
                                                       
 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU "MOJA 
GAJA" STUDIA ŽELEZNA TER INŠTITUTA ZA ZDRAVJE IN OKOLJE 

Natečaj poteka od 15. 5. 2022 do vključno 8. 6. 2022. Organizatorja nagradne igre 
sta Studio Železna ter Inštitut za zdravje in okolje (v nadaljevanju organizator 
nagradne igre). 

 

ČASOVNICA 
Začetek prijav: 15. 5. 2022 
Pošiljanje fotografij in opisov: do vključno 29. 5. 2022 
Razglasitev finalistov, objava in začetek glasovanja: 2. 6. 2022  
Razglasitev nagrajencev: 9. 6. 2022 
Prevzem nagrade v Studiu Železna: do 20. 6. 2022 

 

ŽIRIJA 
Urška Košir, fotografinja, avtorica projekta, vodja Studia Železna 
Nuša Vezonik, PR-predstavnica Inštituta za zdravje in okolje 
Tomaž Gorenc, direktor Inštituta za zdravje in okolje 
Katjuša Štingl, novinarka, PR-predstavnica projekta 

 

POGOJI 
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike 
Slovenije. V primeru mladoletnih oseb lahko te sodelujejo s pisno privolitvijo staršev 
oziroma skrbnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju 
nagradne igre ali njihovi ožji sorodniki. 

V nagradni igri udeleženci sodelujejo pod pogoji, da: 
1.) Naredijo oziroma opravijo vsaj eno dobro delo za naravo (pobiranje smeti, 
ločevanje odpadkov …) in to zabeležijo s telefonom ali drugo napravo. 
2.) Na družbenih omrežjih objavijo fotografijo dejanja, ki so ga opravili sami ali v 
skupini, ter zraven zapišejo stavek ali dva o "dobrem delu oziroma dobrem dejanju". 
3.) V naslov fotografije ali komentar pod njo zapišejo ključnik #mojagaja. 



Izmed vseh prispelih prijav bo komisija po lastni presoji izbrala finaliste. Vse 
fotografije in zgodbe finalistov organizator objavi na družbenih omrežjih Studia 
Železna (FB in Instagram).  

S tem se začne glasovanje za nagrade. Izmed vseh finalistov na koncu dva izbere 
žirija na podlagi lastne presoje, dva pa javnost z glasovanjem pod objavljenimi 
fotografijami in zgodbami na FB in Instagramu Studia Železna.  

Zmagata fotografija in zgodba z največjim seštevkom všečkov in komentarjev na FB 
in IG. Končni rezultati komisije bodo razglašeni 9. 6. 2022. Odločitev žirije je 
dokončna, pritožba nanjo ni možna. 

 

NAGRADE 
- Košarica ekoloških dobrot s kmetije Eko Zelnik 
Ekološko maslo Zlati Ghee 
- Razvijanje fotografije po izboru nagrajenca na format 30 x 40 cm 
- Najem Studia Železna za 1 h – železni paket 

 

PREVZEM NAGRADE 
Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za 
kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz sodelovanja v nagradni igri, iz nagrade ali 
koriščenja nagrade. Vsak nagrajenec lahko nagrado prejme le enkrat, termin 
koriščenja nagrade določi organizator. 

Nagrade ni možno zamenjati za drugo nagrado ali gotovino, prav tako ni možno z 
doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. Nagrado lahko izkoristi nagrajenec ali jo 
prenese na osebo po svoji izbiri.  

Denarne nagrade so v bruto znesku, od katerega organizator nagradnega razpisa 
obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca skladno z 
Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku v primeru, če nagrada 
presega vrednost 42 EUR. 

Vrednost nagrad v naravi določi organizator na podlagi primerljive tržne cene. 

Organizator nagradne igre bo skladno z veljavno davčno zakonodajo nagrajencu 
obračunal ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel njeno prijavo davčnim 
organom. 

Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete 
nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu 
z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. 

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po 
elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi, v roku treh dni od izbire. Organizator 
pošlje elektronsko obvestilo na elektronski naslov, ki ga je sodelujoči v nagradni igri 



vpisal posredoval in ne prevzema nikakršne odgovornosti, če je naslov napačen, 
nepopoln ali nedelujoč. 

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen prek profila 
organizatorja na Facebooku. Nagrajenec bo označen v objavi, namenjeni razglasitvi 
zmagovalcev, nato pa se bo z organizatorjem dogovoril za prevzem nagrade. 

Nagrajenec lahko nagrado prevzame v roku, ki bo določen v obvestilu o podeljeni 
nagradi. V kolikor organizator nagradne igre s strani nagrajenca v roku dveh tednov 
po obvestilu nagrajenca iz kateregakoli razloga ne prejme povratne informacije o 
prevzemu nagrade ali podatkov o davčni številki in nazivu pristojnega davčnega 
organa nagrajenca, se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na 
podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko 
nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo. 

Nagrajenec mora organizatorju pred prevzemom nagrade na vpogled predložiti 
veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list). Nagrajenec je po zakonu 
davčni zavezanec, zato je dolžan organizatorju nagradne igre pisno predložiti svoje 
osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko). 

Nagrajenec natečaja "Moja Gaja": 
- soglaša, da izvajalec obdeluje navedene osebne podatke in želi, da na naveden 
elektronski naslov pošilja obvestila in informacije, vse izključno z namenom 
organizacije in izvajanja te nagradne igre oz. z namenom obveščanja in informiranja 
o morebitnih nadaljnjih delavnicah, seminarjih, izobraževanjih, dejavnostih in 
aktivnostih organizatorja; 
- soglaša, da izvajalec javno objavi njegovo ime v objavi na Facebooku, v kateri ga 
označi, 
- soglaša in podaja izrecno privolitev, da ga izvajalec v okviru izvajanja nagradne 
igre fotografira in/ali video snema ter naredi, shrani, reproducira in uporabi 
neomejeno število fotografij in videoposnetkov, ter fotografije in posnetke, ki jih je 
posnel med nagradno igro, neodplačno in brez kakršnegakoli finančnega 
nadomestila, izključno, prostorsko in časovno neomejeno, uporabi v telesni in 
netelesni obliki (22. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP), 
reproducira (23. člen ZASP), distribuira (24. člen ZASP), da v najem (25. člen ZASP), 
javno prikaže (29. člen ZASP), da na voljo javnosti (32a. člen ZASP), predela (33. 
člen ZASP), objavi oziroma drugače uporabi z namenom obveščanja in informiranja 
o tej nagradni igri in morebitnih drugih delavnicah, seminarjih, izobraževanjih, 
dejavnostih in aktivnostih izvajalca, tako da jih med drugim lahko uporabi za 
izdelavo promocijskega materiala in grafičnih izdelkov v fizični in elektronski obliki, 
za objavo v različnih medijih, na spletnih straneh, na družbenih omrežjih, v 
časopisih, revijah, televizijskih prispevkih in ostalih publikacijah, ter jih v zvezi s tem 
prenese naprej na tretje osebe ali posreduje medijem in javnosti. 

S tem je nagrajenec seznanjen tudi z Izjavo o zasebnosti podjetja Mides design 
d.o.o., ki je dostopna na lokaciji nagradne igre in spletni strani 
http://www.urshika.com/izjava-o-zasebnosti, ter s tem, da lahko privolitev za 



uporabo in obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče. Navedene osebne 
podatke bo podjetje Mides Design d.o.o. uporabilo izključno za organizacijo in 
izvajanje nagradne igre ter promocijsko obveščanje o delavnicah in ostalih 
dejavnostih organizatorja.  

Nagrajenec je seznanjen, da lahko kadarkoli zahteva vpogled v svoje osebne 
podatke, popravek svojih osebnih podatkov, izbris svojih osebnih podatkov, 
omejitev obdelave svojih osebnih podatkov ali prenos osebnih podatkov in ugovarja 
obdelavi svojih osebnih podatkov. 

Nagrajenec se nagradne igre udeležuje popolnoma na lastno odgovornost ter v 
celoti prevzema skrb in odgovornost za lastno varnost, zdravje, življenje, opremo in 
opremo, ki mu je prepuščena v uporabo. Organizator pri tem ne prevzema 
nikakršne odgovornosti za udeležence nagradne igre in njihove pripomočke. 

Organizator izjave in soglasja nagrajenca sprejema. Organizator bo osebne podatke 
varoval v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo spoštoval in 
varoval moralne pravice nagrajenca kot avtorja. 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 
- se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca ali 
- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih, ali 
da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je 
bil izbran v nasprotju s temi pravili, ali 
- se tudi po obvestilu izžrebancem ti ne odzovejo na prevzem nagrade glede na 
navodila organizatorja nagradne igre. 

 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 
Organizator ima pravico, da obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v 
nagradnem natečaju "Moja Gaja". Sodelujoči v tem natečaju organizatorju 
dovoljujejo uporabo podatkov za namene kontaktiranja prek različnih 
komunikacijskih kanalov, kot so npr.: pošta, elektronska pošta, kratka mobilna 
sporočila in drugo. Namen obdelave je za potrebe aktualnega sodelovanja v 
natečaju, v nadaljevanju pa tudi za izpolnitve naročil, obveščanje o ponudbi, 
novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah ter za pošiljanje drugega 
promocijskega gradiva, skladno z veljavnimi predpisi. Navedene podatke lahko 
podjetje obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, 
ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih 
podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki ter 
lahko od navedenega podjetja zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe svojih 
osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke. Vsi osebni podatki udeležencev bodo s strani 
organizatorja nagradne igre varovani v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju 
osebnih podatkov. 

Vsi sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi 
podatki, to so ime in priimek, fotografija in opis, javno objavljeni. 



Zapisnik o poteku izbora in nagrajencih nagradne igre se hrani pri organizatorju 
nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba nanje ni možna. 
Seznam nagrajencev bo objavljen na straneh www.facebook.com/studiozelezna in 
https://www.facebook.com/izoinstitute. 

 

OSTALE DOLOČBE 
Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradne igre. V primeru 
spremembe bo ta vidna na spletni 
strani organizatorja www.studiozelezna.si in www.facebook.com/izoinstitute 
Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, 
nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno 
sodišče v Ljubljani. 


