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PRAVILNIK IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNEGA NATEČAJA 

 za najboljše diplomsko ali magistrsko delo s področij transparentnosti, integritete in 

preprečevanja korupcije, ki je objavljen na spletni strani www.transparency.si.   
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

 

1) Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradnem natečaju za najboljše diplomsko ali 

magistrsko delo s področij transparentnosti, integritete in preprečevanja korupcije (v nadaljevanju: 
nagradni natečaj). Organizator in izvajalec: Transparency International Slovenia – društvo 
Integriteta, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, matična številka: 4008219000, davčna številka: 

57790507 (v nadaljevanju: organizator).  
 

2) Namen nagradnega natečaja je ozaveščanje o negativnih posledicah korupcije in krepitev 

kompetenc mladih na tem področju. Nagrada je plačilo kotizacije zmagovalcu natečaja za udeležbo 
na poletni šoli Transparency International School of Integrity 2022. 

 
3) Nagradni natečaj se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 5. 10. 2021 do 

vključno 1. 6. 2022.  

 

4) Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradnemu natečaju, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi 

seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradnemu natečaju v celoti strinjajo. 

 
2. člen 

 

1) Udeleženci nagradnega natečaja morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

- so polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji; 

- so na akreditiranem1 visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji uspešno zagovarjali ali kako 

drugače uspešno opravili pisanje diplomskega ali magistrskega dela v letih 2020, 2021 ali 2022 

do roka določenega v tem razpisu;  

- so v delu obravnavali tematiko transparentnosti, integritete, preprečevanja korupcije ali 

katero drugo področje dela TI Slovenia; 

- dne 31. 8. 2022 ne bodo starejši kot 35 let; 

- niso sodelovali na prejšnjem natečaju za najboljše diplomsko in magistrsko delo, ki je bilo 

objavljeno februarja 2021. 

2) K nagradnemu natečaju lahko uporabniki pristopijo po elektronski pošti na e-naslovu 
info@transparency.si v skladu z razpisanim besedilom o pravilih nagradnega natečaja, ki je 

objavljeno na spletni strani www.transparency.si. Uporaba spletne strani je brezplačna.  

 
3) Sodelovanje v nagradnem natečaju TI Slovenia je brezplačno.  

 

 
1 Po kriterijih Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu. 
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4) Udeleženci nagradnega natečaja sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradnem natečaju. Med 

stroške se uvrščajo:  

• strošek dostopa do interneta,  

• strošek prenosa podatkov z interneta,  

• stroški s pripravo diplomskih ali magistrskih del (lektura, oblikovanje idr.), katerih predložitev 

je pogoj za sodelovanje pri nagradnem natečaju v skladu z razpisanim besedilom na spletni 

strani www.transparency.si.   
 

5) V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci TI Slovenia 

in njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) ter druge osebe, ki 
kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja.   

 
6) TI Slovenia nosi stroške udeležbe na poletni šoli Transparency International School of Integrity 

2022 (kotizacijo). V primeru izvedbe poletne šole v živo bo TI Slovenia kril tudi organizacijo in 

stroške poti. Skupna vrednost nagrade je odvisna od načina izvedbe poletne šole in bo določena 

naknadno. 

 

7) Vsak posameznik lahko k nagradnemu natečaju pristopi oziroma sodeluje pri njem le enkrat. 

 

8) Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradnem natečaju le v svojem lastnem imenu in s 

sodelovanjem v nagradnem natečaju potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi 

lastni osebni podatki, ter da se strinja s pravili, navedenimi v tem pravilniku. 

 

POTEK NAGRADNEGA NATEČAJA IN NAČIN SODELOVANJA 

 

3. člen 

 

1) Cilj nagradnega natečaja je seznanitev z diplomskimi ali magistrskimi deli s področij 

transparentnosti, integritete ali preprečevanja korupcije in prepoznava najboljšega med njimi po 

mnenju strokovne komisije. Izbrano bo eno delo, avtorju bo omogočena brezplačna udeležba na 
poletni šoli Transparency International School of Integrity 2022.  

 

2) Udeleženci nagradnega natečaja sodelujejo tako, da prijavo oddajo elektronsko na 

info@transparency.si z zadevo »Prijava na razpis za najboljše diplomsko ali magistrsko delo«. Rok 

za oddajo je 1. 6. 2022 (do 23:59). Prijava mora vsebovati: 

- ime in priimek ter datum rojstva avtorja dela, navedbo visokošolske institucije, v okviru katere 

je bila naloga pripravljena in datum zagovora oz. oddaje dela; 

- celotno diplomsko ali magistrsko delo z vsemi prilogami; 

- potrdilo o uspešno opravljeni obveznosti oddaje ali zagovora diplomskega ali magistrskega 

dela s strani visokošolskega zavoda.    

 

3) Podrobna predstavitev in potek natečaja sta objavljena strani TI Slovenia.  

 

PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA 

 

4. člen 
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1) Datum začetka in zaključka natečaja je objavljen na spletni strani www.transparency.si.  

 
 

2) Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi da:  

• udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;  
• je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja pri nagradnem natečaju;  

• udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pogoji nagradnega natečaja ali jih ni 

izpolnil pravočasno.  
 

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil 
komu drugemu ali ne. 

 

3) TI Slovenia si pridržuje pravico, da ne podeli glavne nagrade za najboljše delo, če prejeta dela ne 

bodo zadostila kriterijem strokovne komisije. 

 

4) Udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorjem jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi 

avtorskimi upravičenji na tem gradivu. 

  

5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje 

za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd. v delu ali celoti, v vseh medijih (tiskanih, spletnih, 

socialnih omrežjih ter drugih medijih) organizatorja nagradnega natečaja brez pravice do 
nadomestila oziroma kakršnega koli plačila.  

 

6) V primeru, da je udeleženec izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno 

soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja 

oziroma objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih, na spletnih straneh, socialnih 

omrežjih ali drugih medijih) organizatorja nagradnega natečaja brez pravice do nadomestila 

oziroma plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli 

načinu uporabe gradiva.  
 

NAGRADA 

 
5. člen 

 

1) V sklopu nagradnega natečaja bo podeljena ena (1) nagrada. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti 
zahtevati njene denarne protivrednosti. Vrednost  nagrade bo določena naknadno.  

 

2) Vrsta in opis nagrade sta podrobneje predstavljena v besedilu na spletni strani  

www.transparency.si. 

 
3) Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade ali prenosljiva na kogarkoli. 

 

NADZOR NAGRADNEGA NATEČAJA 

 

6. člen 

 
1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradnega natečaja ter izborom nagrajenca skrbi 

TI Slovenia.  
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OBVEŠČANJE NAGRAJENCA 

 

7. člen 

 

1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob prijavi k 
nagradnemu natečaju. 

 

2) Ime nagrajenca bo objavljeno na spletni strani TI Slovenia. 

 

3) Rezultati nagradnega natečaja so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča. 
 

PREVZEM NAGRAD 

 
8. člen 

 

1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade osebno, na sedežu organizatorja ali 

na dogodku, ki ga organizira organizator po prejemu pisnega poziva s strani organizatorja.  
 

2) Za prevzem nagrade mora nagrajenec predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen 
naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o 

prevzemu nagrade nagrajenec lahko sporoči tudi kontaktno telefonsko številko. Če nagrajenec v 

sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do 
nagrade brez pravice do kakršnega koli nadomestila. 

 

3) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine obračuna in odvede 

organizator nagradnega natečaja, TI Slovenia. 
 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI 

 

9. člen 

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

• kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju; 
• kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrade. 

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV 
 

10. člen 

 

1) Vsi osebni podatki so skrbno varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja 
nagradnega natečaja s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (ZVOP-1).  

 
2) Udeleženci nagradnega natečaja izrecno soglašajo, da organizator nagradnega natečaja njihove 

osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradnem natečaju, uporabi za 
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potrebe tega natečaja. Navedene podatke lahko organizator nagradnega natečaja obdeluje za 
lastne potrebe do preklica privolitve oz. največ 5 let po izboru nagrajenca. V času upravljanja 
osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.  

 

3) Organizator brez privolitve udeležencev nagradnega natečaja osebnih podatkov udeležencev ne 

bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene kot izključno za potrebe uspešne celostne 

izvedbe nagradnega natečaja, razen če je s predpisi določeno drugače. 
  

4) Organizator ne prevzema odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo 

določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne 
napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov udeležencev nagradnega 

natečaja. 

 

5) Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, 

shranjevanja in uporabe: 
• elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradnem natečaju, izbor nagrajenca, 

posredovanja pisnih pozivov organizatorja),  

• ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, obveščanja o 
nagradah in o načinu prevzema nagrad, za obveščanje donatorja projekta ter za potrebe 

poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo),  
• kontaktna telefonska številka (za potrebe obveščanja pri dostavi nagrade),  

• davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v  

skladu z veljavno davčno zakonodajo).  

 

6) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, 

kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, 

skladno z veljavnimi predpisi.  

 

7) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi 

zahtevka nagrajenca se podatki izbrišejo.  

 

8) Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in strokovna komisija. 

 

9) S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja 

brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradni natečaj po elektronski pošti ali telefonske 

številke do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov. 

 

DOKUMENTACIJA 

 
11. člen 

 

1) Dokumentacijo v zvezi z nagradnim natečajem hrani organizator, in sicer: dokumentacija v zvezi z 
organizacijo in izvedbo nagradnega natečaja ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja 

tri (3) leta; dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna 

dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku 
zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti. 
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DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNEGA NATEČAJA 

 
12. člen 

 

1) Navodila nagradnega natečaja so na voljo na spletni strani Transparency International SLovenia 
na www.transparency.si ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem.  

 
KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 

 

13. člen 

 

1) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh Pravil , če tako zahtevajo pravni, 

tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil 

z objavo na spletni strani www.transparency.si v zapiskih, kjer je navedena povezava do pravil 
nagradnega natečaja.      

  
2) Odločitev organizatorja nagradnega natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem o in 

pravilih, povezanih z njim, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora 
ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v 
tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno 
organizator.  
 

3) O vseh spremembah in novostih nagradnega natečaja bo organizator udeležence sproti obveščal z 
objavami na spletni strani.   

 

4) Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je 
pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.  
 

5) Vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi 

z nagradnim natečajem se naslovi na info@transparency.si .  

  

 

V Ljubljani, 5. 10. 2021 
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