
                
  

PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA ZA IZBOR NOVEGA SLOGANA 

GIMNAZIJE JURIJA VEGE IDRIJA 

Predlagaj slogan in se poteguj za atraktivne nagrade! 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

Organizator nagradnega natečaja za »Izbor novega slogana šole« je Gimnazija Jurija Vege 

Idrija, Študentovska ulica 16, 5280 Idrija. 

 

Nagradni natečaj se prične v ponedeljek 24. 10. in traja vključno do nedelje 6. 11. V natečaju 

bodo udeleženi vsi slogani dijakov, ki bodo svoje predloge oddali v anketnem vprašalniku, 

objavljen na strani http://www.gim-idrija.si/  

 

 

2. POTEK NAGRADNEGA NATEČAJA 

 

Vsebina nagradnega natečaja je izbor novega slogana Gimnazije Jurija Vege Idrija. Udeleženci 

lahko izberejo katerikoli, šoli primeren slogan, ki je izviren, zanimiv in pozitiven, in se mora 

vsebinsko navezuje na šolo. Napisan naj bo v slovenskem jeziku in naj ne presega več kot pet 

besed. Prav tako ne sme vsebovati negativnih besed, žaljivk in/ali kletvic.  

 

Izmed vseh prispelih predlogov bo najboljše tri slogane izbrala šestčlanska komisija, sestavljena 

iz treh predstavnikov iz dijaškega sveta Gimnazije Jurija Vege Idrija in treh predstavnikov 

učiteljskega zbora Gimnazije Jurija Vege Idrija. Imena avtorjev bomo pred komisijo zašifrirali, 

tako da bo odločitev komisije neobremenjena s poznavanjem avtorjem slogana.  

 

3. SODELOVANJE V NAGRADNEM NATEČAJU 

 

V natečaju lahko sodeluje vsak sedanji dijak Gimnazije Jurija Vege Idrija. Slogan lahko odda  

posamezno ali pa v skupini po največ dva dijaka. Prav tako lahko posameznik ali skupina odda 

več sloganov in si tako pribori večje možnosti za zmago. 

 

Organizatorji natečaja, ocenjevalna komisija ali katerekoli druge osebe, ki so neposredno 

povezane z izvedbo nagradnega natečaja, nimajo pravice sodelovati v nagradnem natečaju. 

 

4. IZBOR NAGRAJENCEV 

 

Odločitev komisije je dokončna, pritožba ni mogoča. Prvi trije najizvirnejši in najzanimivejši 

slogani bodo prejeli bogate nagrade, vendar bo le slogan, ki bo prejel 1. nagrado, izbran za novi 

slogan šole. Nagrajenci bodo obveščeni individualno s strani razrednikov ali drugega učitelja. 

 

 

 

http://www.gim-idrija.si/


                
  

 

 

5. NAGRADA: 

 

Med prispelimi slogani bo komisija izbrala tri najbolj zanimive in posameznike nagradila z 

naslednjimi nagradami: 

1. Nagrada: Ogled podjetja Pipistrel v Ajdovščini in izlet v Postojnsko jamo skupaj s kosilom v 

Postojni . Izlet bo potekal v četrtek 10.11.2016 z odhodom 7.40 izpred avtobusne postaje 

v Idriji in prihodom nazaj v Idrijo predvidoma ob 17. uri  

2. Nagrada: Izlet v Ljubljano z ogledom Inštituta Jožef Štefan, Reaktorskega centra Podgorica 

z odhodom v petek 11.11.2016 ob 12.00 izpred avtobusne postaje v Idriji in prihodom nazaj 

v Idrijo predvidoma ob 18. Uri 

3. Nagrada: Powerbank podjetja Microsoft s kapaciteto 2500 mAh s katerim boste lahko 

napajali vašo mobilno napravo tudi na poti.   

 

6. PREVZEM NAGRADE 

 

Odločitev komisije je dokončna, pritožba ni mogoča. Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati 

v gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo, kot je bila izžrebana. Njihova 

imena pa bodo objavljena tudi na spletni strani Gimnazije Jurija Vege Idrija in na LCD monitorju 

šole. Nagrajence bo komisija razglasila v sredo 9. 11. 2016,   med glavnim odmorom v 

predavalnici.  

 

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

 

Pravila natečaja bodo objavljena na spletni strani Gimnazije Jurija Vege Idrija http://www.gim-

idrija.si/  

Zmagovalec oz. zmagovalka, čigar slogan bo razglašen za zmagovalnega se s sprejemom 

nagrade strinja, da njegov slogan lahko uporabi Gimnazija Jurija Vege Idrija na spletni strani in 

povsod drugje. 

 

S sprejemom nagrade se nagrajenci oz. nagrajenke odpovedujejo zahtevam za kakršnakoli 

druga materialna povračila s strani Gimnazije Jurija Vege Idrija. 

 

8. KONČNE ODLOČBE 

 

Pravila nagradnega natečaja stopijo v veljavo z dnem 24. 10. 2016. 

 

Idrija, oktober 2016 
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