
LITERARNI NATEČAJ »Zgodbe o zavrženi hrani 
 
PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI  
 
 

1. Splošne določbe  
 
Organizator natečaja je Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1231 Komenda. Partnerji v 
projektu so Program Ekošola, katerega Nosilec v Sloveniji je Društvo DOVES – FEE 
Slovenia, Cesta solinarjev 4, p.p. 213, 6321 Portorož, Zveza prijateljev mladine Slovenije, 
Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, Ekologi brez meja, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, in  TAM-
TAM, d.o.o., Slovenčeva ulica 153, 1000 Ljubljana. 
 

2. Trajanje natečaja 
 
Literarni natečaj se začne 16. februarja 2021 in zaključi 10. marca 2021. 
 

3. Sodelovanje na natečaju 
 
Literarni natečaj je namenjen družinam z otroki, ki so vključeni v predšolsko, osnovnošolsko 
ali srednješolsko izobraževanje.  
 
Družine, ki se odločijo za sodelovanje, kratko zgodbo najkasneje do 10. marca 2021 pošljejo 
na elektronski naslov boljsisvet@lidl.si s pripisom v zadevi elektronskega sporočila: »Za 
literarni natečaj« ali pa zgodbo posredujejo preko obrazca, ki se nahaja na spletni strani 
https://www.boljsi-svet.si/hrana-ni-za-tjavendan/dan-brez-zavrzene-hrane/natecaj/.    
 
Sodelujoči se lahko prijavijo z eno oz. z do največ tremi izvirnimi in še neobjavljenimi kratkimi 
zgodbami.  
 
Prispevki naj bodo skupinsko delo staršev in otrok, pri čemer zgodbo na natečaj lahko prijavi 
le polnoletna oseba, ki ni že uveljavljen slovenski avtor1. Prijavitelj se mora prijaviti s svojim 
pravim imenom, psevdonimi niso dovoljeni. 
 
S prijavo na natečaj se šteje, da so se sodelujoči seznanili z vsemi pravili natečaja in se z njimi 
strinjajo.  
 

3.1. Tema prispevka 
 

Tema kratke zgodbe je zavržena hrana. Slednja je namreč eden današnjih večjih svetovnih 
izzivov, ki s seboj nosi visoko finančno, etično in okoljsko ceno. Zgodbe naj zato v javnosti 
spodbudijo k razmisleku o tej tematiki, ozaveščajo ter spodbujajo k zmanjševanju in 
preprečevanju nastanka zavržene hrane. 
 
Kratka zgodba se lahko dogaja kjerkoli in kadarkoli. Vrsta zgodbe je poljubna, lahko je npr. 
domišljijska ali pa opisuje dogodek iz resničnega življenja oz. razmišljanje avtorja/družine o 
temi. Lahko je resna, hudomušna, smešna ali čustvena, odločitev o tem je prepuščena avtorju. 
 
Sodelujoči si lahko pomagajo z naslednjimi vprašanji, ni pa nujno, da jih pri ustvarjanju zgodb 
upoštevajo: 
• Kaj se zgodi z zavrženo hrano, ko konča v košu za smeti? 
• Kako lahko preprečimo prevelike količine zavržene hrane? 

 
1 Uveljavljen slovenski avtor predstavlja avtorja, ki ima na slovenskem trgu že objavljena lastna 
leposlovna knjižna dela. 
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• Kaj dobrega naredimo za svet, če ne mečemo še užitne hrane v smeti? 
 
 

3.2. Neprimerne vsebine 
 
Vsebine, ki bodo neprimerne, neustrezne ali žaljive, bodo odstranjene, udeleženci pa izločeni 
iz nagradnega  natečaja.  Organizator  si  pridržuje  pravico  do  presoje  primernosti  in  
ustreznosti vsebin. Kot neprimerne ali neustrezne se upoštevajo vsebine, katerih vsebina bo 
omalovažujoča, ponižujoča, nemoralna, diskriminatorna, rasistična, ki bo spodbujala k 
sovražnosti, nemoralnim ali  nezakonitim  dejanjem  ali  vsebovala  znake, ki so v  nasprotju  s 
cilji ali z vrednotami organizatorja oziroma natečaja, ali udeleženec nima privolitve drugih oseb 
za posredovanje ali objavo vsebin oziroma krši avtorske ali druge pravice tretjih oseb. 
Organizator bo sporne vsebine odstranil po lastni presoji brez obrazložitve.  
 

3.3. Oblika prispevka 
 

Besedilo je treba oddati v formatu programa Word ali PDF. Dolžina naj bo najmanj 3.000 
znakov in naj ne presega 6.000 znakov s presledki. 
 
Vsak literarni prispevek mora biti opremljen z naslednjimi podatki: 
• ime in priimek vseh soavtorjev/soavtoric, 
• starost posameznih avtorjev/avtoric, 
• naslov dela, 
• ime in priimek ter kontakt (e-pošta ali mobilna številka (zaželeno)) odgovorne 
polnoletne osebe - prijavitelja 
 

4. Preklic sodelovanja v literarnem natečaju 
 
Prijavitelj lahko kadarkoli do zaključka literarnega natečaja, tj. do vključno 10. 3. 2021, prekliče 
sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu privolitve na e-poštni 
naslov: boljsisvet@lidl.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v 
literarnem natečaju, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov. 
Pojasnjujemo, da preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je na podlagi privolitve potekala 
do preklica. 
 

5. Izbor najboljših literarnih zgodb in nagrade 
 

Vse prispele prijave bo pregledala in ocenjevala petčlanska natečajna komisija. Pri izboru bo 
vodilo predvsem kakovost in vsebinska navezava na razpisano temo. Komisija bo ocenjevala 
anonimizirane prispevke.   
 
Najboljših 5 kratkih zgodb bomo nagradili z vrednostnimi karticami Lidla Slovenija v višini 200 
EUR. Objavljene bodo na spletni strani projekta Dan brez zavržene hrane www.boljsi-svet.si, 
vsaka zmagovalna zgodbica pa bo dobila tudi svojo ilustracijo, ki jo bo ustvaril izbran slovenski 
ilustrator. Zgodbe, ilustracije in plakati z ilustracijami bodo predstavljeni na plakatnih mestih 
TAM-TAM ter na Lidlovih komunikacijskih kanalih (letak, spletne strani, s katerimi upravlja Lidl 
Slovenija, profili Lidla Slovenija na Facebooku, Instagramu, Twitterju in LInkedInu.) ter 
komunikacijskih kanalih partnerjev projekta, ki so Ekošola, Zveza prijateljev mladine Slovenije 
ter Tam Tam. 
 

6. Obveščanje nagrajencev 
 
Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku desetih (10) delovnih dni po zaključku 
natečaja, in sicer bodo na elektronski naslov, ki so ga navedli ob prijavi, prejeli e-mail s 
pozivom za posredovanje naslednjih podatkov: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, in 
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davčna številka (nagrajeni je davčni zavezanec). V primeru, da se nagrajenec v roku petih (5) 
delovnih dni od poslanega elektronskega sporočila organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da 
umika svojo udeležbo v literarnem natečaju in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade, pravico 
do nagrade pa dobi prvi rezervni nagrajenec, za katerega veljajo in ga zavezujejo enaka pravila 
sodelovanja. 
 
Način prevzema glavne nagrade naknadno opredeli organizator v pisnem dogovoru s 
posameznim nagrajencem. Organizator ne krije morebitnih stroškov prevzema nagrade. 
 

7. Davki 
 
Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Ta bo od 
navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. 
Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme 
nagrajenca. Organizator lahko zahteva kopijo osebnega dokumenta in davčne številke, da 
zagotovi pravilnost podatkov. 
 

8. Varovanje osebnih podatkov 
 
Osebni podatki so varovani skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Sodelujoči v literarnem natečaju organizatorju s 
sodelovanjem v literarnem natečaju dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke 
izključno za namen izvedbe literarnega natečaja (izbira nagrajenca, obveščanje in 
posredovanje nagrade). Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov 
zagotovil tehnično izvedbo literarnega natečaja in pošiljanje nagrad. Organizator bo 
pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih 
podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi v skladu z veljavno zakonodajo. 
Organizator pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim 
osebam. Sodelujoči ima v zvezi z lastnimi osebnimi podatki pravico zahtevati preklic privolitve, 
popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov 
ima sodelujoči v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve 
določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov in Zakona o varstvu osebnih podatkov pravico 
vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih 
podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri organizatorju na 
elektronski naslov: skrbnik_OP@lidl.si 
 
S prijavo sodelujoči prostovoljno daje izrecno privolitev, da lahko organizator in partner 
natečaja vpisane osebne podatke obdelujeta v zbirki osebnih podatkov za namen izvedbe 
natečaja in obveščanja udeležencev v okviru natečaja Zgodbe o zavrženi hrani. Podatki se 
hranijo do zaključka natečaja. Posameznik lahko privoli tudi v obdelavo njegovih osebnih 
podatkov za namen statistične obdelave, segmentacije, vabil na dogodke in seminarje ter 
anketiranje. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev s posredovanjem prošnje na 
elektronsko pošto boljsisvet@lidl.si 
 
S prijavo se sodelujoči strinjajo, da bodo zagotovili svojo razpoložljivost za potrebe 
promocijskih aktivnosti natečaja. 
 

9. Avtorske pravice 
 
Sodelujoči/ prijavitelj na natečaj izrecno dovoljuje: 

• Objavo prejetih prispevkov, imena in priimka avtorjev na spletnih straneh in družabnih 

omrežjih organizatorja in podpornikov natečaja. 

• Uporabo prispevkov v tiskanih ali spletnih promocijskih, ozaveščevalnih in 

izobraževalnih materialih organizatorja in podpornikov natečaja. 

• Objavo v drugih medijih. 
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To dovoljenje velja eno leto od prenosa stvaritve udeleženca na spletno mesto za cel svet in 
za kakršnokoli vrsto medija (avdiovizualna sredstva, tisk, internet ipd.). 
 
Udeleženci se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom v zvezi s tem, vključno avtorskemu 
honorarju. 

 
Udeleženec jamči, da so oddani odgovori z vsemi pripadajočimi vsebinami v celoti njegovo 
lastno avtorsko delo, da ne krši nobenih avtorskih, izvajalskih pravic in/ali katerihkoli drugih 
pravic tretjih oseb ter da nihče v razmerju do organizatorja, v zvezi s katerokoli pravico, ki jo je 
organizator pridobil, ne bo uveljavljal nobenih denarnih in/ali katerihkoli drugih zahtevkov. 
 
Udeleženec jamči, da morebitne osebe, omenjene ali prikazane v vsebinah, soglašajo z objavo 
svojega imena in priimka oziroma drugih znakov, ki nakazuje nanje. 
 

10. Omejitev odgovornosti 
 
Organizator kot izključni upravitelj literarnega natečaja si pridržuje pravico, da ne podeli 
nagrade ali da sodelujočega izključi iz natečaja brez predhodnega opozorila, če: 
 

• se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca ali 

• se ugotovi, da udeleženec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, ali 

• se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v literarnemu natečaju v nasprotju s pravili 
literarnega natečaja, ali 

• se tudi po obvestilu nagrajencev nihče ne odzove na prevzem nagrade glede na 
navodila organizatorja literarnega natečaja. 

 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 
 

• nedelovanje spletne strani ali elektronske pošte in posledice nedelovanja, ne glede 
na razloge za nedelovanja, 

• nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, 
izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile 
uporabo storitve, ali 

• vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v izboru ali nagrade. 
 
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve literarnega natečaja iz razlogov, ki 
niso njegova krivda (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrado podeli med tistimi, ki so v 
literarnem natečaju sodelovali do trenutka prekinitve, ali pa da literarnega natečaja, brez 
kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma ga odpove ali prekine. O tem 
bo organizator objavil obvestilo na spletni strani Ustvarimo boljši svet. V takšnem primeru 
organizator ne odgovarja za kakršno koli škodo, nastalo sodelujočim.  
 

11. Objava pravil 
 
Ta pravila so objavljena na spletni strani Ustvarimo boljši svet: https://www.boljsi-svet.si/wp-
content/uploads/2021/02/Natecaj-HNZT_razpisni-pogoji.pdf.  
 

12. Reševanje sporov 
 
Vse pritožbe v zvezi z literarnim natečajem rešuje organizator prek naslova: boljsisvet@lidl.s 
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Zavezuje se, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil 
pritožnika. Za vse morebitne spore v zvezi s tem literarnim natečajem, ki jih ne bo mogoče 
sporazumno rešiti, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

13. Končne določbe 
 
S podajo privolitve k sodelovanju v literarnem natečaju udeleženci sprejemajo vsa navedena 
pravila literarnega natečaja, ki so objavljena na spletni strani Ustvarimo boljši svet 
(https://www.boljsi-svet.si/wp-content/uploads/2021/02/Natecaj-HNZT_razpisni-pogoji.pdf). 
Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka literarnega natečaja. 
 
Organizator literarnega natečaja si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil ter 
se zavezuje, da bo ob vsaki njihovi spremembi oziroma dopolnitvi spremenjena oziroma 
dopolnjena pravila objavil na spletni strani Ustvarimo boljši svet: https://www.boljsi-
svet.si/hrana-ni-za-tjavendan/dan-brez-zavrzene-hrane/natecaj/.  
 
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z literarnim natečajem oziroma uporabo 
pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. 
 
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo prek elektronske pošte na boljsisvet@lidl.si. 
 
 
Ljubljana, 16. 2. 2021 
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