Pravila nagradnega natečaja Finančne uprave RS za kratki film »Kaj imam od davkov?«
(1. čistopis)
1. člen
(Splošna določba in organizator)
S temi pravili se določijo pravila, izvedba in pogoji sodelovanja udeležencev v nagradnem natečaju »Kaj
imam od davkov?«, ki ga prireja Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
2. člen
(Zavezanost pravilom)
Ta pravila so obvezujoča za organizatorja in udeležence. Udeleženci z oddajo prijave na natečaj
priznavajo ta pravila in izrecno soglašajo, da organizator osebne podatke in poslane izdelke uporabi in
obdeluje za potrebe tega nagradnega natečaja in z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz
tega pogodbenega razmerja tako, kot je določeno v teh pravilih.
Šteje se, da s sodelovanjem na nagradnem natečaju udeleženec (vsi člani ekipe) pristane na ta pravila.
Udeleženec s sodelovanjem na nagradnem natečaju potrjuje, da so vsi posredovani podatki pravilni in
resnični ter da sodeluje v svojem imenu, s svojimi lastnimi projektnimi idejami oz. avtorskimi deli ter
ostalimi vsebinami, oz. da ima pridobljene morebitne avtorske in druge pravice intelektualne lastnine ali
druge pravice na posredovanem projektu, ter v primeru, če so člani ekipe stari do 15 let, tudi soglasje
staršev oz. skrbnika (v nadaljevanju: skrbnik). Organizator v primeru morebitnih kršitev avtorskih pravic
ne odgovarja.
3. člen
(Namen nagradnega natečaja)
Namen nagradnega natečaja je spodbujanje posameznikov, da aktivno pristopijo k razumevanju in
razmišljanju o davčni kulturi.
4. člen
(Čas izvajanja natečaja)
Natečaj poteka od 20. 1. 2018 do vključno 15. 3. 2018.
5. člen
(Udeleženci)
Za nagrado se potegujeta dve kategoriji udeležencev:
1. osnovnošolci,
2. ostali.
Natečaj lahko poteka pod mentorstvom, v okviru osnovne šole, lokalne skupnosti, interesnih skupin ali
samoiniciativno s strani posameznikov.
Udeleženci nagradnega natečaja so posamezniki ali ekipe, sestavljene iz največ treh članov. Mentor se
ne šteje za člana ekipe.
Posamezniki in člani ekipe so lahko le fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
Mladoletniki, ki še niso dopolnili 15 let, lahko sodelujejo le s predloženo pisno privolitvijo skrbnika.
V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju tega natečaja.1
6. člen
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(Nagradni sklad)
V vsaki od kategorij udeležencev iz prvega odstavka 5. člena pravil se za najboljši kratki film po izboru
organizatorja podeli nagrada. Vsak zmagovalec oz. član zmagovalne ekipe dobi elektronsko napravo
iPad. Ekipo lahko sestavljajo največ trije člani, torej se podeli največ 6 iPadov. Morebitni mentor ekipe
ne prejme nagrade.
Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.
7. člen
(Potek natečaja in izbor nagrajencev)
V izboru za nagrado sodelujejo posamezniki ali ekipe, ki:
od 20. 1. 2018 do vključno 15. 3. 2018 pošljejo svoj kratki film (avdio-video posnetek ali animacijo)
na elektronskem nosilcu podatkov (CD, DVD, USB ključ ipd.) po pošti na naslov Finančna uprava RS,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za natečaj«, skupaj z v celoti izpolnjeno prijavnico in vsemi
potrebnimi soglasji, in
izpolnjujejo druge pogoje, določene s temi pravili.
Šteje se, da je prijava pravočasna, če se priporočena pošiljka odda na pošto do poteka roka, torej
najkasneje 15. 3. 2018.
Kratke filme bo ocenjevala 5-članska komisija, ki jo imenuje generalna direktorica organizatorja.
Komisija pripravi zapisnik o natečaju.
Kriteriji za izbor so: kreativna vsebina, izvirnost ideje, dovršenost izdelka in kakovost vizualnega prikaza
glede na zasledovan namen natečaja iz 3. člena pravil.
Komisija bo izbrala po en najboljši kratki film v vsaki kategoriji, in sicer do 30. marca 2018.
Organizator si pridržuje diskrecijsko pravico, da v kolikor nobeden od prijavljenih kratkih filmov ne
izpolnjuje kriterijev za izbor, nagrade ne podeli.
Organizator si pridržuje pravico, da brez opozorila in obrazložitve iz sodelovanja izloči udeleženca, ki
ne spoštuje pravil tega natečaja.
Odločitve komisije in izbor oz. ne izbor zmagovalnega kratkega filma so dokončne, pritožbe nanj niso
mogoče.
8. člen
(Ostali pogoji sodelovanja)
Format kratkega film ni predpisan, dolžina posameznega posnetka je lahko najmanj 1 minuto in največ
5 minut.
Vsebine, ki jih bo komisija ocenila kot neprimerne, neustrezne ali žaljive, ne bodo sodelovale v izboru
za nagrado. Neprimerne ali neustrezne so tiste vsebine, ki so omalovažujoče, ponižujoče, nemoralne,
diskriminatorne, rasistične, ki spodbujajo k sovražnosti, nemoralnim ali nezakonitim dejanjem ali
vsebujejo znake, ki so v nasprotju s cilji ali z vrednotami organizatorja oz. natečaja. V izboru ne bo
sodeloval niti kratki film udeleženca, ki nima privolitve skrbnika in/ali drugih oseb za posredovanje ali
objavo vsebin oz. krši avtorske ali druge pravice tretjih oseb.
V kratkih filmih lahko nastopajo le osebe, ki sodelujejo na natečaju. Če nastopajo tudi druge osebe,
morajo udeleženci priložiti njihovo pisno soglasje. Za osebe, ki so mlajše od 15 let, pa tudi pisno soglasje
njihovega skrbnika.
Organizator bo pred objavo od izbranih avtorjev zahteval, da se identificirajo z davčno številko zaradi
preverjanja izpolnjevanja pogojev iz natečaja ter potreb morebitne obdavčitve nagrade.
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9. člen
(Objava kratkih filmov)
V nekomercialne namene oziroma za potrebe promocije Finančne uprave Republike Slovenije bo
organizator vse kratke filme, ki jih bo ocenil kot primerne, javno, v celoti ali po delih objavil na svojih
spletnih straneh in družbenih medijih (npr. Facebook, Twitter, YouTube) ter drugih komunikacijskih
kanalih. Poleg kratkih filmov bodo javno objavljeni tudi njihovi avtorji z imeni in priimki.
10. člen
(Obveščanje, objava nagrajencev in podelitev nagrad)
Prejemniki nagrad se z imenom in priimkom objavijo na spletnih straneh organizatorja po zaključku
izbora komisije. Organizator posameznega nagrajenca tudi pisno obvesti o nagradi in o tem, kdaj in kje
mu bo nagrada podeljena.
Če se nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.
Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se ugotovi, da nagrajenec:
- ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili;
- ne spoštuje teh pravil;
- ni podal svojih resničnih podatkov;
- ni avtor posredovanih materialov in vsebin ter krši avtorske pravice tretjih oseb;
- sodeluje v imenu tretjih oseb (z ali brez njihove vednosti).
V kolikor se kateri od pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi po podelitvi nagrad, ima
organizator pravico zahtevati vračilo nagrade.
Organizator bo s podelitve nagrad objavil slikovno gradivo.
11. člen
(Obdavčitev nagrad)
Vrednost nagrade, ki presega 42 EUR, se v celoti všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.
Akontacijo dohodnine bo za nagrajence, katerim se po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 13/11 s
spremembami) vrednost nagrade všteva v davčno osnovo, skladno z veljavno slovensko davčno
zakonodajo obračunal in plačal organizator nagradnega natečaja; v ta namen so nagrajenci dolžni
sporočiti podatke, potrebne za obračun dohodnine. Morebitne druge davčne obveznosti ali stroški
oziroma druge obveznosti, povezane s prejemom nagrade, bremenijo nagrajence.
12. člen
(Stvaritve in avtorstvo)
Udeleženec potrjuje, da so oddani kratki filmi z vsemi pripadajočimi vsebinami v celoti njegovo lastno,
izvirno, še neobjavljeno avtorsko delo, oz. da je pridobil ustrezne avtorske pravice, da ne krši nobenih
avtorskih, izvajalskih pravic in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb ter da nihče v razmerju do
organizatorja, v zvezi s katerokoli pravico, ki jo je organizator pridobil, ne bo uveljavljal nobenih denarnih
in/ali katerihkoli drugih zahtevkov.
Udeleženec se odpoveduje avtorskemu honorarju ali drugačnemu nadomestilu za posredovane vsebine.
Udeleženec s soglasjem potrjuje, da morebitne osebe, omenjene ali prikazane v vsebinah, soglašajo z
objavo svojega imena in priimka, oziroma drugih znakov, ki nakazuje nanje, kot tudi morebitne podobe
na fotografijah oz. drugih vsebinah.
Udeleženec potrjuje, da je za morebitne videoposnetke oseb, ki nastopajo v kratkem filmu, pridobil
njihovo soglasje, za tiste, mlajše od 15 let, pa soglasje njihovih staršev oz. skrbnikov.
Udeleženec soglaša, da sme organizator vse oddane kratke filme objaviti na svojih spletnih mestih in
družbenih medijih (npr. Facebook, Twitter, YouTube) ter drugih komunikacijskih kanalih, v
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nekomercialne namene oz. za potrebe promocije Finančne uprave Republike Slovenije. Udeleženec se
odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom v zvezi s tem, vključno avtorskemu honorarju.
Organizator ne prevzema nobenega jamstva glede trajanja objave poslanih kratkih filmov, njihovega
shranjevanja ali varnostnega kopiranja (backup). Organizator udeležencu ni dolžan vrniti poslanih
vsebin. Organizator priporoča udeležencem, da pri sebi hranijo kopije ali izvirnike vsebin, ki jih pošljejo
organizatorju.
13. člen
(Zasebnost in varstvo podatkov)
Organizator se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke varoval in uporabljal v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), samo za namen, za katerega so bili pridobljeni,
in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Podatki bodo hranjeni v skladu s predpisi.
14. člen
(Dostopnost pravil nagradnega natečaja)
Ta pravila pričnejo veljati dne 20. 1. 2018 in bodo ves čas trajanja natečaja dostopna na spletni strani
organizatorja.
Kontakt organizatorja v primeru vprašanj ali nejasnosti v zvezi z nagradnim natečajem: mediji.fu@gov.si
ali 01 4783920.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil. Spremembe morajo biti objavljene na istem
mestu, kot ta pravila. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo pravila, objavljena na spletni
strani organizatorja, za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri
koli drugi obliki.
Številka:
Datum:

091-7/2018-1
18. 01. 2018
Jana Ahčin,
generalna direktorica
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PRIJAVA NA NAGRADNI NATEČAJ FURS 2018 »Kaj imam od davkov?«
Na nagradni natečaj Finančne uprave RS "Kaj imam od davkov?« se prijavljam oziroma se prijavljamo naslednji
člani ekipe v skladu s pravili:
Ime in priimek
Datum
Podpis
Ime in priimek
Podpis
člana ekipa
rojstva
člana ekipe
starša oz. skrbnika
starša oz. skrbnika
člana ekipe
člana ekipe *
člana ekipe *

*OPOMBA: Če je posamezni udeleženec (član ekipe) star manj kot 15 let, morajo njegovi starši/skrbniki z
navedbo svojega imena in priimka ter podpisa soglašati glede prijave na javni natečaj.
Zgoraj navedeni člani ekipe prijavljamo kratek film z naslovom:______________________________________
_________________________________________________________________________, ki ga prilagam(o) na
elektronskem nosilcu, ki smo ga izdelali pod mentorstvom ______________________________________ (vpišite
ime in priimek mentorja, če je pri izdelavi sodeloval mentor, sicer pustite prazno).
Zgoraj podpisani člani ekipe ali v njihovem imenu starši oz. skrbniki:
 Izjavljam(o), da sem (smo) avtor(ji) filma, ki ga prijavljam(o), in da prijavljeni film ni bil predhodno
objavljen.
 Dovoljujem(o) javno objavo mojega (naših) imen(a), priimka(ov) in osebne(ih) podob(e) ter
prijavljenega dela v nekomercialne namene oziroma za potrebe promocije Finančne uprave RS, na
spletnih straneh Finančne uprave RS in družbenih medijih (npr. Facebook, Twitter, YouTube) ter drugih
komunikacijskih kanalih.
 Potrjujem(o), da sem (smo) v celoti seznanjen(i) in se strinjam(o) s Pravili nagradnega natečaja Finančne
uprave RS za film »Kaj imam od davkov?«, objavljenimi na spletni strani Finančne uprave RS
(www.fu.gov.si/nagradninatecaj).
 S podpisom izjavljamo, da so vsi navedeni podatki resnični.
SOGLASJE NASTOPAJOČEGA V KRATKEM FILMU k prijavi na javni natečaj v skladu s pravili.
Ime in priimek
Datum rojstva
Podpis
Ime in priimek
nastopajočega
nastopajočega
nastopajočega
starša oz. skrbnika
nastopajočega *

Podpis
starša oz. skrbnika
nastopajočega *

*OPOMBA: Če je nastopajoči v filmu star manj kot 15 let, morajo njegovi starši/skrbniki z navedbo svojega
imena in priimka, ter podpisa soglašati glede nastopanja v filmu.
Če je nastopajočih več kot 6, naj se vpišejo na hrbtno stran te prijavnice. Vpišejo naj vse podatke in se podpišejo,
kot veleva zgornja preglednica.
Kontaktni elektronski naslov ekipe/člana/mentorja:______________________________________________________
Kontaktna telefonska številka ekipe/člana/mentorja: _____________________________________________________
(oboje za kontaktiranje v zvezi z nagradnim natečajem)
V/na (kraj), ________________________,

(datum prijave)______________

