
NAGRADNI FOTO NATEČAJ »LEPOTE HORJULSKE DOLINE«  

 

Občina Horjul bo tudi letos izdala koledar za leto 2024. Ob tem objavljamo nagradni foto natečaj z naslovom 

»LEPOTE HORJULSKE DOLINE«, z namenom pokazati prelepe kraje in utrinke iz našega vsakdana. Foto natečaj 

bo potekal do vključno 31. avgusta 2023.  

NAJBOLJ ZAŽELENI MOTIVI 

- Utrinki kotičkov iz celotne Horjulske občine v vseh letnih časih. 
- Doživetja v urbanih središčih, ki vključujejo različne kulturne, športne, glasbene in druge podobne 

dogodke. 
- Ulični utrip, ki vključuje ljudi, njihovo delo, njihovo ustvarjanje. 
- Arhitektura in zgodovinske kulturne točke, ki izražajo posebnosti in tradicijo naših krajev. 

POGOJI SODELOVANJA 

S prijavo v nagradni natečaj udeleženec potrjuje, da je avtor fotografij in da je seznanjen s pravili in pogoji 

natečaja, ki je objavljen na spletni strani Občine Horjul www.horjul.si. 

Za natečaj bomo upoštevali fotografije vseh letnih časov s tematiko celotne občine, njenih naravnih in 

kulturnih lepot, običajev ali drugih zanimivih utrinkov domačih krajev.  

Na panorami fotografije mora biti razvidno, da je posneta v Horjulski občini. 

Za fotografijo, na kateri so prikazani ljudje, mora avtor pridobiti njihovo pisno soglasje za namene, kot so 

opredeljeni v tem natečaju. 

Vsi udeleženci se z oddajo fotografij strinjajo, da se njihova dela lahko uporabijo v promocijske namene 

občine Horjul (z navedbo avtorja fotografije ob objavi).  

Fotografije, ki niso v skladu s pravili natečaja ter predpisanimi vsebinskimi in tehničnimi zahtevami (v 

nadaljevanju), ne bodo upoštevane. 

PRIJAVA NA NATEČAJ, OZNAČEVANJE FOTOGRAFIJ IN POŠILJANJE 

Vsak udeleženec natečaja lahko predloži praviloma do 3 HORIZONTALNE oz. LEŽEČE fotografije v minimalni 

ločljivosti 2500 točk po daljši stranici (resolucija fotografije naj bo 300 dpi). Format shranjene fotografije naj 

bo JPG ali JPEG in naj ne presega velikosti nad 5MB.  

Fotografije sprejemamo na elektronskem naslovu obcina@horjul.si do vključno 31. avgusta 2023. 

Fotografije lahko pošljete tudi preko povezave Wetransfer ali jih dostavite na USB ključu na naslov občine, v 

kolikor njihova velikost presega možnost pošiljanja preko navadne e-pošte. 

Vsaka fotografija naj bo obvezno označena z imenom in priimkom avtorja, zaporedno številko in naslovom 

fotografije. 

Primer oddaje treh fotografij:  Janez_Novak_1_Lipalca po deževju, Janez_Novak_2_praznovanje občinskega 

praznika , Janez_Novak_3_pust. 

Skupaj s fotografijami pošljite še naslednje podatke: ime in priimek avtorja, elektronski naslov in telefonsko 

številko. 

 



OCENJEVANJE IN OBJAVA FOTOGRAFIJ 

Ocenjevalna komisija bo med prejetimi fotografijami izbrala le najboljše in avtorje nagradila s praktično 

nagrado.  

S poslanim elektronskim sporočilom je udeleženec seznanjen, da bodo oddana dela, če bodo nagrajena, 

objavljena v koledarju Občine Horjul, ki ga bo ob koncu leta prejelo vsako gospodinjstvo. S sodelovanjem v 

nagradnem natečaju so udeleženci seznanjeni s tem, da se njihovi podatki (ime, priimek) objavijo na spletni 

strani in družabnih omrežjih Občine Horjul.  

PODELITEV NAGRAD 

Nagrajencem, ki jih bo izbrala ocenjevalna komisija, bomo podelili praktično nagrado ter izvod koledarja.  

Pri podeljevanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradnega natečaja pošljejo elektronsko 

sporočilo s fotografijo in pripišejo podatke: ime, priimek, e-poštni naslov in kratek opis fotografije. Vsak 

udeleženec nagradnega natečaja lahko prejme le eno nagrado in je lahko nagrajen samo enkrat ne glede na 

število oddanih fotografij.  

Razglasitev končnih rezultatov bo do 30. septembra 2023. Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad sta 

dokončna in na rezultate pritožba ni možna.  

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRADE 

Nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti, seznam nagrajencev pa bo 

objavljen na spletni strani Občine Horjul.  

Nagrajenci se morajo na obvestilo odzvati v roku 14 dni. V primeru, da se v tem roku ne odzovejo, izgubijo 

pravico do nagrade in nagrada zapade. 

Če nagrajenec v 14 dneh po razglasitvi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nje brez pravice 

do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo 

nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.  

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV 

»Upravljalec osebnih podatkov je Občina Horjul.  Občina bo posredovane osebne podatke obdelovala za 

namen izvedbe nagradnega foto natečaja z naslovom »LEPOTE HORJULSKE DOLINE«, na podlagi točke (b) 

člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Občina bo hranila in varovala osebne podatke na 

primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim 

osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim 

pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne 

podatke pri pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov 

v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja 

odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne 

organizacije. Zagotovitev podatkov je pogodbena obveznost. Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih 

podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa in 

prenosljivosti (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic - 

pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: 

gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). Podrobnejše informacije o tem, kako občina 

ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih 

podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si, oziroma na spletni strani občine. 

  



AVTORSTVO 

Udeleženec natečaja z oddajo prijave in fotografij organizatorjema natečaja zagotavljajo,  

Udeleženec zagotavlja organizatorju, da je sam lastnik in avtor fotografij oziroma, da je izključni imetnik 

avtorskih pravic in da na teh fotografijah ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih oseb. 

Avtorji za predložena dela zadržijo avtorske pravice, organizator pa ima pravico do objav v promocijske 

namene natečaja in druge namene promocije občine Horjul (z navedbo avtorja fotografije ob objavi). 

KONČNE DOLOČBE 

Udeležencem nagradnega natečaja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu 

obcina@horjul.si ali na tel. št. 040 350 273 (Urša Nagode). 

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim natečajem in niso urejena s temi pravili, daje 

ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.  

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem nagradnim natečajem ter s povezanimi pravili je dokončna, 

velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.  

Pravila nagradnega foto natečaja so dostopna na spletni strani www.horjul.si. 

 

 

Horjul, 03.02.2023 

Številka: 039-0002/2023-1 


