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PRAVILA FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA »KOŠČKI RAJA S TRŽIŠKEGA V LETU 2022«

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Občina Tržič. Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbijo zaposleni 
v Službi turizem Tržič (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).Organizator organizira fotografski 
natečaj v reklamne namene destinacije Tržič v sklopu promocijskega projekta Olepšava izgleda 
občine Tržič.

2. člen: Trajanje nagradne igre

Fotografski natečaj traja od 1. 1. 2022 do 15. 10. 2022. 

Fotografije se do meseca oktobra zbirajo na elektronskem naslovu informacije@trzic.si  do 15. v 
mesecu za vsak aktualni mesec. V primeru, da je fotografija prevelike velikosti se jo oz. jih pošlje 
preko posredovalnikov Wetransfer, ali pa Smash.    

Nagradili bomo najmanj 13 nagrajencev, ki bodo prejeli nagrade, ki bodo predstavljene na 
mesečni bazi. 

3. člen: Objava fotografskega natečaja

Fotografski natečaj bo objavljen na socialnem omrežju Facebook, na strani Visit Tržič in preko 
glasnika Tržičan. Prav tako bodo tam mesečno oz. ob izidu objavljene nagrajene fotografije s 
pripadajočimi nagradami za pretekli mesec. 
 

4. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri

Udeleženec fotografskega natečaja je lahko vsaka fizična oseba, ki v času trajanja fotografskega 
natečaja na mesečni bazi pošlje fotografijo/-e (največ 3 mesečno) na zgoraj omenjeni elektronski 
naslov. 

V izbor bodo vključeni le posamezniki, ki bodo v mesečno dorečenem roku poslali fotografije, ki 
bodo ustrezne kvalitete za uporabo na socialnih omrežjih, v koledarju in na jumbo plakatih. Poleg 
tega bodo izbranci pozvani naj nam posredujejo vse zahtevane osebne podatke, ki jih 
potrebujemo za ustrezno navajanje avtorja in plačilo dohodnine. V kolikor izžrebanec ne bo 
posredoval podatkov ne bo upravičen do nagrade.  
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Fotografije morajo prikazovati vsebino, ki ustreza posameznemu mesecu. Prav tako mora biti 
aktualna, ki ni bila že kje tržena oz. se upodobljena podoba v realnosti ni spremenila do te mere, 
da je povsem drugačna kot je prikazana na fotografiji (npr. se je stavba porušila, posekal se je 
gozd, zgradila se je nova cesta ipd.).

Fotografije ne smejo vsebovati prekomerne golote, pornografskih motivov, znakov nestrpnosti ali 
kakorkoli drugače kršiti veljavne zakonodaje (vključujoč GDPR). V primeru, da so na fotografiji 
upodobljene osebe, ki so prepoznavne s prostim očesom, je avtor fotografije dolžan ob fotografiji 
dodati še dovoljenje za fotografiranje, s strani omenjene osebe.  

Sodelujoči v nagradnem natečaju jamči, da so posredovane digitalne fotografije njegovo avtorsko 
delo, se strinja z javno objavo fotografij preko vseh komunikacijskih kanalov organizatorja, ter se 
strinja, da v primeru izbire njegove fotografije, le to organizator uporabi za izdelavo končnega 
koledarja.

Avtor na Občino Tržič s sodelovanjem v fotografskem natečaju brezplačno (razen, če je 
nagrajenec) in nepreklicno prenaša delne oz. ne izključne, časovno in prostorsko neomejene 
materialne avtorske pravice na fotografijah, ki so poslane organizatorju. Le ta jih bo uporabljal za 
promocijske in komercialne namene Tržiča in promocijo regije pod okriljem občine Tržič kot 
turistične destinacije.

Naročnik je ob uporabi fotografij dolžan navajati avtorja fotografij v smislu »Foto: Janez Novak«. 
V primeru, da naročnik želi kot avtorja vključiti tudi sebe, potem je dopustno navajanje v smislu 
»Foto: Janez Novak za Občino Tržič«. Navajanje avtorstva ni potrebno, kjer bi bilo le to 
nesmiselno ali pa bi motilo izgled medija oz. izdelka, na katerem so uporabljene fotografije. Pri 
slednjih primerih avtor svetuje posvetovanje z njim. 

Naročnik lahko dela predaja drugim (pravnim ali fizičnim) osebam v primeru, ko te osebe 
fotografije uporabljajo izključno za promocijo Tržiča in regije pod okriljem občine Tržič, ne da bi 
imele te osebe od tega kakršnokoli neposredno materialno korist.

Udeleženci v fotografskem natečaju lahko sodelujejo večkrat. Fotografski natečaj je namenjen le 
fizičnim osebam. Šteje se, da s samim sodelovanjem v njem sodelujoči pristane na vse pogoje v 
zvezi z natečajem, sprejema pravila le tega in se z njimi strinja.

5. člen: Izbor nagrajenih fotografij

Izbor nagrajencev bo vsak prvi petek po 15. dnevu v posameznem mesecu, v Službi turizem 
Tržič.  Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Odločitev je dokončna, pritožbe nanjo niso 
možne.

6. člen: Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrado bo organizator nagrajencu dostavil po predložitvi podatkov: ime, priimek, davčna številka 
in naslov bivališča. Če nagrajenec zahtevanih podatkov v roku 7 dni ne bo posredoval, se smatra, 
da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator 
prost vseh obveznosti do nagrajenca.

Nagrajenci bodo objavljeni vsak prvi delovni dan v mesecu na Facebook strani Visit Tržič in v 
vsaki prihodnji izdaji glasila Tržičan.

Nagrajenci lahko nagrado prevzamejo z osebno izkaznico v Službi turizem Tržič, oz. jim jo 
pošljemo na željeni naslov, v primeru denarnih nagrad pa le to nakažemo.
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7. člen: Komisija nagradnega žrebanja

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:
• Gašper Golmajer predstavnik organizatorja fotografskega natečaja - predsednik 
komisije,
• Petra Hladnik – članica komisije,
• Janja Nemc – članica komisije.

Pri žrebanjih bosta prisotna vsaj dva od članov komisije. 

8. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Vsi sodelujoči v fotografskem natečaju soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi 
podatki (ime, priimek,
naslov) lahko objavljeni na Facebook strani Visit Tržič in v glasilu Tržičan. Osebni podatki so 
zbrani zgolj z namenom omogočanja izvedbe izbora ter identifikacije in obvestila izžrebancev o 
prejemu nagrad ter kasnejšega časovno neomejenega kontaktiranja sodelujočih v natečaju z 
namenom pravične in resnične izvedbe.
  
Občina Tržič (upravljalka osebnih podatkov) se obvezuje, da bo podatke obdelovala in varovala 
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov in določbami 
Zakona o zavarovalništvu, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Upravljavec obdeluje kontaktne 
podatke (kot so na primer: ime in priimek, naslov, telefonska in davčna številka, email) za namen:

• omogočanja izbora nagrajencev, identifikacije in obvestila nagrajencev o prejemu 
nagrad,

• neposrednega trženja, ki zajema občasno obveščanje o novostih in prodajnih akcijah, 
pošiljanje ponudb in reklam, obveščanje o nagradnih igrah, katerih organizator je Občina 
Tržič

Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko oseba na isti način, 
kot ga je podala, tudi kadarkoli prekliče z zahtevo za preklic na elektronski naslov: 
informacije@trzic.si.

Poleg tega ima oseba pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, 
pravico
do omejitve obdelave, pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje
omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb se osebe lahko obrnejo na naslov organizatorja, s 
pripisom
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, ali na elektronski naslov na informacije@trzic.si.

Če oseba na zahtevo ne dobi pravočasnega odgovora ali je mnenja, da je bila zahteva 
neupravičeno
zavrnjena, lahko vloži pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 
Ljubljana.

Skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku mora nagrajenec za prevzem 
nagrade organizatorju nagrade igre posredovati svojo davčno številko. 
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9. člen: Plačilo dohodnine

Nagrade, ki presegajo znesek 42,00 EUR, so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je 
zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine od 
nagrad, ki presegajo znesek 42,00 EUR bo obračunala in plačala Občina Tržič, ki je organizator 
fotografskega natečaja. V primeru, da nagrada ne bo izplačana v denarju, je davčna osnova tržna 
vrednost nagrade, izvedena v obliki storitve, ki jo zagotovi in plača sponzor v natečaju. 

10. člen: Ostale določbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja njihovi ožji družinski člani 
ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi omenjenega natečaja. 

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, 
starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to 
mladoletno osebo zastopa.

11. člen: Pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izvedbo 
natečaja in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem in izpolnitvijo podatkov 
priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. 

Pravila in pogoji fotografskega natečaja so v času le tega v celoti na vpogled na spletni strani 
https://www.visit-trzic.com/. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojen 
organizator natečaja, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in 
pooblasti odvetnika.

12. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Kranju.

13. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati s 1. 1. 2022.

Pripravil(a):
Gašper Golmajer

Strokovni sodelavec 
VII/1 za turistično 

promocijo in 
ponudbo

mag. Borut Sajovic
Župan
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