
Natečaj  »Grajske novice – idejna rešitev za leto 2015« 
 
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM 
Sevnica) objavlja javni nagradni natečaj: »Grajske novice – idejna rešitev za leto 
2015«. Zanimajo nas oblika, dizajn, postavitve strani, barve, velikost slik, vrsta pisave 
… 
 
Najboljša idejna rešitev bo nagrajena in uporabljena za oblikovanje in postavitev 
Grajskih novic za leto 2015 in naprej. 
 
Nagrada:  bon TA Doživljaj  v vrednosti 300 EUR  
 
Nagrajenec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti ter na spletni strani 
www.kstm.si v treh (3) delovnih dneh po odločitvi strokovne žirije. 
 

 
Rok prijave: 
 
Natečaj poteka od 1.08.2014 do 15.10.2014  
 
Predloge z osnutkom  idejne rešitve pošljite do vključno tega datuma  na elektronski 
naslov alenka.kozorog@kstm.si ali pa jih pošljete ali osebno dostavite na CD/DVD na 
naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, zraven pa pripišite svoje 
podatke (ime in priimek, naslov, e-pošto, telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, 
ter davčno številko). 
 
Žirija: 
 
Žirijo bo izbral KŠTM Sevnica in bo sestavljena iz najmanj treh oseb. V kolikor 
nobena od idejnih rešitev komisijo ne bo prepričala, si komisija pridržuje pravico, da 
izbora ne naredi.  
 
Pogoji: 
 
Prijavitelj mora oddati idejno rešitev v za to določenem roku.  
 
Avtor idejne rešitve jamči, da je delo njegova avtorska stvaritev, da na njem ne 
obstajajo pravice tretjih oseb in da z njimi niso kršene katere koli druge pravice. 
 
 
Prenos pravic: 
 
Za nagrajeno idejno rešitev  po izboru organizatorja natečaja sledi prenos avtorskih 
pravic po ZASP (zakonu o avtorstvu in sorodnih pogodbah) na  KŠTM Sevnica, ki 
lahko idejne rešitve delno ali v celoti uporabi pri oblikovanju lokalnega časopisa 
Grajske novice. 
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Varstvo osebnih podatkov: 
 
S prijavo na natečaj prijavljeni oz. zanj zakoniti zastopnik dovoljuje, da KŠTM 
Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica za izvedbo natečaja in objavo rezultatov 
shranjuje njegove podatke in z njimi upravlja neomejeno časovno obdobje. Avtor 
idejne rešitve oz. njegov zakoniti zastopnik ima pravico do vpogleda in popravka 
svojih osebnih podatkov ter lahko kadarkoli pisno ali ustno zahteva trajno ali začasno 
prenehanje uporabe podatkov v času trajanja natečaja in po njem. Organizator 
zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. 
 
Kontaktni osebi za informacije: 
 
Alenka Kozorog, tel. 051 680 288 alenka.kozorog@kstm.si  
Iztok Felicijan, tel 051 680 285  iztok.felicijan@kstm.si  
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