
 
 

PRAVILNIK ZA IZVEDBO dveh NAGRADNIH IGER “EKOKOMIKI ”:  
 

NAJ EKOKOMIK  
 

in  
 

UGANI OGLJIČNI ODTIS 
 

(Očistimo Slovenijo 2012) 
 

  
1. člen 

Organizator 
 

Organizator obeh nagradnih iger »Ekokomiki«: Naj ekokomik  in Ugani oglji čni odtis (v 
nadaljevanju »nagradni igri«) je Društvo Ekologi brez meja, Grablovičeva 52, 1000 Ljubljana, 
partner Ekokomikov pa so Ceh za smeh, spletni portal 24ur.com (PRO PLUS, d.o.o, Kranjčeva 
26, 100 Ljubljana) in ŠS PRSS. Nagradni igri potekata v sklopu projekta Očistimo Slovenijo 
2012 in se bosta odvijali hkrati z nastopi profesionalnih Ekokomikov na dogodkih Ekokaravana 
(v Izoli, Mariboru, Novem Mestu in Ljubljani).  
 
 

2. člen 
Namen 

 
Namen nagradne igre Naj ekokomik (a)  je izbrati komika, ki bo na nagradno tekmovanje poslal 
najboljšo avtorsko humoristično točko na temo ekologije. Namen tekmovanja je mladi generaciji 
dati priložnost, da se ustvarjalno izrazi preko humorja in hkrati raziskuje svojo ter siceršnjo 
okoljsko odgovornost. Pokazati, da so okoljske teme lahko tudi igrive in zabavne ter da se 
ekologi znamo pošaliti na svoj račun. Cilj je doseči generacijo od 14-30 let. 
 
Namen nagradne igre Ugani oglji čni odtis (b)  je skozi ugibanje ogljičnega odtisa šestih znanih 
komikov - ambasadorjev projekta Očistimo Slovenijo 2012 seznanjanje s pomenom ogljičnega 
odtisa. S tem vse sodelujoče spodbudimo k izračunu svojega ogljičnega odtisa in k bolj okolju 
prijaznemu načinu življenja, ki ogljični odtis zmanjša. 
 

 
3. člen 

Tematika 
 

a) Naj ekokomik - Tematika, ki jo kandidat obravnava v svojem nastopu, mora imeti okoljsko 
izhodiš če, na primer plastične vrečke, reciklaža, čistilne akcije, promet, pitna voda, odpadki ipd. 
Iz teh tem, pa tudi iz samega projekta Očistimo Slovenijo 2012 se komik pošali, norčuje, 
pogleda nanje s komičnega zornega kota, ipd.  
 
Pri tem naj se upošteva: 



 
 

● Vsaj enkrat v to čki naj bo omenjen projekt Očistimo Slovenijo 2012, to je lahko tudi v 
vizualni obliki (napis ali logotip na majčki, plakatu ipd).  

● Nastop je lahko v obliki skeča, rap-a, stand up ali improvizacijskega nastopa .  
● Na nagradnem tekmovanju lahko nastopajo posamezniki ali skupine .  

  
b) Ugani oglji čni odtis - Ugibanje ogljičnega odtisa šestih ekokomikov poteka z izbiro ene 
izmed vrednosti, ki je navedena pod sliko vsakega komika.  
 

 
4. člen 

 
Potek nagradnega tekmovanja 

  
a) Naj ekokomik - V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki na elektronski naslov 
ekokomiki@ocistimo.si pošljejo povezavo do svojega nastopa, ki traja največ pet (5) minut. 
Posnetek lahko kandidat objavi od 11. januarja do 19. marca 2012.  
Dne 20. marca 2012 bo potekalo zasedanje komisije, ki jo sestavljajo: priznani slovenski komik, 
predstavnik turistične agencije Zvezdica Zaspanka in vodja Ekokomikov Lara Udovič (Društvo 
Ekologi brez meja). 
 
Moderator FB strani si pridržuje pravico, da izloči vse prejete posnetke, ki bi bili žaljivi, 
neprimerni, ali na kakršen koli drug način neustrezni za objavo. Ustreznost presoja moderator 
izključno po lastni presoji in zoper odločitev moderatorja ni pritožbe. 
 
b) Ugani oglji čni odtis - V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki na Facebook profilu 
Ekokomikov oddajo glasovnico, na kateri je pravilno izbranih vsaj polovica vrednosti ogljičnega 
odtisa šestih ekokomikov (pravilne morajo biti vsaj tri vrednosti odtisa).  
Dne 21. marca 2012 na zaključnem dogodku Ekokomiki, ki se bo zgodil na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani, bo ekipa Ekokomikov izžrebala izmed vseh sodelujočih zmagovalca, ki 
bo prejel nagrado. 
 
  

5. člen 
Nagrada in prevzem nagrade 

 
a) Naj ekokomik  
 
Zmagovalni video posnetek bo nagrajen, prikaže se 21. marca 2012 na zaključni prireditvi 
Ekokomikov na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 
Poleg tega zmagovalec dobi priložnost za nastop na zaključnem dogodku Očistimo Slovenijo 
2012, ki bo 5. aprila 2012 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 
 
Nagrada predstavlja izlet v Prago za dve osebi, podeljuje jo turistična agencija Zvezdica 
zaspanka. Prejemnik glavne nagrade je dolžan nagrado prevzeti na zaključni prireditvi projekta 



 
 
Očistimo Slovenijo 2012 ali pa kasneje v roku sedmih (7) dni od zaključne prireditve in ob 
prevzemu nagrade podpisati Potrdilo o prevzemu nagrade. Prejemnik glavne nagrade ima 
možnost koriščenja nagrade do 27. 12. 2012. Akontacijo dohodnine za nagrado plača turistična 
agencija Zvezdica zaspanka v skladu z veljavno davčno zakonodajo. Turistična agencija bo 
nagrajencu do konca januarja 2013 poslala obvestilo o višini prejete nagrade v predhodnem letu 
in višini odmerjene in plačane akontacije dohodnine. 
 
b) Ugani oglji čni odtis  
 
Izžrebanec bo prejel potovanje Spring Break v Rovinj (v letu 2012), za dve osebi, za tri dni, 
nagrado podeljuje turistična agencija Collegium. Prejemnik nagrade je dolžan nagrado prevzeti 
na zaključni prireditvi projekta Ekokomiki ali pa najkasneje v roku sedmih (7) dni od zaključne 
prireditve in ob prevzemu nagrade podpisati Potrdilo o prevzemu nagrade. Akontacijo 
dohodnine za nagrado plača turistična agencija Collegium v skladu z veljavno davčno 
zakonodajo. Turistična agencija bo nagrajencu do konca januarja 2013 poslala obvestilo o višini 
prejete nagrade v predhodnem letu in višini odmerjene in plačane akontacije dohodnine. 
 

 
6. člen 

Seznanjenost s pravilnikom 
 
Šteje se, da so vsi sodelujoči v obeh nagradnih igrah seznanjeni s pravili nagradnih iger, kot 
izhajajo iz tega pravilnika. Ta pravilnik je na razpolago v tiskani obliki na vseh prireditvah 
Ekokomikov in na FB strani Ekokomikov. 
 
 

7. člen 
Spremembe pravil nagradnega tekmovanja 

 
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. Organizator lahko 
kadarkoli spremeni pravila, v kolikor je to potrebno. Morebitne spremembe pravil bodo dostopne 
na enak način, kot je dostopen ta pravilnik. 
 
 

8. člen 
Reševanje nesoglasij 

 
Vse morebitne spore rešuje vodstvo društva Ekologi brez meja v soglasju z ostalimi partnerji 
projekta »Ekokomiki«. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko vodstvo Društva Ekologi 
brez meja v soglasju z ostalimi partnerji projekta »Ekokomiki« razveljavi del ali nagradno 
tekmovanje kot celoto in ga z ustreznimi popravki ponovi. 
  

 
9. člen 



 
 

Delovanje omrežja in aplikacij Facebook 
 

Organizator ne odgovarja za nestabilnost ali nedelovanje vsebin in strani na omrežju Facebook. 
 
  

10. člen 
Avtorske pravice 

 
a) Naj ekokomik  
Avtor video posnetkov jamči, da je idejna zasnova nastopa v celoti njegovo avtorsko delo ter da 
z njim ni kršil nobenih avtorskih pravic in/ali katerih koli drugih pravic tretjih oseb ter da v 
razmerju do organizatorjev nagradnega tekmovanja, v zvezi s katero koli pravico, ki sta jo 
organizatorja pridobila, ne bo uveljavljal nobenih denarnih in/ali katerih koli drugih zahtevkov, 
tudi avtorskemu honorarju. 
Avtor video posnetkov podeljuje organizatorju pravico do uporabe video posnetkov za namene 
obveščanja javnosti o poteku in rezultatih nagradnega tekmovanja v lastnih medijih in drugih 
kanalih javnega obveščanja. 
Avtor video posnetkov se s posredovanjem vsebine strinja, da se nejgova vsebina lahko objavi 
na spletnih straneh, ki so v lasti izdajateljev medijev v lasti PRO PLUS in njemu povezanih 
oseb. 
PRO PLUS si pridržuje pravico, da ne objavi prejete vsebine oz. da ne dovoli objave kakor koli 
spornih vsebin. 
Vsebina ostane objavljena veš čas trajanja akcije, tudi če se avtor odloči svoje sodelovanje 
preklicati. Prav tako se lahko PRO PLUS odloči, da poljubno dolgo podaljša čas objave vseh 
vsebin.  
Avtor, ki prispeva vsebino, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila.  
 
a) Naj ekokomik in Ugani oglji čni odtis 
Vsi tekmovalci, ki sodelujejo v obeh nagradnih igrah, soglašajo z objavo fotografij, svojega 
imena in priimka ter video posnetkov s prireditev v vseh medijih. 
 

10. člen 
Kontaktni naslovi 

  
Kontaktni naslov za morebitna vprašanja ali nejasnosti je ekokomiki@ocistimo.si ter Facebook 
stran http://www.facebook.com/Ekokomiki. Kandidati lahko pokličejo tudi na telefonsko številko 
040 255 433. 
 
V Ljubljani, dne 11. 01. 2012 
 
Društvo Ekologi brez meja, Petra Matos, predsednica 
  
 
 
 
 


