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----------------------------------------------------

RAZPIS

NATEČAJ ZA
IDEJE
“ŠOLSTVO SPODBUJA DAVČNO
ZAKONITOST –
DRUGA IZDAJA”

Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje
ekonomskih in EU politik – Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje,
državne pomoči in splošne zadeve – Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine

RAZPISUJE

Natečaj idej z naslovom: “ŠOLSTVO SPODBUJA DAVČNO ZAKONITOST –
DRUGA IZDAJA”. Tema predvideva izvedbo gradiva v stripu z izobraževalnim
namenom, ki bo namenjeno državnim in drugim enakovrednim prvo- in
drugostopenjskim srednjim šolam, med katere spadajo tudi vzgojno-izobraževalni ter
poklicni inštituti (ustanove), kjer pouk poteka v italijanskem in slovenskem jeziku, ter
študentom na univerzah in višješolskih izobraževalnih inštitutih (Konservatorij za
glasbo in višji tehnični inštituti – ITS) v Avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini.

1. ČLEN – TIPOLOGIJA NATEČAJA, URADNI JEZIK IN OBJAVA RAZPISA

1. Uradni jezik natečaja je italijanščina. Dokumenti in elaborati so lahko napisani v
italijanskem jeziku, pri čemer imajo šole, kjer poteka pouk v slovenskem jeziku,
možnost uporabe slovenskega jezika.
2. Predmetni razpis v italijanskem jeziku je objavljen v Uradnem listu Dežele.
3. Razpis v italijanskem jeziku in slovenski prevod sta objavljena na spletni strani
Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (www.regione.fvg.it), pod rubriko Razpisi in
obvestila (Bandi e avvisi).
2. ČLEN – TEMA NATEČAJA

1. Udeleženci razpisa bodo morali pripraviti fantazijsko gradivo v stripu z domišljijskim
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glavnim junakom. Značilnosti glavnega junaka morajo biti izvirne in povezane s snemalno
knjigo, “Storyboard”, ki opisuje pomen davčne zakonitosti ter vpliv slednje na družbene razmere,
z vidika obsežnejših in boljših storitev za celotno prebivalstvo in z vidika plačevanja
prispevkov s strani vsakega posameznega prebivalca Dežele FJK, skladno z njegovo/njeno
plačilno sposobnostjo, kot to predvideva 53. člen Ustave republike Italije ter 49., 50. in 51.
člen Statuta Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine.
3. ČLEN – NASLOVNIKI
1. Natečaj za ideje je namenjen dvema različnima tipologijama kandidatov. Eno
tipologijo kandidatov predstavljajo državne in druge enakovredne prvo- in
drugostopenjske srednje šole, med katere spadajo tudi vzgojno-izobraževalni ter
poklicni inštituti (ustanove), kjer pouk poteka v italijanskem in slovenskem jeziku.
Slednji bodo svoje elaborate predstavili skladno z navodili, ki so podrobno
predstavljena v sledečih dveh točkah, točneje v 2. in 3. točki predmetnega člena.
V drugo tipologijo kandidatov spadajo študentje na univerzah in višješolskih
izobraževalnih inštitutih (Konservatorij za glasbo in višji tehnični inštituti – ITS), ki
imajo pravni ali operativni sedež v Avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini.
2. Za šole velja, da lahko sodelujejo na natečaju kot celota oziroma eden ali več
razredov posamično. Elaborate lahko predstavijo tudi skupine dijakov iz enega ali več razredov iste
šole. V tem primeru mora biti skupina sestavljena iz najmanj 8 (osmih) dijakov.
Skupine, ki jih sestavljajo dijaki iz različnih razredov, bodo morale biti razvrščene
posebej z dijaki prvostopenjske srednje šole in dijaki drugostopenjske srednje šole,
skladno s kriterijem za razdelitev nagrad med udeleženci iz 2. in 3. Kategorije, kot
to določa 8. člen predmetnega razpisa.
3. Šola kot celota, razred in skupina dijakov lahko predstavijo zgolj en elaborat. Vsaka
posamezna šola se lahko prijavi na natečaj z več razredi in skupinami dijakov. Vsak
posamezen dijak lahko sodeluje le pri eni skupini.
4. Predloge predstavljajo individualno študentje na univerzah in višješolskih
izobraževalnih inštitutih (Konservatorij za glasbo in višji tehnični inštituti – ITS)
Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine.
4. ČLEN – TIP ELABORATA, KI VELJA ZA SPREJEMLJIVEGA
NA NATEČAJU

1. Kandidati, bodisi kot udeleženci, ki sodelujejo na natečaju kot šola, razred ali skupina
dijakov, skladno z zgoraj navedenima 2. in 3. točko 3. člena, oziroma individualni
kandidati, kot je določeno v 4. točki 3. člena, lahko predstavijo največ 1 elaborat, ki
mu bo priložena ena “prijavnica”. Prijavnica ne sme presegati obsega dveh tiskanih
strani, ki morajo vsebovati sintetičen opis procesa, ki je pripeljal do ideje za besedilo v
stripu in s slednjim povezano snemalno knjigo. Na podlagi omenjenega opisa bo
ocenjevana skladnost med idejo in cilji natečaja.
2. Elaborat ali snemalna knjiga, “storyboard”, se lahko predstavi v obliki poslikav na
papirju, pri čemer je izbira prosta med A3 ali A4 formatom, oziroma v digitalnem
avdio/video zapisu za besedila in slike (v enem izmed sledečih formatov: .jpg, .doc,
.pdf), ali kot videoclip, (v enem izmed sledečih formatov: .mov, .avi). Elaborat ali
snemalna knjiga, "storyboard", mora biti predstavljena kot izvirno ter domišljijsko
besedilo v sliki. Zgodbo lahko interpretira domišljijski lik ali realne osebe, vendar
brez kakršnega koli sklicevanja na resnične osebe in/ali situacije. Elaborat ali snemalna
knjiga, "storyboard", lahko vsebuje največ tri situacije/vrednote, ki jih je potrebno opisati v
11

največ treh vrsticah, pri čemer vsaka vrstica vsebuje štiri vinjete, vsaka s svojo didaskalijo. Besedilo v
stripu lahko vsebuje skupno največ 12 (dvanajst) vinjet.
V kolikor bi bila snemalna knjiga,"storyboard", predstavljena kot videoclip, se bodo
lahko posnele največ tri situacije/vrednote, pri čemer je dolžina posnetka za vsako
posamezno situacijo omejena na 30 (trideset) sekund.
Vsi tipi elaboratov šol, kjer poteka pouk v slovenskem jeziku, bodisi tisti v papirnati
obliki kot tisti v digitalnem formatu, so lahko pripravljeni v uradnem jeziku dotičnih
šol.
3. Uprava dežele FJK ne prevzema odgovornosti za elaborate, ki bi bili neberljivi ali z
nejasno vsebino, zaradi česar bi bilo otežkočeno tako njihovo branje kot samo
ocenjevanje.
5. ČLEN – VPISOVANJE IN ROK ZA ODDAJO ELABORATOV

1. Za prvo- in drugostopenjske srednje šole ter vzgojno-izobraževalne in poklicne
inštitute mora prošnjo za udeležbo na natečaju predložiti ravnatelj šole ali zakoniti
zastopnik.
2. V prošnji za udeležbo na natečaju je potrebno navesti odgovornega učitelja in
število članov skupine/razreda/razredov/šole.
3. Študentje na univerzah in višješolskih izobraževalnih inštitutih (Konservatorij za
glasbo in višji tehnični inštituti – ITS) Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine
predstavljajo predloge individualno.
4. Tako ravnatelji šol kot zakoniti zastopniki (s tem so mišljene prvo- in
drugostopenjske srednje šole ter vzgojno-izobraževalni in poklicni inštituti Furlanije
Julijske krajine) ter tudi posamezni študenti (s tem so mišljene univerze in druge višje
izobraževalne ustanove) bodo morali poslati v zaprti kuverti elaborat in v celoti
izpolnjene prošnje za udeležbo na razpisu, kot je razvidno iz priloženih prijavnic (priloga
št. 1 za šole; priloga št. 2 za posamezne študente).
Prošnje s priloženimi elaborati je potrebno poslati priporočeno najkasneje do 12.00
ure, 14. marca 2014, na sledeči naslov – v nasprotnem primeru prošnje ne bodo
sprejete:
NATEČAJ: “ŠOLSTVO SPODBUJA DAVČNO ZAKONITOST – DRUGA IZDAJA”
Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine
Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje
ekonomskih in EU politik
Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve
Corso Cavour, 1
34132 Trst/Trieste
Prošnje za udeležbo z elaborati lahko kandidati izročijo tudi osebno. V kolikor bi
želeli dokumente izročiti osebno, imajo uradi na naslovu Corso Cavour 1 sledeči
delovni čas: od ponedeljka do četrtka med 9.00 in 12.00 uro ter 14.00 in 16.00 ter ob
petkih od 9.00 do 12.00.
Kot dokazilo pravočasne izročitve razpisne dokumentacije velja datum in prevzemna
štampiljka Službe za protokol na naslovu Corso Cavour 1 (le pri osebnih izročitvah)
oziroma prevzemna štampiljka poštne službe Avtonomne dežele Furlanije Julijske
krajine.
Odgovornost za pravočasno izročitev razpisne dokumentacije nosijo pošiljatelji
osebno.
5. V kolikor bi bila razpisna dokumentacija poslana po pošti s priporočeno pošiljko, se
upošteva rok, objavljen v predmetnem razpisu, in velja kot dokazilo pravočasne
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izročitve datum in štampiljka prevzemne pošte, vendar le v primeru, da prošnja za
udeležbo na razpisu prispe na zgoraj navedeni naslov v roku 7 (sedmih) dni po izteku
roka za predmetni razpis.
6. Kuverta z napisom Ne odpiraj – natečaj “Šolstvo spodbuja davčno zakonitost –
druga izdaja” mora vsebovati dve zaprti kuverti, iz katerih ni razvidna nikakršna navedba
glede kandidata oziroma ni razviden nikakršen prepoznavni element. Kuverti morata biti
označeni na sledeči način:
KUVERTA A) – IDEJA
Kuverta mora vsebovati prijavnico z največ dvema stranema pisanega teksta, kot je
navedeno v 1. točki 4. člena, in idejo za besedilo v stripu, o katerem je govora v 2. točki
istega člena:
Snemalna knjiga, »Storyboard«: STRIP V PAPIRNATI OBLIKI ALI V
DIGITALNEM FORMATU
KUVERTA B) – OSEBNI PODATKI
Kuverta, iz katere ni razvidna nikakršna navedba glede kandidata oziroma ni razviden
nikakršen prepoznavni element, mora vsebovati prošnjo za udeležbo na razpisu s
prilogo št. 1, ki jo izpolni ravnatelj šole ali zakoniti zastopnik, če prošnjo izroča prvoin drugostopenjska srednja šola ter vzgojno-izobraževalni in poklicni inštitut, oziroma
s prilogo št. 2, če se prijavlja na razpis posameznik, točneje študent univerze ali
višješolskih izobraževalnih inštitutov (Konservatorij za glasbo in višji tehnični inštituti
– ITS) Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine.
6. ČLEN – OCENJEVALNA KOMISIJA
1. V okviru glavne direkcije za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje
ekonomskih in EU politik bo Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje, državne
pomoči in splošne zadeve oblikovala posebno Komisijo, ki bo izbrala najboljše
besedilo v stripu, in sicer bo to delo, ki je po izključnem mnenju Komisije izpolnilo namen
ozaveščanja bodočih generacij glede ekonomsko-davčnega pomena izpolnjevanja
davkoplačevalskih obveznosti in podpiranja javne porabe, katere glavni cilj je nuditi
boljše storitve celotnemu prebivalstvu na teritoriju Avtonomne dežele Furlanije Julijske
krajine, kot so na primer storitve na socialno-skrbstvenem, zdravstvenem, urbanem ter
kulturnem področju.
2. Komisija bo imenovana z dekretom namestnika direktorja Glavne direkcije za
finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik.
3. Delo, ki ga bo izvajala Komisija, bo zabeleženo v zapisniku.
7. ČLEN – OCENJEVALNI KRITERIJI ZA PREDLOGE
1. Pri državnih in drugih enakovrednih prvo- ter drugostopenjskih srednjih šolah, med
katere spadajo tudi deželni vzgojno-izobraževalni in poklicni inštituti, bo Komisija
ocenjevala idejne predloge skladno s sledečimi ocenjevalnimi kriteriji, pri čemer vsak
posamezen kriterij prinaša določeno število točk. Ocena posameznega predloga ima
lahko maksimalno 100 točk:
1. Izvirnost ideje in besedila v sliki
maks točk 23
2. Kakovost vsebine
maks točk 23
3. Kakovost tehnične izvedbe
maks točk 23
4. Skladnost med idejo in zastavljenim ciljem
maks točk 23
davčne zakonitosti
5. Sposobnost združevanja dijakov, v koliko je
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predlog predstavila skupina dijakov
iz različnih razredov:
a) za skupine z 9 do 14 dijaki: 3 točke
b) za skupine s 15 do 20 dijakov: 5 točk
c) za skupine z več kot 20 dijaki: 8 točk

maks točk 8

2. Pri študentih na univerzah in višješolskih izobraževalnih inštitutih (Konservatorij za
glasbo in višji tehnični inštituti – ITS) bo Komisija ocenjevala idejne predloge skladno
s sledečimi ocenjevalnimi kriteriji, pri čemer vsak posamezen kriterij prinaša določeno
število točk. Ocena posameznega predloga lahko ima lahko maksimalno 100 točk:
maks točk 25
1. Izvirnost ideje in besedila v sliki
2. Kakovost vsebine
maks točk 25
3. Kakovost tehnične izvedbe
maks točk 25
4. Skladnost med idejo in zastavljenim
maks točk 25
davčne zakonitosti
8. ČLEN – PODELITEV NAGRADE
1. Med kandidati, dijaki prvostopenjske srednje šole, se bo nagradilo prvih 5 (pet)
najboljših idejnih predlogov, in sicer na podlagi kriterijev, ki so zapisani v 1. točki 7. člena.
2. Med kandidati, dijaki drugostopenjskih srednjih šol ter vzgojno-izobraževalnih in
poklicnih inštitutov, bodo ocenjevani posebej dijaki, ki obiskujejo dvoletje, in dijaki,
ki obiskujejo triletje. Oblikovane bodo torej dve kategoriji udeležencev. Na podlagi
kriterijev, ki so zapisani v 1. točki 7. člena, se bo nagradilo prvih 5 (pet) najboljših
idejnih predlogov v vsaki posamezni kategoriji, in sicer na podlagi opravljene šolske poti:
“prvi in drugi letniki” v eni kategoriji ter “tretji, četrti in peti letniki” v drugi kategoriji.
3. Pri študentih na univerzah in višješolskih izobraževalnih inštitutih (Konservatorij za
glasbo in višji tehnični inštituti – ITS) bosta nagrajena 2 (dva) kandidata, uvrščena na
prvo in drugo mesto na uvrstitveni lestvici najboljših idejnih predlogov, in sicer na
podlagi kriterijev, ki so zapisani v 2. točki 7. člena.
4. Vsi nagrajeni idejni predlogi, o katerih je govora v zgornjih točkah predmetnega
člena, bodo postali tako last Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine.
5. Nagrajenci bodo prejeli, skladno z zgoraj navedenimi točkami predmetnega člena,
sledeče nagrade:
Prvostopenjske srednje šole
Prva kategorija nagrad
1.
2.
3.
4.
5.

Nagrada € 6.000,00
Nagrada € 4.000,00
Nagrada € 3.000,00
Nagrada € 2.000,00
Nagrada € 1.000,00

Drugostopenjske srednje šole ter vzgojno-izobraževalni in poklicni inštituti
Prvi in drugi letnik (dvoletje) – Druga kategorija nagrad
1. Nagrada € 6.000,00
2. Nagrada € 4.000,00
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3. Nagrada € 3.000,00
4. Nagrada € 2.000,00
5. Nagrada € 1.000,00
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Drugostopenjske srednje šole ter vzgojno-izobraževalni in poklicni inštituti
Tretji, četrti in peti letnik - triletje (upoštevajoč različno trajanje šolske poti)
Tretja kategorija nagrad
1. Nagrada € 6.000,00
2. Nagrada € 4.000,00
3. Nagrada € 3.000,00
4. Nagrada € 2.000,00
5. Nagrada € 1.000,00

Študentje na univerzah in višješolskih izobraževalnih inštitutih (Konservatorij za
glasbo in višji tehnični inštituti – ITS)
Četrta kategorija nagrad
1. Nagrada € 1.500,00
2. Nagrada € 1.000,00

6. Znotraj vsake posamezne kategorije je predvidena dodatna razvrstitev na podlagi
različnih tipologij predstavljenih del: STRIP V PAPIRNATI OBLIKI ALI V
DIGITALNEM FORMATU za skupno 8 (osem) uvrstitev in skupnim nagradnim
skladom 101.000,00 EUR.
7. V kolikor bo delo predstavljeno v digitalnem formatu, mora biti končnica
dokumenta pri avdio/video zapisu besedila in slik .jpg, .pdf, ali .doc. Pri videoclipih pa
se pričakujejo končnice dokumentov .avi ali .mov.
8. Prejemniki nagrad bodo neposredno srednje šole in študentje na univerzah in
višješolskih izobraževalnih inštitutih (Konservatorij za glasbo in višji tehnični
inštituti – ITS) Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, pri čemer nihče ne
bo imel nobenih omejitev glede uporabe osvojene nagrade.
9. Lestvica uvrščenih bo objavljena na spletni strani Avtonomne dežele Furlanije
Julijske krajine – www.regione.fvg.it –, medtem ko bodo zmagovalci na natečaju
obveščeni s priporočenim pismom, ki bo izročeno na naslovu, podanem v prijavi na
natečaj.
10. Nagrajeni idejni predlogi se bodo lahko uporabili v okviru kampanj informiranja in
ozaveščanja Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in nato ponovno izročene
šolam kot izobraževalni ter poučevalni instrument.
11. Deželna uprava si pridržuje možnost zadržanja elaboratov udeležencev natečaja.
9. ČLEN – OSEBA, ODGOVORNA ZA POSTOPEK IN OBDELAVO OSEBNIH
PODATKOV

1. Osebe odgovorne za postopek (R.U.P.) in izbiranje podatkov, skladno s 14. členom
Deželnega zakona št. 7 z dne 20. marca 2000, s o Direktorica Službe za Evropsko
teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve, ga. Wania Moschetta in
upravni uslužbenec, g. Ezio Derossi.
2. Skladno s 13. členom Zakonodajnega dekreta št. 196/2006 in sledečimi
spremembami ter dopolnitvami, se osebni podatki in elaborati, pridobljeni v okviru
natečajnega postopka, zbirajo in obdelujejo tudi s pomočjo elektronskih sredstev,
izključno za institucionalne namene ter skladno s cilji in dejavnostmi, ki so povezane z
izvajanjem samega natečajnega postopka. Podatki bodo lahko posredovani le osebam, ki
imajo ustrezne pristojnosti, skladno z veljavnimi zakonodajnimi predpisi.
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3. Kandidati, ki se bodo udeležili natečaja, bodo lahko izvajali svoje pravice glede
pridobitve in obdelave osebnih podatkov, skladno s 7 . členom Zakonodajnega
dekreta št. 196/2006 in sledečimi spremembami ter dopolnitvami.
4. Nosilec pravice obdelave podatkov je Direktorica Službe za Evropsko teritorialno
sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve, ga. Wania Moschetta, naslov Corso
Cavour 1 – 34132 Trst/Trieste; za avtomatiziran del obdelave podatkov, pa je
odgovorna družba Insiel Spa – via S. Francesco 43 – 34133 Trieste.
KONTAKTI
Za vse informacije se obrnite na sledeči naslov:
Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine
Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in
načrtovanje ekonomskih in EU politik
Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne
zadeve
gospod. Ezio Derossi
Tel.:
040/3772007
Naslov elektronske pošte:
ezio.derossi@regione.fvg.it
gospa Novella Perich
Tel.:040/3775970
Naslov elektronske pošte: novella.perich@regione.fvg.it
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PRILOGA ŠT. 1
NATEČAJ ZA IDEJE
»ŠOLSTVO SPODBUJA DAVČNO ZAKONITOST – DRUGA IZDAJA«
OBRAZEC ZA PRIJAVO ŠT. 1
(KUVERTA B)
(izpolni ravnatelj šole ali zakoniti zastopnik)
Naslovnik
Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine
Glavna direkcija za finance, premoženjske
zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in
EU politik
Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje,
državne pomoči in splošne zadeve
Corso Cavour, 1
34132 TRST/TRIESTE
Zadeva: idejni natečaj “Druga izdaja” za izvedbo besedila v stripu, s katerim se bo
spodbujalo na deželni ravni koncept davčne zakonitosti.
Spodaj podpisani/a
v vlogi ravnatelja šolske ustanove oziroma kot njen zakoniti zastopnik, zavedajoč se,
da podajanje lažnih izjav predstavlja kršitev in je kot takšno obravnavno v določilih
Kazenskega zakonika in ostalih veljavnih kazenskih predpisih (46. člen Dekreta
Predsednika Republike št. 445/2000 in 489. člen Kazenskega zakonika),
PROSIM
za udeležbo na idejnem natečaju za izvedbo besedila v stripu na temo: Šolstvo
spodbuja davčno zakonitost – “ Druga izdaja ”
Spodaj podpisani/a
Priimek_________________________Ime______________________________
Rojen/a
(Pokrajina___
) dne
/ /______
s stalnim prebivališčem
(Pokrajina
)
Ulica
št.
(Poštna številka)
Državljan/ka
Telefon___________________
Naslov elektronske pošte___________ Davčna številka
S funkcijo
na šolski
v kraju
ustanovi
IZJAVLJAM
- da se z realiziranim delom prijavljam le na omenjeni natečaj in bo lahko slednje
uporabljeno tudi za druge namene, in sicer kot izobraževalni ter poučevalni instrument
v okviru šol;
- da sem seznanjen/a z vsebino razpisa in v celoti sprejemam predpise in pogoje, ki so
v slednjem zapisani;
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- da pooblaščam Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino za širjenje preko svojih
televizijskih in drugih medijev, reprodukcijo, tisk, objavo in projekcijo celotnega
predloženega slikovnega materiala oziroma za uporabo slednjega v vseh poznanih
medijih;
- da odstopam od vsakršnega omejevanja pravic, ki jih ima Avtonomna dežela
Furlanija Julijska krajina v okviru celotnega obravnavanega natečaja, pri čemer se s
predmetnim dokumentom odrekam slehernim pravicam nad uporabo poslanega
materiala;
- da pripravljeni material ne krši pravic tretjih oseb;
- da je odgovorni učitelj skupine/skupin dijakov, prof. (ime in priimek)

- da so udeleženci, glede na kategorijo, razvrščeni po skupinah/
(min. 8 dijakov), razredih (tip razreda in oddelek) ali šolah:
- seznam imen in priimkov (pri skupinah z min. 8 dijaki)
1
2
3
4
5
6
7
8
- Razred/i – Oddelek/i:
- Ime šolske ustanove:

Datum
Podpis
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Priložena je kopija veljavnega osebnega dokumenta.
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PRILOGA ŠT. 2
NATEČAJ ZA IDEJE
»ŠOLSTVO SPODBUJA DAVČNO ZAKONITOST - DRUGA IZDAJA«
OBRAZEC ZA PRIJAVO ŠT. 2
(KUVERTA B)
(izpolni posamezen študent)

Naslovnik
Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine
Glavna direkcija za finance, premoženjske
zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in
EU politik
Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje,
državne pomoči in splošne zadeve
Corso Cavour, 1
34132 TRST/TRIESTE
Zadeva: idejni natečaj “Druga izdaja” za izvedbo besedila v stripu, s katerih se bo
spodbujalo na deželni ravni koncept davčne zakonitosti.
Spodaj podpisani/a
študent/študentka
univerze ali višješolskega izobraževalnega inštituta (Konservatorij za glasbo in višji
tehnični inštituti – ITS) Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, zavedajoč se, da
podajanje lažnih izjav predstavlja kršitev in je kot takšno obravnavno v določilih
Kazenskega zakonika in ostalih veljavnih kazenskih predpisih (46. člen Dekreta
Predsednika Republike št. 445/2000 in 489. člen Kazenskega zakonika),
PROSIM
za udeležbo na idejnem natečaju za izvedbo besedila v stripu na temo: Šolstvo
spodbuja davčno zakonitost – “ Druga izdaja ”
Spodaj podpisani/a,
Priimek_________________________Ime_______________________________
Rojen/a
(Pokrajina___
) dne
/ /______
s stalnim prebivališčem
(Pokrajina
)
Ulica
št.
(Poštna številka)
Državljan/ka
Telefon____________________
Naslov elektronske pošte
Davčna številka
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IZJAVLJAM
- da se z realiziranim delom prijavljam le na omenjeni natečaj in bo lahko slednje
uporabljeno tudi za druge namene, in sicer kot izobraževalni ter poučevalni instrument v
okviru šol;
- da sem seznanjen/a z vsebino razpisa in v celoti sprejemam predpise in pogoje, ki so v
slednjem zapisani;
- da pooblaščam Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino za širjenje preko svojih
televizijskih in drugih medijev, reprodukcijo, tisk, objavo in projekcijo celotnega
predloženega slikovnega materiala oziroma za uporabo slednjega v vseh poznanih
medijih;
- da odstopam od vsakršnega omejevanja pravic, ki jih ima Avtonomna dežela Furlanija
Julijska krajina v okviru celotnega obravnavanega natečaja, pri čemer se s
predmetnim dokumentom odrekam slehernim pravicam nad uporabo poslanega
materiala;
- da pripravljeni material ne krši pravic tretjih oseb;
Priložena je kopija veljavnega osebnega dokumenta.
Datum
Podpis
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