
 
 

Pravila 1. natečaja za najboljšo domačo obrt 

 

1. člen 

 

Organizator 1. natečaja za najboljšo domačo obrt je ekipa EtnoART-a (v nadaljevanju 

organizator), pod mentorstvom Ustvarjalnika, mladinskega podjetniškega pospeševalnika, 

Vegova 8, 1000 Ljubljana.  

 

V 1. natečaju za najboljšo domačo obrt lahko sodelujejo vsi, ki ustvarjajo izdelke slovenske 

domače obrti.  

 

1. natečaj za najboljšo domačo obrt poteka od 21. februarja 2014 do 11. aprila 2014.  

 

2. člen 

 

Organizator bo v okviru natečaja izbral deset najboljših izdelkov po predlogu žirije, ki jo 

sestavljajo dva predstavnika EtnoART-a in dva predstavnika Ustvarjalnika. Izbrani izdelki 

bodo predstavljeni v spletni trgovini etnoart.si, kjer bodo na voljo za prodajo širši javnosti.  

 

3. člen 

 

Sodelovanje v 1. Natečaju za najboljšo domačo obrt je mogoče na naslednja načina: 

1. Po elektronski pošti, tako da kandidat pošlje fotografijo svojega izdelka in izpolnjen 

prijavni obrazec na elektronski naslov info@etnoart.si.  

2. Po običajni pošti, tako da kandidat pošlje fotografijo svojega izdelka ali izdelek in 

izpolnjen prijavni obrazec na naslov Ustvarjalnik, Vegova 8, 1000 Ljubljana. 

 

Posameznik lahko v natečaju sodeluje z več izdelki. Za prodajo je lahko izbranih tudi več 

izdelkov istega avtorja.  

 

4. člen 

  

Izbor najboljših desetih izdelkov se bo izvedel 11. aprila 2014 na sedežu Ustvarjalnika. 

Izdelke bo preučila štiričlanska komisija, sestavljena iz dveh predstavnikov EtnoART-a in 

dveh predstavnikov Ustvarjalnika. O izboru najboljših izdelkov po presoji komisije se vodi 

zapisnik, ki vsebuje podatke o: 

mailto:info@etnoart.si


- datumu, uri in kraju izbora 

- prisotnih osebah 

- poteku izbora 

- podatki o izbrancih 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

 

Posameznik lahko v natečaju sodeluje z več izdelki. Za prodajo je lahko izbranih tudi več 

izdelkov istega avtorja.  

 

5. člen 

 

Rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.etnoart.si v tednu po zaključku natečaja.  

 

Avtorje izbranih izdelkov bodo člani EtnoART-a obvestili na telefonsko številko, zapisano na 

prijavnem obrazcu. 

 

Sodelujoči se s sodelovanjem v natečaju strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (ime, 

priimek, kraj bivanja) na spletni strani www.etnoart.si.  

 

6. člen 

 

Sodelujočim v 1. natečaju za najboljšo domačo obrt so skladno z ZVOP-1 zagotovljene 

pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih 

podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v natečaju lahko kadarkoli zahtevajo, da se njihovi 

podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe natečaja.  

 

Zahteva se pošlje pisno na naslov Ustvarjalnik, Vegova 8, 1000 Ljubljana. Najkasneje v 15 

dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene 

natečaja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen.  

 

Sodelovanje v tem natečaju se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da 

organizator natečaja hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja izključno za 

namene izvajanja tega natečaja. Pridobljene osebne podatke bo organizator natečaja skrbno 

varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in 

jih ne bo posredoval tretjim osebam.  

 

Dokumentacija v zvezi z izbranci (osebni podatki) se bo hranila skladno z ZVOP-1.  

 

7. člen 

 

Izdelki, izbrani v natečaju, bodo predstavljeni v spletni trgovini etnoart.si, kjer bodo na voljo 

za nakup. Podrobnosti o prodaji in sodelovanju v spletni trgovini se organizator in avtor 

izdelka dogovorita naknadno, po izpeljanem natečaju. 
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8. člen 

 

Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno ekipa EtnoART-a. 

Morebitne napake v delu ekipe in pri izvedbi natečaja bo ekipa EtnoART-a reševala 

pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika 

lahko ekipa EtnoART-a  razveljavi natečaj kot celoto in ga z ustreznimi popravki ponovi. 

 

 
 

Ljubljana, 21. 2. 2014 

 

EtnoART 


