
 

 
 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA NA 
KREATIVNEM NATEČAJU MED 
GENERACIJAMI 

Splošne določbe: 

Organizator razpisuje natečaj Med generacijami, kjer kandidati pošiljajo svoja dela z namenom 

izbora najboljše predlagane kreativne rešitve. Uradne prijave na razpis za sodelovanje v 

natečaju Med generacijami se začnejo 4. 10. 2017 (ob 12:00) in zaključijo 20. 10. 2017  (ob 

12:00). Organizator bo upošteval vse kreativne rešitve, prejete do izteka roka za oddajo prijav. 

Kandidati se za sodelovanje pri natečaju Med generacijami lahko prijavijo kot posamezniki ali 

pravne osebe. 

Organizator in izvajalec natečaja Med generacijami je podjetje Prva osebna zavarovalnica, d. 

d., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, s podizvajalcem MMS MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE, 

d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana.  

Pogoji in razpis natečaja bodo objavljeni na spletnem mestu www.prva.si/medgeneracijami.  

Za prijavo na natečaju naj kandidati skupaj s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, datum 

rojstva, zaposlitveni status, telefonska številka, email naslov  in izjava o avtorstvu) pošljejo 

svojo kreativno rešitev v PDF formatu v CMYK barvnem prostoru na elektronski naslov  

med-generacijami@prva.net  

Trajanje razpisa: 

Kandidati se lahko prijavijo na razpis od 04. 10. 2017 od 12:00 dalje do 20.10. 2017 do 12:00. 

Med vsemi prijavami se naredi ožji izbor 5 del. Končni izbor zmagovalca bo potekal 27. 10. 

2017. Razglasitev zmagovalca bo 6. 11. 2017 najkasneje do konca dne in bo objavljena na 

spletni strani www.prva.si/medgeneracijami.  

Kdo lahko sodeluje v izboru? 

Na razpisu lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V 

primeru zahteve organizatorja bodo morali kandidati predložiti dokumente, ki dokazujejo 

njihovo istovetnost in starost (npr. veljavni osebni dokument, potrdilo o stalnem prebivališču 

v RS). Organizator si pridružuje pravico, da kandidata diskvalificira, če je v prijavi podal 

neresnične, netočne ali zavajajoče osebne podatke oz. če ne spoštuje pravil in/ali krši pogoje 

razpisa.  
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Na razpisu ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji razpisa, kamor spadajo 

zaposleni v PRVA osebna zavarovalnici, d. d., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana in njihovi ožji 

družinski člani ter zaposleni v družbi MMS MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE, d.o.o., Ameriška 

ulica 8, 1000 Ljubljana in njihovi ožji družinski člani. 

Z oddajo prijavljene kreativne rešitve kandidat potrjuje, da je seznanjen s pogoji in pravili 

razpisa, ki jih je določil organizator ter se z njimi strinja. Kandidat, uvrščeni v ožji izbor, morajo 

strinjanje s pogoji in pravili razpisa potrditi s podpisom izjave. Odločitve organizatorja so 

dokončne in jih ni treba utemeljiti ali pojasniti. Organizator si pridružuje pravico do sprememb 

pravil in pogojev sodelovanja na razpisu, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in 

novostih bo organizator kandidate obveščal z objavami na spletnem mestu 

www.prva.si/medgeneracijami.  

Prijava na razpis je brezplačna. 

Namen natečaja: 

Na podlagi prejetih kreativnih rešitev izbrati najbolj izvirno in domiselno vsebinsko in 

kreativno zasnovo priložnostnega znaka, ki bo namenjen komunikacijskim namenom ob vrsti 

dogodkov, ki bodo povezovali, navdihovali in promovirali sodelovanje med generacijami.   

Obvezni elementi za sodelovanje v natečaju: 

Kandidati morajo za sodelovanje na natečaju pred razpisanim rokom na elektronski naslov 

med-generacijami@prva.net poslati: 

 zasnovo priložnostnega znaka,  z razdelano oblikovno in /ali tekstovno rešitvijo v 

PDF formatu v CMYK barvnem prostoru,  

 osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, zaposlitveni status, telefonska 

številka ( v primeru, da se na natečaj prijavlja skupina pošljete seznam članov z 

naslovi), 

 kopijo veljavnega osebnega dokumenta, 

 pisno soglašanje s splošnimi pogoji. 

 izjavo o avtorstvu dela. 

Na natečaj lahko posamezen kandidat prijavi več del. Za vsakega kandidata, ki je svoje delo 

oddal po spletni pošti ali osebno, se smatra, da je seznanjen in se strinja s pravili in pogoji 

sodelovanja. 

Kandidati za prijavo na razpis niso upravičeni do nobenega nadomestila ali povračila 

stroškov. 

Oddanih materialov organizator kandidatom ne vrača. Oddane materiale bo organizator 

posameznemu kandidatu, razen avtorju izbrane kreativne rešitve, vrnil na podlagi njegove 

izrecne zahteve, kadar bi neizbrani kandidat nasprotoval uporabi na način, določen s tem 



 

 
 

razpisom; in sicer pogoji v zvezi z ne izključno uporabo neizbranega avtorskega dela in uporabi 

za namene predstavitve projekta na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih 

dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta, kjer namerava organizator ob delih 

navesti ime in priimek avtorja posameznega dela, čeprav posameznikova kreativna rešitev ne 

bi bila izbrana kot najboljši predlog v okviru predmetnega razpisa. 

Izjava o avtorstvu dela in odgovornost organizatorja 

Z izjavo o avtorstvu dela avtorji izjavljajo, da je kreativna rešitev, ki so jo prijavili v natečaj 

njihovo originalno delo in ne posega v pravice tretje osebe. Za morebitne spore med osebami, 

ki bi zahtevale avtorske pravice za vsebine, organizator ne bo prevzemal odgovornosti. 

Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. Prepovedana je uporaba že narejenih grafičnih 

elementov, katerih avtor ni udeleženec natečaja. V skladu z izjavo o avtorstvu organizator 

natečaja sprejema domnevo, da ima avtor kreativne rešitve na uporabljenem materialu vse 

potrebne avtorske pravice oziroma dovoljenja za uporabo. Če bi se kasneje na podlagi pritožbe 

imetnika avtorskih pravic izkazalo nasprotno, je avtor izdelka dolžan prevzeti vse morebitne 

kazenske in civilne zahtevke pravega avtorja. 

Končni izbor in glasovanje 

Dne 21. 10. 2017 bo strokovna žirija izmed vseh prijavljenih idejnih osnutkov izbrala 5 

prijavljenih del, ki jih bo uvrstila v t. i. shortlisto (seznam finalistov).   

Organizator si pridružuje vso pravico, da povabi oz. zavrne kateregakoli kandidata in 

prijavljenim ni dolžan pojasnjevati svoje odločitve. 

Izmed ožjega izbora bo strokovna žirija 27.10. 2017 do konca delovnega dne razglasila 

zmagovalca. Razglasitev bo objavljena na spletni strani organizatorja. Rezultati glasovanja 

bodo vodeni z internim zapisnikom. 

Kriteriji komisije 

Komisija bo prijavljena dela ocenjevala na podlagi naslednjih kriterijev: 

 tehnično ustrezna 

 unikatna  

 hitro prepoznavna in privlačna 

 kreativna, drzna, kritična in inovativna 

Predstavitev in nadaljevanje 

Dne 6. 11. 2017 bo ime in priimek zmagovalca javno objavljeno na spletnem mestu 

www.prva.si/medgeneracijami ter v ostalih medijih, ki bodo spremljali natečaj za izbor 

kreativne rešitve. 



 

 
 

Nagrada in avtorske pravice 

Avtorstvo 

Izmed vseh predlaganih izdelkov bo izbran 1 najboljši predlog. Organizator bo izbrani predlog 

odkupil; in sicer za 500,00 EUR, v obliki enkratnega denarnega nadomestila oziroma nagrade. 

Odkup predloga ne pomeni, da se bo predlog tudi v praksi dejansko uporabljal. Organizator in 

nagrajenec se s pogodbo o prenosu materialne avtorske pravice dogovorita o odkupu izdelka. 

Avtor odkupljenega dela se s prejetjem izplačila za prenos vseh materialnih avtorskih pravic 

po avtorski pogodbi na organizatorja v celoti in se trajno odreka kakršnemukoli dodatnemu 

zahtevku za plačilo. Nagrajeni avtor obdrži na avtorskem delu vse moralne avtorske pravice, z 

izključnim prenosom pa na organizatorja za ves čas trajanja avtorske pravice prenese vse svoje 

materialne avtorske pravice; in sicer pravico do časovno in krajevno neomejene uporabe dela 

v telesni obliki, v netelesni obliki, v spremenjeni obliki ter pravico do neomejene uporabe 

primerkov avtorskega dela. Organizator ima pravico do nadaljnjega prenosa pravic, ne da bi 

za to potreboval dovoljenje avtorja. 

Avtorji idejnih osnutkov oziroma udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne 

avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih 

predstavitvah projekta na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in 

gradivih ter drugih objavah v okviru projekta, pri čemer si organizator pridržuje pravico, da 

sam izbira, katera neizbrana gradiva oziroma kreativne rešitve bo vključil v navedene 

aktivnosti. 

Davki 

Organizator bo v skladu s 130. členom Zakona o dohodnini od bruto nadomestila za prenos 

premoženjske pravice obračunal, odtegnil in plačal akontacijo dohodnine v višini 25 % od 

davčne osnove, ki je dohodek iz prenosa premoženjske pravice, zmanjšan za normirane 

stroške v višini 10% od dohodka, doseženega s prenosom premoženjske pravice. Morebitna 

letna doplačila dohodnine so breme prejemnika nadomestila. 

Varstvo osebnih podatkov 

Organizator zagotavlja, da bodo kakršne koli informacije, ki jih kandidat posreduje za izvedbo 

razpisa, uporabljene v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in/ali z njegovo 

privolitvijo. Vse informacije bodo varno hranjene in obravnavane kot zaupne. Kakršno koli 

razkritje podatkov se bo izvedlo le s privoljenjem kandidata (kar vključuje vsa dovoljenja, ki jih 

bo podal pri prijavi kreativne rešitve in preostalem procesu prijave), razen uporabe imena in 

priimka kandidata za namene razglasitve avtorja najboljšega predloga. Z namenom 

predstavitve projekta na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in 

gradivih ter drugih objavah v okviru projekta bo organizator ob delih navedel ime in priimek 



 

 
 

avtorja posameznega dela, čeprav posameznikova kreativna rešitev ne bi bila izbrana kot 

najboljši predlog v skladu s tem razpisom. 

Prijavljeni kandidat v razpisu organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in 

obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov v sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu 

z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov 

po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja 

o razpisu, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe 

storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, 

novostih, in ugodnostih, ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov 

ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe izbora. V času 

upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, 

dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. 

Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih posredovanih v sklopu posameznega 

razpisa še 365 dni po poteku razpisa. Po tem bo podatke uničil v skladu z določili zakona.  

Odgovornosti organizatorja 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje spletne strani ali 

kontaktnega e-poštnega naslova, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, 

izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo 

storitve,  

Organizator si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo 

spletnega mesta, na katerem poteka razpis, le za opremo (računalnike in drugo podobno 

strojno ali programsko opremo), ki je v širši rabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem 

odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. starejša 

verzija brskalnika Internet Explorer) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna.  

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez 

predhodnega obvestila začasno prekine ali konča natečaj.  

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še 

posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. 

Postopek reševanja morebitnih sporov: 

Za nagrajenca je nujno poznavanje podjetja Prve osebne zavarovalnice spoštovanje 

organizatorja in upoštevanje pravil in pogojev sodelovanja. Reševanje morebitnih zapletov 

nagrajenec najprej sporazumno poskuša rešiti z organizatorjem in izvajalcem, v primeru spora 

pa je za njegovo reševanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu katerina.steiner@prva.net. 



 

 
 

Pravila sodelovanja bodo sodelujočim na spletnem mestu www.prva.si/medgeneracijami 

dosegljiva do 6. 11. 2017, za tem pa na naslovu organizatorja. 

 

Ljubljana, 4. 10. 2017 


