
 

 

POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE  V FACEBOOK FOTO NATEČAJU »EVROPA 

SKOZI MOJ OBJEKTIV« 

 
 

1. Organizator foto natečaja »Evropa skozi moj objektiv« je Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja za evropske 
strukturne sklade in Kohezijski sklad. 

2. Opis nagradne igre ter pogoji in pravila za sodelovanje v Facebook foto natečaju 
»Evropa skozi moj objektiv« so objavljeni na www.eu-skladi.si. 

3. V foto natečaju lahko sodelujejo zainteresirani udeleženci, ki želijo podrobneje 

spoznati projekte, financirane s pomočjo kohezijskih sredstev EU (Evropski sklad 

za regionalni razvoj, Kohezijski sklad, Evropski socialni sklad). Udeleženec 

nagradne igre in/ali nagrajenec je lahko le fizična oseba s stalnim prebivališčem v 

EU. Udeleženec se strinja s pogoji in pravili za sodelovanje, ob morebitnem 

prejemu nagrade pa soglaša, da bo podal potrebne osebne podatke za prijavo in 

plačilo dohodnine oz. prevzem nagrade. 

4. Foto natečaj bo potekal v dveh fazah z možnostjo podaljšanja. Prva faza bo 

vključevala zbiranje fotografij in bo potekala predvidoma med 9. 5. in 15. 6.  

2013. Druga faza, glasovanje, pa bo potekala predvidoma od 15. 6. do 31. 7. 

2013.  

5. Zainteresirani udeleženci pristopijo k foto natečaju tako, da svoje fotografije 

pošljejo na elektronski naslov: obvescanje-tp.mgrt@gov.si v obdobju med 9. 5. in 

15. 6. 2013. Fotografije morajo biti vezane na tematiko koriščenja evropskih 

kohezijskih sredstev in prikazovati projekte, izvedene v Sloveniji in sofinancirane 

iz enega od skladov – Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad ali 

Evropski socialni sklad.  

Komisija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v sestavi: Nataša 

Rojšek, predsednica komisije, Nataša Kogej, članica komisije in Gregor Čufer, član 

komisije) bo vsebino fotografij preverila ter ugotovila njihovo skladnost s pogoji 

pred vključitvijo fotografije v glasovanje.  

Ob fotografiji morajo udeleženci pripisati, za kateri projekt gre in lokacijo, kjer je 

bila fotografija posneta, skupaj s svojimi kontaktnimi podatki: ime in priimek, 

elektronski naslov in telefonska številka. Vsak udeleženec lahko pošlje največ 5 

fotografij za posamezen projekt. Število različnih projektov na udeleženca ni 

omejeno. Velikost fotografij ne sme presegati 15MB.  

Udeleženci foto natečaja soglašajo z objavo fotografij na spletni strani www.eu-

skladi.si ter na strani www.facebook.com/EUskladi za potrebe foto natečaja ter 

kasneje za potrebe organa upravljanja pri izvajanju aktivnosti informiranja in 

obveščanja javnosti. Udeleženec foto natečaja soglaša, da fotografije postanejo 
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last Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ob navedbi avtorja pri 

njihovi uporabi. Avtorji fotografij odgovarjajo za njihovo vsebino. 

Organizator si pridržuje pravico, da katerokoli prejeto fotografijo po lastni 

presoji izključi iz natečaja zaradi neprimernih vsebin, preslabe kakovosti, ipd. 

Po zaključeni prvi fazi natečaja (faza zbiranja fotografij) bodo vse fotografije, ki 

bodo ustrezale kriterijem, objavljene na Facebook strani organa upravljanja – 

www.facebook.com/EUskladi. Hkrati se s tem prične druga faza, glasovanje za 

predlagane fotografije. Glasovanje se bo izvedlo v obliki zbiranja všečkov (Like). 

Po preteku glasovalnega obdobja bo slika z največ všečki prejela glavno nagrado, 

podeljenih pa bo še 10 praktičnih nagrad za naslednjih 10 slik po številu všečkov. 

V primeru, da bo na prvem mestu po številu všečkov izenačenih več slik, bo o 

zmagovalni sliki odločal žreb. Enako velja za 10 praktičnih nagrad.  

6. Nagrade niso izplačljive v denarju. Prenos nagrade na tretjo osebo ni mogoč. 

Glavno nagrado mora prejemnik prevzeti osebno na sedežu organizatorja. 

Praktične nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti. Vsak udeleženec lahko 

prejme le eno nagrado (najvišjo).  

Vsi nagrajenci dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani 

www.eu-skladi.si in na strani www.facebook.com/EUskladi. 

7. Udeleženci, ki bodo prejeli nagrade, morajo po pozivu organizatorja le temu 

posredovati vse osebne podatke, ki so potrebni za prijavo in plačilo dohodnine 

oz. prevzem nagrade.  

8. Nagrajenci soglašajo, da se lahko njihovi podatki uporabijo za plačilo akontacije 

dohodnine s strani organizatorja in promocijske namene Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu z Zakonom o dohodnini. Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo se obvezuje, da bo tako zbrane podatke 

varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

9. Akontacijo dohodnine obračuna in plača organizator, in sicer glede na vrednost 

nagrade. Druge morebitne davčne obveznosti, vezane na nagrade, nosijo 

nagrajenci sami.  

10.  Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se 

organizator zavezuje, da jih bodo odpravili v čim krajšem možnem času in o tem 

obvestili sodelujočega ozirom po potrebi tudi druge udeležence. 

11.  Zaposleni na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo nimajo pravice 

sodelovati v foto natečaju »Evropa skozi moj objektiv«. 
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