpadno je prodajno«, ki je 

priložen natečaju in vsebuje naslednje podatke: 

• Osnovni podatki prijavitelja 
• Naziv izdelka 
• Natančen opis izdelka in navodila za uporabo 
• Izdelek (maketa v največji velikosti 1meter) oz. skica izdelka (v kolikor je prostor premajhen, 

lahko uporabite dodatne liste) 
• Izjava avtorja/avtorice 

 

Komisija, ki bo odpirala in pregledovala vloge, nepravilnih ali nepravočasnih vlog predlogov natečaja 

ne bo obravnavala. 

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 ne izključne, 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 in tržne 

namene, kar vključuje med drugim objavo v slovenskih in tujih medijih, spletnih portalih in v okviru 

marketinških in trženjskih akcij organizatorja natečaja ter trženje izdelka. Pri tem se avtorja izdelka se 

vselej navaja. 

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. OCENJEVANJE 

Ocenjevanje predlogov bo izvedla komisija, ki jo sestavljajo: Jasmina Butara, Jadranka Novoselc in 

Darko Ferlan. 

mailto:info@komunala-brezice.si


 

 

  

 
  
 

 

  

 

6.1  KRITERIJI OCENJEVANJA 

Komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog bo obravnavala vse pravočasno in pravilno poslane 

predloge in upoštevala izvirnost predloga, uporabnost, tržna uporabnost, celovito in vsebinsko 

naravnano delo. 

1. Izvirnost – 25 točk 

2. Uporabnost – 15 točk 

3. Tržna uporabnost  – 40 točk 

4. Celovito in vsebinsko naravnano delo – 20 točk 

Odločitev komisije je dokončna in ne more biti predmet nadaljnjih razprav.  

7. RAZGLASITEV REZULTATOV  

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po pošti, objavljeni pa 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 28. 2. 2018. 

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 izpolnjen Obrazec za prijavo na natečaj »Odpadno je prodajno«, pisno 

strinjanje s sprejemom nagrade, davčno številko 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. 
 

8. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV 
 

S posredovanjem del in osebnih podatkov na naslov organizatorja natečaja, avtor izrecno izjavlja, da 

se strinja, da se njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporabljajo za namene obveščanja o 

natečaju, v druge trženjske namene organizatorja natečaja in z njimi povezanimi osebami in 

institucijami, 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. 

 
9. 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. 
 

10. INFORMACIJE 

Pravila nagradnega natečaja so dostopna na spletni strani www.komunala-brezice.si.  

Za dodatne informacije smo vam na razpolago po e-pošti: jasmina.butara@komunala-brezice.si.  

Kontaktna oseba organizatorja: Jasmina Butara 

VESELIMO SE VAŠIH PREDLOGOV IN VAM ŽELIMO VELIKO USTVARJALNEGA NABOJA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.komunala-brezice.si/


 

 

  

 
  
 

 

  

 

Obrazec za prijavo na natečaj »Odpadno je prodajno« 

I. Osnovni podatki: 

Ime in priimek:_____________________________________________________________________ 

Naslov:____________________________________________________________________________ 

E-pošta:___________________________________________________________________________ 

Telefonska številka:__________________________________________________________________ 

Davčna številka:_____________________________________________________________________ 

Emšo:_____________________________________________________________________________ 

 

II. Naziv izdelka: 
 

 

 

III. Natančen opis izdelka in navodila za uporabo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
  
 

 

  

 

IV. Izdelek (maketa v največji velikosti 1meter) oz. skica izdelka (v kolikor je prostor 
premajhen, lahko uporabite dodatne liste): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Izjava avtorja/avtorice: 

V kolikor bo prijavljeni predlog nagrajen, se strinjam s prejemom nagrade in podajam svoje 

soglasje za objavo mojih osebnih podatkov na spletnem mestu Komunale Brežice d.o.o. in v 

drugih množičnih medijih. 

 

Datum in podpis: __________________________ 


