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OBJAVLJA 

KULTURNI NATEČAJ Z NASLOVOM 
»ŠTUDENTSKI VSAKDAN « 

 
 
 

1. Namen kulturnega natečaja 

 
Z natečajem želimo spodbuditi kreativnost in udejstvovanje študentov Univerze v Mariboru, da v svoje 

ustvarjanje ujamejo zanimive, nepozabne, raznolike in edinstvene trenutke v študentskem življenju. 

Želimo, da s fotografijami, grafikami, slikami in risbami predstavijo svoja videnja, razmišljanja in 

opažanja, povezana s študentskim življenjem ter Univerzo v Mariboru (v nadaljevanju: UM). 

 

Kulturni natečaj bo izveden v dveh kategorijah: 

1) SLIKE in RISBE 

2) FOTOGRAFIJE in GRAFIKE  

 
Z natečajem želimo izbrati nabor fotografij, grafik, slik in risb, ki se bodo uvrstile v koledar Študentskega 

sveta Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: ŠS UM) za leto 2022 ter tudi za druge promocijske namene 

ŠS UM in Univerze v Mariboru. 

 

2. Organizacija natečaja 

 
Pravico do sodelovanja na natečaju imajo vsi študenti z veljavnim statusom študenta na UM v 

študijskem letu 2021/2022. To dokazujejo s potrdilom o vpisu. 

 
3. Pravila za izdelke in tehnična navodila 

 
Vsak študent lahko odda po en izdelek v vsaki kategoriji, avtor izdelkov mora biti on sam. Izdelki ne 

smejo biti starejši od enega leta. 

 
Ocenjevalna žirija ima pravico, da po lastni presoji izloči izdelek, ki ne ustreza pogojem razpisa in se ne 

povezuje s temo natečaja.  

 
 
 
 

 
www.ssum.um.si | studentskisvet@um.si | T +386 2 23 55 345 | TRR: SI56 0110 0600 0020 393 | ID: SI71674705 

http://www.ssum.um.si/
mailto:studentskisvet@um.si


Slomškov trg 15 

2000 Maribor, Slovenija 

 

 
 

4. Oddaja izdelkov 

 
Oddaja izdelkov je možna od objave tega razpisa do dne 1. 12. 2021 do 23.59 ure preko spletnega obrazca 

na spletni strani ssum.um.si. Spletni obrazec je dostopen na naslednji povezavi: 

https://forms.office.com/r/WAyjL8dL2K. Študent mora v obrazec vpisati svoje osebne podatke, naložiti 

prijavljeno delo v ustrezni velikosti  dela in oddati potrdilo o vpisu za študijsko leto 2021/2022. 

 
Avtor mora v primeru, da je njegovo delo izbrano, zagotoviti fotografijo izdelka v velikosti primerni za 

tisk, tj. v ločljivosti najmanj 2953 točk x 2088 točk (ločljivost 150 dpi pri velikosti 50 cm x 35,35 cm). 

Ločljivost je lahko tudi večja. Fotografije morajo biti v .jpg formatu. Na fotografije  ali fotografije izdelkov 

ni dovoljeno dodajati podpisov in logotipov. 

 

 
5. Avtorske pravice in pravice objave 

 
Vsakdo lahko sodeluje le z izdelki, katerih avtor je sam. Če bi se kasneje izkazalo, da oseba ni avtor 

katerega izmed prijavljenih izdelkov, ki je bil nagrajen, je dolžna vrniti prejeto nagrado in prevzeti vse 

morebitne odškodninske zahtevke pravega avtorja. Če se med izborom pojavi sum, da oseba ni avtor 

izdelka, sme strokovna komisija izdelek brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja. Izdelki ne smejo 

kršiti Ustave RS, Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ali katerega drugega zakona. Avtor mora 

v primeru, da so na fotografiji določljive osebe (npr. osebe niso obrnjene s hrbtom, slika je čista) 

posedovati pisno soglasje oseb za objavo fotografij (soglasje ni potrebno, če vas je oseba pri 

fotografiranju videla in temu ni nasprotovala). 

 
Študentski svet UM bo spoštoval moralne avtorske pravice, zato te ostanejo avtorjem oddanih del. 

Avtor z oddajo izdelkov na organizatorja neodplačno in časovno neomejeno prenaša materialne 

avtorske pravice na izdelkih, in sicer dovoljuje reproduciranje in javno prikazovanje oziroma objavo v 

vseh tiskovinah ter medijih, ki so v domeni organizatorja (ŠS UM, ŠS članic in Univerze v Mariboru) - 

spletne strani, e-obvestila, družbeni mediji itd. in za namene promocije nagradnega natečaja ter 

promocije organizatorja. Moralne pravice avtorjev so neodtujljive in jih je ŠS UM dolžen spoštovati po 

določilih Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. ŠS UM se zavezuje, da bo ob objavljenem izdelku 

pripisal tudi ime avtorja. 

 
6. Odgovornost za vsebino Izdelkov 

 
Sodelujoči je v celoti odgovoren za posredovano vsebino in kakovost izdelkov. 

Sodelujoči se zavezuje, da v nobenem primeru ne bo v objavo posredoval vsebin: 

- v katerih bodo tretje osebe, ki se ne strinjajo z objavo vsebin na spletnem mestu ali natečaju, 

- ki bodo vsebovale kakšne druge podrobnosti, zaradi katerih in na podlagi katerih bodo lahko  
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prizadete pravice tretjih oseb, ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bile v nasprotju z 

veljavno zakonodajo, predpisi in moralo. 

 
Organizator si pridružuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega vsebine, ki 

prikazujejo nasilje, orožje, droge, ki so žaljive, nestrpne, obscene (moralno sporne) ali so po mnenju 

organizatorja iz kakršnegakoli drugega razloga neprimerne, ne objavi in sodelujočega, ki je vsebino 

poslal, izloči iz natečaja. 

 
Izdelki ne smejo vsebovati neposrednega ali prikritega oglaševanja. 

 
7. Varovanje osebnih podatkov 

 
Vsi sodelujoči dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov za namene obveščanja o natečaju. Sodelujoči v 

nagradni igri organizatorju dovoljuje, da obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in 

registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja 

varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim 

osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe natečaja ali za zgoraj navedene potrebe, svojim 

zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe, ki varujejo osebne 

podatke sodelujočih. 

 
8. Ocenjevanje 

 
Prispele izdelke bo pregledala in ocenila strokovna žirija, ki jo bo sestavil organizator. Komisija bo na 

podlagi ocenjevalnega obrazca izbrala 4 najboljša dela posamezne kategorije. Pri ocenjevanju se bo 

upoštevalo sledenje temi natečaja in kreativnost. Komisija bo do 8. 12. 2021 naredila ožji izbor izdelkov, 

med katerimi bo na Facebook strani ŠSUM potekalo glasovanje. Glasovanje bo potekalo od 12. 12. 2021 

do 19.12. 2021. Za oddane izdelke lahko glasuje vsak le enkrat. V posamezni kategoriji bo zmagalo delo, 

ki bo prejelo največ glasov. Drugo, tretjo in četrto nagrado prejmejo avtorji del, ki bodo dobili naslednje 

največje število glasov. Nagrajenci bodo po e-pošti obveščeni o nagradi najkasneje do 21. 12. 2021. 

 
Med prispelimi deli bo komisija naredila izbor tistih, ki bodo uporabljene za koledar ŠSUM za leto 2022. 

Vsa prispela dela se bodo uporabljala za promocijo ŠSUM. 

 
Vse odločitve žirije so dokončne in nepreklicne, pritožbe niso možne. 

 
Strokovna komisija lahko brez nadaljnjih obrazložitev odstrani vsako delo za katero se pojavi sum, da avtor za 
nabiranje glasov uporablja menjavo ali kupovanje glasov, glasovanje s ponarejenih Facebook profilov in 
podobne prijeme. 
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9. Objava rezultatov  

 
Organizator bo objavil rezultate na uradni spletni strani ŠS UM (www.ssum.um.si) in nagrajence 

obvestil o rezultatih ter pogojih in načinu prevzema nagrade najkasneje do 21. 12. 2021. 

 

Prvi štirje uvrščeni v vsaki izmed kategorij bodo poleg objave del na koledarju ŠSUM za leto 2022, 

prejeli simbolične nagrade.  

  

Nagrajenci dovoljujejo objavo imena in priimka na www.ssum.um.si in na Facebook strani ŠSUM.  

 
10. Odgovornost organizatorja 

 
Organizator v ničemer ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči 

utrpel zaradi sodelovanja na natečaju, prav tako izrecno prepoveduje fotografiranje v nevarnih 

okoliščinah ali pogojih, ki bi utegnili ogroziti življenje ali zdravje fotografov, modelov ali tretjih oseb 

(promet, drugo nevarno okolje in okoliščine, nevarne živali itd.). 

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi 

izvirala iz nagrad, niti ne prevzemajo nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad. 

 
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo natečaj korektno izpeljan. V 

primeru nastopa okoliščin, na katere organizator ne more vplivati, za katere ni odgovoren oziroma jih 

ni mogel preprečiti, zavrniti ali se jim izogniti, lahko organizator odpove natečaj. O tem mora obvestiti 

sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo oziroma morebitne nastale 

stroške. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem oziroma uporabo pravil je 

dokončna in velja za vse sodelujoče. 

http://www.ssum.um.si/
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