Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) in v skladu
s 5. členom Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12,
11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B), izdajam

Pravila nagradnega likovnega natečaja Finančne uprave republike Slovenije
z naslovom »Kaj imam od davkov?«
1. člen
(Splošna določba in organizator)
Ta pravila določajo način izvedbe in pogoje za sodelovanje udeležencev na nagradnem likovnem
natečaju »Kaj imam od davkov?«, ki ga prireja Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta
55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
2. člen
(Zavezanost pravilom)
Pravila nagradne igre so obvezujoča za organizatorja in udeležence natečaja.
Udeleženci z oddajo prijave na natečaj priznavajo ta pravila in izrecno soglašajo, da organizator
osebne podatke in poslana likovna dela uporabi in razstavi 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 vsi udeleženci kot člani ekipe ali razreda
pristanejo na ta pravila. Udeleženci s sodelovanjem na nagradnem natečaju potrjujejo, da so avtorji
svojih izdelkov. Organizator za morebitne kršitve avtorskih pravic s strani udeležencev ne odgovarja.
3. člen
(Namen nagradnega natečaja)
Namen nagradnega likovnega natečaja je spodbujanje mladostnikov, da aktivno pristopijo k
razumevanju in razmišljanju o davčni kulturi in davkih ter kaj imajo od davkov oni.
4. člen
(Čas izvajanja natečaja)
Natečaj poteka od 13. 1. 2020 do vključno 13. 3. 2020.
5. člen
(Udeleženci)
Udeleženec natečaja za nagrado je celoten osnovnošolski razred oziroma ekipa pod zastopstvom
mentorja ali učitelja (v nadaljevanju: mentor) v okviru osnovne šole.
Udeležence na natečaj prijavi mentor, ki mora predhodno od starša ali skrbnika učenca pridobiti
potrebno soglasje ali pooblastilo za sodelovanje in prijavo na natečaj.
Mentor dela udeležencev prijavi pod oznako razreda ali ekipe in imenom šole (npr. »1. a razred, OŠ
Ljubljana). V nagradnem natečaju učenci ne sodelujejo z imeni in priimki.
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6. člen
(Nagradni sklad)
Med vsemi prispelimi likovni deli bodo izbrana 3 zmagovalna. Nagrajeni bodo mentorji in vsi učenci,
kot člani ekipe oziroma razreda izbranega likovnega dela.
Nagrada je darilni paket za trampolin park »Woop!« v Ljubljani. Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče
zamenjati ali izplačati v gotovini.
Morebitne druge obveznosti ali stroški oziroma druge obveznosti, povezane s prejemom nagrade,
bremenijo nagrajence.
7. člen
(Potek natečaja in izbor nagrajencev)
V izboru za nagrado sodelujejo razredi ali ekipe osnovnih šol, ki v obdobju od 13. 1. 2020 do vključno
13. 3. 2020 pošljejo ustrezna likovna dela po pošti na naslov Finančna uprava RS, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, s pripisom »Za likovni natečaj«, skupaj s pravilno izpolnjeno prijavnico.
Šteje se, da je prijava pravočasna, če jo organizator po navadni pošti prejme do poteka roka, torej
najpozneje do 13. 3. 2020, ali če je priporočena pošiljka oddana na pošto do 13. 3. 2020.
Likovna dela bo ocenjevala 3-članska komisija, ki jo imenuje generalni direktor organizatorja.
Komisija pripravi zapisnik o izboru natečaja v katerem navede: datum in kraj izbora, število sodelujočih
razredov in ekip, podatke o izbranih delih ter obrazložitev svoje odločitve o izpolnjevanju kriterijev za
izbor.
Kriteriji za izbor so: kreativna vsebina, izvirnost ideje in dovršenost likovnega dela glede na namen
natečaja iz 3. člena teh pravil.
Komisija bo izbrala prejemnike nagrad do 30. marca 2020.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če nobeno od prijavljenih del ne izpolnjuje
kriterijev za izbor.
Organizator si pridržuje pravico, da brez opozorila in obrazložitve iz sodelovanja izloči udeleženca, ki
ne spoštuje pravil tega natečaja.
Odločitve organizatorja in komisije o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro so dokončne in veljajo
za vse udeležence. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ne bo mogoče rešiti
sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
8. člen
(Ostali pogoji sodelovanja)
Likovna dela, ki lahko sodelujejo na natečaju so slikarska dela (risbe ali slike). Sama tehnika risanja,
oblika, velikost formata in drugi elementi likovnih del niso predpisani in so prepuščeni ustvarjalnosti
avtorjev oziroma mentorjev.
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,
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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 bodo sodelovali tudi izdelki, ki kršijo avtorske ali druge pravice tretjih oseb.
9. člen
(Objava likovnih del)
V nekomercialne namene za potrebe promocije Finančne uprave Republike Slovenije lahko
organizator likovna dela, ki jih bo ocenil kot primerna, javno objavi na svojih spletnih straneh in
družbenih medijih (npr. Facebook, Twitter, Instagram) ter v prostorih in na javnih površinah prostorov
organizatorja po Sloveniji. Poleg likovnih del bo objavljen razred ali ekipa in ime osnovne šole brez
imen in priimkov avtorjev.
10. člen
(Obveščanje, objava nagrajencev in podelitev nagrad)
Po zaključku izbora komisije organizator na svojih spletnih straneh objavi fotografijo likovnega dela z
označbo razreda ali ekipe in imenom osnovne šole. Organizator mentorja zmagovalnega likovnega
dela tudi pisno obvesti o nagradi in o tem, kdaj in kje bo razredu 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).
Organizator ima pravico zahtevati vračilo nagrad, če po podelitvi nagrad ugotovi, da je izpolnjen kateri
izmed pogojev iz prejšnjega odstavka.
Organizator bo s podelitve nagrad objavil slikovno gradivo.
11. člen
(Obdavčitev nagrad)
Vrednost nagrade ne presega 42 EUR, zato se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero
dohodnine.
12. člen
(Stvaritve in avtorstvo)
Udeleženci potrjujejo, da so oddana likovna dela v celoti njihovo lastno, izvirno, še neobjavljeno
avtorsko delo, da ne kršijo nobenih avtorskih, izvajalskih pravic in 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 ali katerihkoli drugih zahtevkov.
Udeleženci se odpovedujejo avtorskemu honorarju ali drugačnemu nadomestilu za posredovana
likovna dela.
Organizator udeležencem ni dolžan vrniti prejetih likovnih del.
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13. člen
(Zasebnost in varstvo podatkov)
Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v
nadaljevanju: Splošna Uredba) in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov, imenovane pri organizatorju, so:
dpo.fu@gov.si oziroma Finančna uprava RS, Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, p. p. 631,
Šmartinska 55, 1001 Ljubljana.
14. člen
(Namen obdelave, čas hrambe, pravice udeležencev in ostale informacije v zvezi z varstvom osebnih
podatkov)
Za namen izvedbe nagradne igre in na podlagi privolitve udeleženca organizator obdeluje sledeč
osebne podatke udeleženca:
- ime in priimek mentorja/prijavitelja
- njegova kontaktna e-pošta in telefonska št.,
- naziv razreda/ekipe,
- ime šole,
- št. učencev.
Za namen izvedbe nagradne igre štejejo zlasti naslednja obdelave: vodenje evidence udeležencev
nagradne igre in identifikacija nagrajenca, zagotovitev transparentnosti nagradne igre (objava v
medijih in na spletu), obveščanje o nagradni igri, izročitev nagrade oziroma zagotovitev izpolnitve
obveznosti iz tega naslova.
Organizator bo hranil osebne podatke do poteka roka izpolnitve obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil in
jih bo najkasneje v roku 14 dni po poteku roka za predajo nagrad izbrisal iz svojih evidenc, razen v
primerih objav v skladu s temi pravili, ko se podatki izbrišejo najkasneje v roku 7 dni po prejemu
zahteve o pozabi.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka organizator hrani podatke o nagrajencih v skladu s Splošno
uredbo ali zakonom, ki ureja obdavčitev nagrad.
Organizator lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov udeleženca zaupa svojim
pogodbenim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v
imenu in na račun organizatorja, v mejah organizatorjevega pooblastila, določenega v pisni pogodbi
oziroma drugem pravnem aktu, in skladno z nameni, ki so opredeljeni v teh pravilih.
Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov ima udeleženec v skladu s Splošno
uredbo naslednje pravice, in sicer pravico, da od organizatorja zahteva:
- dostop do osebnih podatkov (15. člen),
- popravek ali izbris (pozabo) osebnih podatkov (16. in 17. člen),
- omejitev obdelave (18. člen),
- prenosljivost podatkov (20. člen).
Poleg tega ima udeleženec tudi pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, v skladu s 77. členom
splošne uredbe.
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15. člen
(Dostopnost pravil nagradnega natečaja)
Ta pravila pričnejo veljati 13. 1. 2020 in bodo ves čas trajanja natečaja dostopna na spletni strani
organizatorja.
Dodatna pojasnila organizatorja v zvezi z nagradnim natečajem so dostopna prek elektronske pošte
mediji.fu@gov.si ali na tel. 01 478-39-20.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil. Spremembe morajo biti objavljene na enak
način, kot ta pravila. V primeru spora ali nejasnosti veljajo za zavezujoča pravila, ki so objavljena na
spletni strani organizatorja, in ne druge morebitne objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli
drugi obliki.

Številka: 091-6/2020-1
Datum: 8. 1. 2020

Peter Jenko,
generalni direktor
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PRIJAVA NA LIKOVNI NATEČAJ FURS 2020 »Kaj imam od davkov?«

Na nagradni likovni natečaj Finančne uprave RS "Kaj imam od davkov?«
_______________________________kot mentor/ica
(ime in priimek mentorja)

prijavljam naslednji razred/ekipo v skladu s pravili:
_________ razred/ekipa z osnovne šole _________________________________________________________.

Spodaj podpisani mentor razreda:
 Izjavljam, da so avtorji priloženih likovnih del (risbic, slik) učenci prijavljenega razreda/ekipe in da so
starši učencev s šolo podpisali soglasja za prijavo na javne natečaje.
 Dovoljujem objavo prijavljenih del v nekomercialne namene oziroma za potrebe promocije Finančne
uprave RS, na spletnih straneh Finančne uprave RS in družbenih medijih (npr. Facebook, Twitter,
Instagram) ter v prostorih Finančne uprave RS.
 Potrjujem, da sem v celoti seznanjen s Pravili nagradnega likovnega natečaja Finančne uprave RS »Kaj
imam od davkov?«, ki so objavljena na spletni strani Finančne uprave RS (www.fu.gov.si/likovninatecaj),
in se z njimi strinjam.
 S podpisom izjavljam, da so vsi navedeni podatki točni in resnični.

Elektronski naslov ekipe/mentorja:______________________________________________________
Telefonska številka ekipe/mentorja: _____________________________________________________
(zgolj za uporabo v zvezi z nagradnim natečajem)

V/na (kraj), __________________________

Podpis mentorja ___________________________

(datum prijave)___________________

