
 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE O NATEČAJU:  

Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z.                    
(v nadaljevanju SZZ) vabi k sodelovanju srednje 

šole, da pod mentorstvom profesorjev oblikujejo 
eno ali več skupin dijakov s ciljem priprave 
spletne/mobilne aplikacije/igre na temo 

zavarovalništva. Več o zavarovalništvu si lahko 
preberete na spletni strani SZZ, www.zav-
zdruzenje.si ter na straneh njenih članic.  

Aplikacija/igra naj bo namenjena osnovnošolcem   
in srednješolcem, ki bi z njeno uporabo na     

zabaven  (in lahko tudi poučen oziroma zanimiv) 
način spoznavali zavarovalništvo kot pomembno    

in za posameznika koristno dejavnost. 

NAGRADE, ROKI IN POTEK NATEČAJA: 

Priznanje prejmejo vse srednje šole, ki bodo 
prijavile vsaj eno skupino dijakov za izdelavo 

spletne/mobilne aplikacije/igre. Člani zmagovalne 
skupine prejmejo poleg priznanja še tablične 

računalnike, in sicer prejme vsak član skupine en 
tablični računalnik znamke Samsung Galaxy Tab 2. 
Skupina lahko šteje največ pet članov, od tega štiri 
dijake in enega mentorja (profesor). Člani skupine, 

ki se bodo prijavili na natečaj, bodo skupaj s 
svojim mentorjem povabljeni na sedež SZZ, da 

strokovni komisiji SZZ na kratko predstavijo 
delovanje svoje aplikacije/igre. Predstavitev 

aplikacije/igre strokovni komisiji SZZ bo potekala 
15. 4. 2014 v Ljubljani v prostorih SZZ na Železni 

cesti 14. Organizator se lahko s člani skupine 
dogovori tudi za predstavitev preko 

videokonferenčne ali telefonske povezave. 
Nagrade, tablične računalnike, bo mentor v imenu 
srednje šole, ki jo zastopa prevzel ob predstavitvi 
aplikacije/igre oz. jih bo SZZ po dogovoru poslala 

po pošti na šolo. Strokovna komisija bo izbrala 
najmanj eno zmagovalno aplikacijo/igro. 

Zmagovalna ekipa bo povabljena na predstavitev 
svojega izdelka na 21. Dneve slovenskega 

zavarovalništva v Portorož, kjer bo deležna tudi 
ustrezne promocije. SZZ bo svojim članicam-

zavarovalnicam predlagal, da na svojih spletnih 
straneh objavijo zmagovalno/zmagovalne 

aplikacije/igre in s tem obiskovalcem spletne 
strani omogočijo uporabo aplikacij/iger.

NAČIN IN ROK PRIJAVE: 

Mentorji naj na elektronski naslov 
dino.sterpin@modra-zavarovalnica.si, najkasneje   
do 31. 12. 2013, pošljejo prijavo na način, da za 

vsako skupino, katere mentorji so, navedejo      
imena in priimke ter razred članov skupine. Prav 

tako naj navedejo tudi svoje podatke; ime in 
priimek, ime šole, svoj elektronski naslov in GSM.    

S poslano prijavo mentor (in člani skupine) 
soglašajo s Splošnimi pogoji sodelovanja v 

natečaju. 

KONTAKTNA OSEBA:

Dino Šterpin

telefon: 051 30 11 29 

e-naslov: dino.sterpin@modra-zavarovalnica.si 

NATEČAJ ZA IZDELAVO SPLETNE/MOBILNE 
APLIKACIJE/IGRE NA TEMO ZAVAROVALNIŠTVA ZA 

SKUPINE DIJAKOV SREDNJIH ŠOL



 
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA NA NAGRADNEM NATEČAJU ZA IZDELAVO 

SPLETNE / MOBILNE APLIKACIJE / IGRE NA TEMO ZAVAROVALNIŠTVA  

ZA SKUPINE DIJAKOV SREDNJIH ŠOL 
 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

 

V skladu s temi Splošnimi pogoji organizator Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z. (v 

nadaljevanju: SZZ), Železna cesta 14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), prireja 

nagradni natečaj za izdelavo spletne/mobilne aplikacije/igre na temo zavarovalništva za 
skupine dijakov srednjih šol (v nadaljevanju: natečaj). 
Natečaj bo potekal do 15. 4. 2014. 

Namen natečaja je izdelava spletne/mobilne aplikacije/igre, ki bo na zabaven in poučen način 
mlajšim predstavila dejavnost zavarovalništva.  
 

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNEM NATEČAJU 

 

V natečaju lahko sodelujejo skupine največ petih članov, ki jih tvorijo največ štirje dijaki in en 
profesor – mentor, z bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo te Splošne pogoje. Profesor 
– mentor je lahko hkrati član več skupin, dijaki pa so lahko člani le ene skupine. 
 

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČEJU 

 

Profesor - mentor skupine dijakov, ki želijo sodelovati v natečaju (v nadaljevanju: sodelujoči), 
mora poleg svojih podatkov (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka) in imena 
šole, ki jo zastopa do 31. 12. 2013 na elektronski naslov dino.sterpin@modra-zavarovalnica.si, 

poslati prijavo s podatki članov skupine, in sicer njihova imena in priimke ter razred, ki ga 
obiskujejo.  

Sodelujoči s sodelovanjem v natečaju dovoljujejo SZZ in vsem njenim članicam objavo 
podatkov o sodelujočih v natečaju; ime, priimek, razred in ime šole. Prav tako avtorji 
aplikacije/igre SZZ in vsem njenim članicam dovoljujejo objavo aplikacije/igre na vseh medijih, 
kjer je objava možna in smiselna.  
 

IZBOR ZMAGOVALNE SPLETNE / MOBILNE APLIKACIJE / IGRE 

 

Vse srednje šole, ki bodo prijavile vsaj eno skupino dijakov za izdelavo spletne/mobilne 

aplikacije/igre in svoj izdelek tudi predstavile interni strokovni komisiji SZZ prejmejo priznanje. 

Priznanja prejmejo poleg šole tudi vsi člani skupin, člani zmagovalne skupine pa prejmejo 

poleg priznanja tudi nagrado, in sicer bo vsak član skupine nagrajen s tabličnim računalnikom 
znamke Samsung Galaxy Tab 2.  

Člani skupine, ki se bodo prijavili na natečaj, bodo skupaj s svojim mentorjem povabljeni na 
sedež SZZ, da interni strokovni komisiji SZZ na kratko predstavijo delovanje svoje 

aplikacije/igre. Predstavitev se lahko na željo profesorja – mentorja skupine izvede tudi izven 



prostorov SZZ oziroma preko videokonferenčne ali telefonske povezave. Predstavitve 

aplikacij/iger interni strokovni komisiji SZZ bodo potekale 15. 4. 2014 v Ljubljani v prostorih 

SZZ na Železni cesti 14. Vabilo na predstavitev bodo prejeli profesorji - mentorji po elektronski 

pošti.  
Strokovna komisija bo izbrala najmanj eno zmagovalno aplikacijo/igro. Člani zmagovalne 
skupine bodo povabljeni na predstavitev svojega izdelka na 21. Dneve slovenskega 

zavarovalništva v Portorož, kjer bo njihov »izdelek« deležen tudi ustrezne promocije.  
Interno strokovno komisijo sestavljajo člani Odbora za osveščanje potrošnikov in 
komuniciranje z javnostmi, ki deluje na SZZ. 

Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani  SZZ.  

 

NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRAD 

 

Višina nagradnega sklada je 855,00 evrov. Nagrade, tablične računalnike za člane skupine, bo 
mentor v imenu ostalih članov skupine, ki jo zastopa prevzel ob predstavitvi aplikacije/igre 
oziroma mu/ji bodo nagrade dostavljene naknadno po pošti na šolo, kjer je zaposlen.  
Organizator bo v skladu z  Zakonom o dohodnini  izračunal in plačal akontacijo dohodnine po 

stopnji 25 % od vrednosti nagrade.  

 

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA 

 

Organizator natečaja ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad. 
 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

 

Sodelujoči v natečaju soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje 
in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju 

osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator 

lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o natečaju. 

Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prvem 
odstavku in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe 
natečaja. 
 

KONČNE DOLOČBE 

 

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali 
komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih natečaja bo 
organizator udeležence obveščal z objavami na svojem spletnem mestu, www.zav-

zdruzenje.si. 

Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba tudi piše na e-naslov: dino.sterpin@modra-

zavarovalnica.si . 

 

Ljubljana, november 2013 

 

 

Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z. 


