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Številka: 210014
Datum: 11.11.2021
Na podlagi podpisane pogodbe št. C3330-21-406000 z dne 20.5.2021 o financiranju javne
službe ZŠ RS Planica v letu 2021, objavlja Zavod za šport RS Planica

JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR INOVATIVNE IDEJNE ZASNOVE
»Spodbudimo gibanje med mladimi«

1. Naziv in sedež naročnika
Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

2. Splošna določila
S temi pravili se določijo pravila, izvedba in pogoji sodelovanja udeležencev v javnem nagradnem
natečaju »Spodbudimo gibanje med mladimi«, ki ga organizira Zavod za šport RS Planica, Dunajska
22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik) v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ).
V tem natečaju uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. Predmet javnega natečaja
Predmet javnega natečaja je izbor najboljše inovativne idejne zasnove, kako z uporabo informacijsko
komunikacijske tehnologije spodbuditi gibalno aktivnost med mladimi. Gre za odprti, dvostopenjski
(dvodelni) natečaj.

4. Namen javnega natečaja
Namen javnega natečaja je spodbuditi mlade k raziskovanju inovativne idejne zasnove, kako z izrabo
potenciala informacijsko komunikacijske tehnologije spodbuditi gibalno aktivnost v populaciji
učencev razredov tretje triade, srednješolcev in študentov (uporabnikov informacijsko
komunikacijske tehnologije).
Naročnik namerava izbrano inovativno idejno zasnovo uporabiti pri spodbujanju gibalne aktivnosti v
populaciji učencev razredov tretje triade, srednješolcev in študentov, ter tako pozitivno vplivati na
njihov telesni in gibalni razvoj.

5. Vsebina javnega natečaja (natečajna naloga)
5.1 Vsebina javnega natečaja
Predlog inovativne idejne zasnove uporabe potencialov informacijsko-komunikacijske tehnologije
(IKT-mobilne naprave, telefoni, ure, tablice, itd.), za dvig gibalne aktivnosti med mladimi, naj vsebuje
spodaj navedene smernice:
• uporaba IKT za spodbujanje gibanja,
• povezava IKT in netehnoloških rešitev (povezati digitalno in analogno),
• uporaba spletnih omrežij za ozaveščanje o pomenu gibalne aktivnosti,
• gibalna aktivnosti v povezavi z trajnostno mobilnostjo,
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•
•

uporabniška vrednost idejne rešitve z namenom motivacije uporabnika,
poudarek na uporabniški izkušnji: preprostost uporabniškega vmesnika in atraktivne
interakcije, identifikacija in vključevanje ciljnih skupin uporabnikov v načrtovanje rešitve,
trenutni in dolgoročni učinki inovativne idejne zasnove med mladimi (trajnostni učinek),
učinkovit pristop komuniciranja in širjenja idejne zasnove med mladimi.

•
•

Predlog inovativne idejne zasnove - rešitev natečajne naloge

5.2.

V 1. delu interdisciplinarne skupine pripravijo izhodišča inovativne idejne zasnove (skupine si
zastavijo izhodišča in cilje, ki jih nameravajo raziskovati v drugem delu javnega natečaja).
Komisija bo na osnovi predstavitev izhodišč inovativne idejne zasnove presodila, katere so tehnično
izvedljive in vsebinsko ustrezne ter v nadaljevanje, v drugi del javnega natečaja, uvrstila najmanj 5
prijavljenih ekip.
V 2. delu sodelujoče interdisciplinarne skupine nadaljujejo raziskovanje in razvijanje svoje inovativne
idejne zasnove.
Komisija bo na osnovi predstavitev, inovativne idejne zasnove ocenila na podlagi meril.

6. Začetek natečaja in prevzem razpisne dokumentacije za natečaj
Natečaj se prične z dnem objave dokumentacije natečaja na spletni strani www.zsrs-planica.si.

7. Pogoji za prijavo
7.1.

Natečajnik

Javni natečaj pomeni, da gre za natečaj, na katerem lahko sodelujejo vsi zainteresirani natečajniki
(fizične osebe so vključene v interdisciplinarne skupine priporočljivo od 3 do 8 članov), ki na dan roka
za oddajo natečajno ponudbene dokumentacije izpolnjujejo pogoje, določene v razpisni
dokumentaciji za natečaj. Priporočljivo je, da vsaj en član interdisciplinarne skupine ima uporabna
znanja iz področja razvoja aplikativnih rešitev, oblikovanja, trženja, športa.
Fizične osebe lahko sodelujejo le v eni interdisciplinarni skupini. Preverjanje izvede naročnik preko
imen avtorjev.
V sestavi natečajnika, zaradi nasprotja interesov, ne sme nastopati oseba, ki:
- je zaposlena pri naročniku ali je skrbnik natečaja,
- je bila imenovana za člana ocenjevalne komisije,
-

je v času natečaja delodajalec članu ocenjevalne komisije,
je s članom ocenjevalne komisije ali njegovim namestnikom v krvnem sorodstvu v ravni
vrsti do vključno drugega kolena ali v zakonski ali zunaj zakonski zvezi, kot tudi tisti, ki bi z
udeležbo na natečaju kršili načelo neodvisnosti med natečajniki in gospodarskim
subjektom ter imenovano ocenjevalno komisijo, njenimi sodelavci ter pripravljavci
dokumentacije za razpis natečaja v smislu 103. člena ZJN-3 (npr. sodelavci na istem
oddelku v organih javne uprave).

Vsi sodelujoči natečajniki se strinjajo s tem, da so vsi stroški priprave in predložitve prijave na njihovi
strani.
S prijavo natečajnik soglaša z vsemi pogoji tega javnega natečaja, ki so razvidni iz vsebine razpisne
dokumentacije.
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Vsebine, ki jih bo komisija ocenila kot neprimerne, neustrezne ali žaljive, ne bodo uvrščene v drugi
del ali sodelovale v izboru za nagrado. Neprimerne ali neustrezne so tiste vsebine, ki so
omalovažujoče, ponižujoče, nemoralne, diskriminatorne, rasistične, ki spodbujajo k sovražnosti,
nemoralnim ali nezakonitim dejanjem ali vsebujejo znake, ki so v nasprotju s cilji ali z vrednotami
organizatorja oz. natečaja.

7.2 Jezik in dopustno število oddanih natečajno ponudbenih dokumentacij
Natečajni izdelki in njihovi opisi morajo biti zapisani v slovenskem jeziku. Vsak natečajnik lahko odda
le eno idejno zasnovo.

7.3 Pristanek na pogoje razpisne dokumentacije za natečaj
Z oddajo natečajno ponudbene dokumentacije natečajnik pristane na pogoje razpisne dokumentacije
za natečaj in na javno predstavitev in publiciranje natečajnih idejnih zasnov (na spletni strani
naročnika) ter na objavo imen avtorjev.

8. Natečajni roki, kraj in način oddaje idejne zasnove
Natečaj poteka v dveh delih.
Na dan objave na spletni
strani www.zsrs.planica.si

1. DEL

ZAČETEK NATEČAJA
ROK
ZA
POSTAVLJANJE
VSEBINSKIH
VPRAŠANJ
ROK ZA ODGOVORE NA VSEBINSKA
VPRAŠANJA
ODDAJA IZHODIŠČ INOVATIVNE IDEJNE
ZASNOVE
PREDSTAVITEV
IZHODIŠČA
INOVATIVNE
IDEJNE ZASNOVE

OBVESTILO O IZIDU

2. 12. 2021
7. 12. 2021
13. 12. 2021, do 12:00
predvidoma

predvidoma

2. DEL

ODDAJA INOVATIVNE IDEJNE ZASNOVE
PREDSTAVITEV INOVATIVNE IDEJNE
ZASNOVE

ZAKLJUČEK NATEČAJA- OBVESTILO O
IZIDU

DO 17. 12. 2021

17. 12. 2021

14. 2. 2022, do 12:00

predvidoma

DO 18. 2. 2022

predvidoma

18. 2. 2022

Naročnik bo na javnem natečaju (prvi del) upošteval prijavo, ki bo prispela do roka za oddajo 13. 12.
2021 do 12:00, na naslov: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ne glede na način
dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Na kuverti napišite »JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR
JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR IDEJNE ZASNOVE »Spodbudimo gibanje med mladimi«

5

IDEJNE ZASNOVE »Spodbudimo gibanje med mladimi«.«. Lahko se pošlje tudi sken na elektronski
naslov bostjan.vintar@sport.si.
Naročnik bo na javnem natečaju (drugi del) upošteval prijavo, ki bo prispela do roka za oddajo 14. 2.
2022, do 12:00, na naslov: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ne glede na način
dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Na kuverti napišite »JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR
IDEJNE ZASNOVE »Spodbudimo gibanje med mladimi«.«. Lahko se pošlje tudi sken na elektronski
naslov bostjan.vintar@sport.si.
Natečajnik sme spremeniti, dopolniti ali umakniti svojo natečajno dokumentacijo po njeni predložitvi
pod pogojem, da je dostavil spremembo, dopolnitev ali umik natečajne dokumentacije pred skrajnim
rokom oddaje.

9.Vsebina natečajne dokumentacije
Natečajna dokumentacija (za prvi del) mora biti sestavljena iz kratkega opisa izhodišča inovativne
idejne zasnove in spremljajoče dokumentacije (Priloga KONTAKT in Priloga AVTOR).
Natečajna dokumentacija (za drugi del) mora biti sestavljena iz kratkega opisa inovativne idejne
zasnove in spremljajoče dokumentacije (Priloga KONTAKT in Priloga AVTOR).

10. Postopek obravnave prijav in obveščanje o izboru
Zoper odločitve komisije o idejnih zasnovah, ni pritožbe.

10.1 ocenjevalna komisija in skrbnik natečaja
Inovativne idejne zasnove, ki jih bodo interdisciplinarne skupine – natečajniki oddali, bo ocenjevala
komisija:
predsednik komisije (ZŠRS Planica): dr. Franci Petek,
članica (MIZŠ): dr. Mojca Doupona,
član: Jošt Hren,
član: izr. prof. dr. Dan Podjed,
član: Jožko Križan,
član: doc. dr. Jože Guna.
Skrbnik natečaja: Boštjan Vintar.

10.2 Odpiranje natečajne dokumentacije s preizkusom izpolnjevanja pogojev
10.2.1. Odpiranje natečajne dokumentacije v 1. delu
Za vse prejete natečajne dokumentacije bo ocenjevalna komisija izvedla odpiranje in preizkus, v
okviru katerega bo preverila ali:
- so bile prejete pravočasno,
- imajo vse zahtevane bistvene sestavne dele,
- izpolnjevanje pogojev za prijavo.
Natečajne dokumentacije, ki bodo prispele po roku določenem v 8. točki tega natečaja, ali jim bodo
manjkali bistveni sestavni deli, ne bodo opravile preizkusa in bodo ocenjene kot neprimerne za
nadaljnji razvoj. Natečajnih dokumentacij, ki ne bodo opravile preizkusa, ocenjevalna komisija ne bo
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presojala, skrbnik natečaja pa bo natečajnika na naslov, naveden v kontaktu, pozval, da natečajno
dokumentacijo prevzame.
Ocenjevalna komisija lahko natečajnika na kontaktni naslov pozove, da dopolni natečajno
dokumentacijo v nebistvenih sestavinah.
Po izvedenem preizkusu bo spremljajočo dokumentacijo skrbnik natečaja hranil na sedežu ZŠRS
Planica. Ocenjevalna komisija bo natečajnike povabila, da predstavijo svoje izhodišče idejne zasnove
(čas predstavitve naj bo do 10 min). Na podlagi predstavitev (način po lastni izbiri) izhodišč
inovativnih idejnih zasnov bo ocenjevalna komisija presodila ali so le te primerne za nadaljnji razvoj
ter najmanj 5 natečajnikov povabila (objava seznama na spletni strani www.zsrs.planica.si ) k
predložitvi inovativnih idejnih zasnov.

10.2.2. Odpiranje natečajne dokumentacije v 2. delu
Za vse prejete natečajne dokumentacije bo ocenjevalna komisija izvedla odpiranje in preizkus, v
okviru katerega bo preverila:
- ali so bile prejete pravočasno,
- ali imajo vse zahtevane bistvene sestavne dele,
- izpolnjevanje pogojev za prijavo,
- so na seznamu povabljenih natečajnikov iz 1 dela natečaja.
Natečajne dokumentacije, ki bodo prispele po roku določenem v 8. točki tega natečaja, ali jim bodo
manjkali bistveni sestavni deli, ne bodo opravile preizkusa in bodo ocenjene kot neprimerne za
nadaljnji razvoj. Natečajnih dokumentacij, ki ne bodo opravile preizkusa, ocenjevalna komisija ne bo
ocenjevala, skrbnik natečaja pa bo natečajnika na naslov, naveden v kontaktu, pozval, da natečajno
dokumentacijo prevzame.
Ocenjevalna komisija lahko natečajnika na kontaktni naslov pozove, da dopolni natečajno
dokumentacijo v nebistvenih sestavinah.
Po izvedenem preizkusu bo spremljajočo dokumentacijo skrbnik natečaja hranil na sedežu ZŠRS
Planica. Ocenjevalna komisija bo natečajnike povabila, da predstavijo svoje idejne zasnove (čas
predstavitve naj bo do 10 min). Na podlagi predstavitve (način po lastni izbiri) inovativnih idejnih
zasnov bo izvedla ocenjevanje natečajnih zasnov.

10.3. Ocenjevanje natečajnih zasnov in zaključno poročilo
Ocenjevalna komisija bo inovativne idejne zasnove ocenila po merilih za ocenjevanje. Po izvedenem
postopku ocenjevanja bo ocenjevalna komisija pripravila zaključno poročilo z vrstnim redom
prejemnikov nagrad. Zaključno poročilo ocenjevalne komisije predstavlja zaključek strokovnega dela
natečaja.

10.4. Merila in metodologija ocenjevanja
Komisija bo inovativne idejne zasnove ocenjevala po merilih, navedenih v nadaljevanju, pri čemer
posamezni član komisije ocenjuje samostojno ter podeli ocenjevani inovativni idejni zasnovi od 1 do 5
točk po posameznem merilu. Član komisije lahko podeli ocenjevani inovativni idejni zasnovi (rešitvi
natečajne naloge) do skupaj največ 25 točk.
Točke vseh članov komisije za ocenjevanje posamezne natečajne zasnove se seštejejo. Največje
število možnih točk, s katerimi je lahko ocenjena posamezna inovativna idejna zasnova, je 150.
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št.
1
2
3
4
5

Merilo
izvirnost in inovativnost
vpliv na družbo
možnosti tehnične izvedbe
trajnostni učinek in vpliv na okolje
kakovost predstavitve

Točkovanje
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

Zaključno poročilo:
Komisija izdela zaključno poročilo o ocenjevanju inovativne idejne zasnove in pripravi seznam s
pripadajočimi končnimi ocenami.
V primeru, da imata dve ali več inovativnih idejnih zasnov enako število točk, se inovativne idejne
zasnove razvrstijo glede na prejete točke pri merilu »izvirnost in inovativnost«.

11. Zaključek natečaja in objava zaključnega poročila
Natečaj je zaključen, ko se objavi zaključno poročilo in obvestilo o izbiri na spletni strani naročnika.
Natečajne dokumentacije, ki prejmejo nagrade, obdrži naročnik v celoti v enem izvodu – ostalo
dokumentacijo lahko natečajniki v tridesetih (30.) dneh po zaključku razstave prevzamejo na ZŠRS
Planica. Po tem roku ZŠRS Planica za gradivo ne odgovarja.

12. Okvirna višina sredstev javnega natečaja
Nagrajene bodo tri najbolje ocenjene inovativne idejne zasnove:
- 1. nagrada znaša 4.000,00€ bruto in se razdeli po enakih delih med posameznike v
interdisciplinarni skupini ter voden ogled NC Planica;
Nadomestilo za odkup materialnih avtorskih pravic za najbolje ocenjeno inovativno idejno zasnovo
znaša 1.000,00€ bruto in se razdeli po enakih delih med posameznike v interdisciplinarni skupini.
- 2. nagrada znaša 2.000,00 € bruto in se razdeli po enakih delih med posameznike v
interdisciplinarni skupini;
- 3. nagrada znaša 1.000,00 € bruto in se razdeli po enakih delih med posameznike v
interdisciplinarni skupini.
Višina nagradnega sklada je 8.000,00 EUR.
Plačnik nagrade je naročnik.

12.1 Nagrada predstavlja priznanje natečajnikom, ki so predložili najprimernejšo
inovativno idejno zasnovo (rešitev natečajne naloge).
Upravičenec (posamezniki v interdisciplinarni skupini) do izplačila nagrade, v skladu z obvestilom o
izidu z zaključnim poročilom, naročniku pošlje zahtevek, v katerem obvezno navede pripis: »S
plačilom tega zahtevka so s strani naročnika do ………….. (izpolniti), izpolnjene vse obveznosti izplačila
nagrade.«
Nagrade predstavljajo bruto bruto zneske. Nagrade predstavljajo finančno priznanje. Vrednost
nagrade, ki presega 42 EUR, se v celoti všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.
Akontacijo dohodnine bo za nagrajence, katerim se po Zakonu od dohodnini ((Uradni list RS, št. 13/11
– uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl.
US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) vrednost
nagrade všteva v davčno osnovo, skladno z veljavno davčno zakonodajo obračunal in plačal naročnik;
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v ta namen so nagrajenci dolžni sporočiti podatke, potrebne za obračun dohodnine. Morebitne druge
davčne obveznosti ali stroški oz. druge obveznosti povezane s prejemom nagrade, bremenijo
nagrajence.
Nagrada bo izplačana v tridesetih (30.) dneh po prejemu zahtevka oz. v roku določenem v zakonu, ki
ureja plačilne roke proračunskih uporabnikov. V kolikor naročnik ne bo prejel pravilno postavljenega
zahtevka in morebitnih drugih zahtevanih dokumentov v treh (3.) mesecih po razglasitvi rezultatov,
zahtevek za izplačilo ugasne.
Nagrada se razdeli v enakih deležih, glede na število posameznikov v interdisciplinarni skupini.

12.2 Prenos materialnih avtorskih pravic
Naročnik bo za najbolje ocenjeno natečajno zasnovo izvedel odkup vseh materialnih avtorskih pravic
iz 22. člena ZASP. Naročnik bo upošteval vrstni red, kot bo določen z zaključnim poročilom natečaja.
Nadomestilo za prenos materialnih avtorskih pravic se razdeli v enakih deležih, glede na število
posameznikov v interdisciplinarni skupini.
Avtor/ avtorji jamči(jo), da natečajna zasnova predstavlja izvirno avtorsko stvaritev, ki ni
obremenjena z materialnimi avtorskimi pravicami tretjih oseb.
Avtor imetnik materialnih avtorskih pravic iz 22. člena ZASP, bo s sklenitvijo pogodbe o prenosu
materialnih avtorskih pravic in s plačilom nadomestila za njihov odkup prenesel na naročnika vse
materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP na inovativni idejni zasnovi, vključno s pravico
predelave.
Prenos vseh materialnih avtorskih pravic iz 22. člena ZASP na naročnika bo izključen ter teritorialno,
časovno in drugače neomejen, in opravljen z dovoljenjem za nadaljnji prenos pravic.
Naročnik si pridržuje pravico, da po obvestilu o izidu z zaključnim poročilom in pred sklenitvijo
pogodbe, odstopi od odkupa avtorskih pravic iz utemeljenih razlogov, predvsem, če predmeta
javnega natečaja ne bo več potreboval, ali da zanj ne bo imel zagotovljenih sredstev, ali da se pri
naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila, ali bi lahko bila, vsebina pogodbe posledica storjenega
kaznivega dejanja, ali če bodo nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ne bo mogel
vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih bo postala izvedba javnega natečaja nemogoča. Če bo
naročnik odstopil od odkupa in z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe, bo o svoji odločitvi in
o razlogih, zaradi katerih odstopa, pisno obvestil izbranega ponudnika.

13. Objava na spletni strani
Po zaključku natečaja lahko za potrebe promocije naročnik vse inovativne idejne zasnove, ki jih bo
ocenil kot primerne, javno in v celoti ali po delih objavi na svojih spletnih straneh ter drugih
komunikacijskih kanalih. Poleg slikovnega gradiva bodo javno objavljena tudi imena in priimki
natečajnikov (avtorjev) ob predhodni podaji soglasja (obvestilo po 13. členu Uredbe (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba
o varstvu podatkov).

14. Zasebnost in varstvo podatkov
Naročnik se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke varoval in uporabljal v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
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uredba o varstvu podatkov), samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval
tretjim osebam.

15. Dodatne informacije
Naročnik si pridružuje pravico do sprememb javnega natečaja, ki bodo objavljene na istem mestu kot
ta javni natečaj.
Naročnik se zavezuje, da bo zainteresiranim natečajnikom na voljo za podrobnejša pojasnila glede
namena in ciljev javnega natečaja, na elektronskem naslovu bostjan.vintar@sport.si, s pripisom
»Spodbudimo gibanje med mladimi« do vključno 2. 12. 2021.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani Zavod za šport RS Planica (https://www.zsrsplanica.si/) do vključno 7. 12. 2021.
Zavod za šport RS Planica
dr. Franci Petek
DIREKTOR

Priloge:
-

Priloga KONTAKT
Priloga AVTOR
- Priloga OBVESTILO POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
- Priloga VZOREC POGODBE
- Priloga ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO NAGRADE
-
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Priloga KONTAKT
ODPRTI, DVODELNI IDEJNI NATEČAJ ZA IZBIRO NAJBOLŠE IDEJNE ZASNOVE
»Spodbudimo gibanje med mladimi«
Naslov
samo ene fizične osebe kamor se pošlje:
- morebitni poziv za naknadno dokazovanje usposobljenosti,
- poziv za dopolnitev formalnih pomanjkljivosti.

ime in priimek
ulica
kraj
e-naslov*
telefonska številka*
NATEČAJNIK (INTERDISCIPLINARNA SKUPINA):_____________________________________________
(NAZIV)

Navodilo:
-

izpolni se samo en obrazec KONTAKT
Izpolnjeno in podpisano vložite v kuverto »JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR IDEJNE ZASNOVE »Spodbudimo gibanje
med mladimi«.«.
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*Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi s predmetnim javnim natečajem pravilno naslovljeno na
interdisciplinarno skupino, če je bilo poslano na kateregakoli od vpisanih kontaktnih podatkov.

Priloga AVTOR
ODPRTI, DVODELNI IDEJNI NATEČAJ ZA IZBIRO NAJBOLŠE IDEJNE ZASNOVE
»Spodbudimo gibanje med mladimi«
Spodaj podpisan avtor inovativne idejne zasnove:
1. POTRJUJEM, da:
▪ sem seznanjen z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglašam,
▪ je natečajno delo moje izvirno avtorsko delo,
▪ sem izvorni imetnik moralnih in materialnih avtorskih pravic na inovativni idejni zasnovi,
▪ izpolnjujem vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natečajnimi pogoji ter jih bom na poziv
dostavil naročniku,
▪ nisem oseba, ki bi bila v položaju nasprotja interesov:
1. nisem zaposlen pri naročniku ali nisem skrbnica natečaja,
2. nisem bil imenovan za člana ocenjevalne komisije ali namestnika,
3. v času natečaja nisem delodajalec članu ocenjevalne komisije,
4. s članom ocenjevalne komisije ali njegovim namestnikom nisem v krvnem
sorodstvu v ravni vrsti do vključno drugega kolena ali v zakonski ali zunaj zakonski
zvezi, ter nisem oseba, ki bi z udeležbo na natečaju kršila načelo neodvisnosti med
natečajniki in gospodarskim subjektom ter imenovano ocenjevalno komisijo,
njenimi sodelavci ter pripravljavci dokumentacije za razpis natečaja v smislu 103.
člena ZJN-3 (npr. sodelavci na istem oddelku v organih javne uprave ali zaposleni v
istem seminarju na fakulteti).
2. SE ZAVEZUJEM, da:
bom v primeru sklenitve pogodbe za odkup avtorskih pravic med naročnikom in avtorjem pisno
izključno in neomejeno prenesel na naročnika vse svoje materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP
ter s tem izpolnil obveznosti po točki 12.2 razpisne dokumentacije za natečaj (» Prenos materialnih
avtorskih pravic«).
2. IZJAVLJAM, da:
▪ se izrecno strinjam z določili vzorca pogodbe v prilogi razpisne dokumentacije,
▪ se izrecno strinjam z načinom izplačila nagrad in avtorskega honorarja, ki izhaja iz razpisne
dokumentacije,
▪ sem seznanjen s Prilogo »Obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov« in z
objavo/obdelavo osebnih podatkov soglašam,
▪ se izrecno strinjam z javno predstavitvijo (na spletnih straneh naročnika).
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A/ Avtor:
____________________________________________________________________________
Ime, Priimek., naziv oz. navedba študent in naziv fakultete, v kolikor je avtor študent, podpis
____________________________________________________________________________
Naslov (ulica, hišna številka, pošta)
____________________________________________________________________________
datum rojstva
____________________________________________________________________________
telefonska številka
____________________________________________________________________________
elektronski naslov

Kraj, datum

Podpis

Opozorilo:
- pozivamo vas, da ste pri navedbi podatkov pazljivi, ker jih naknadno ni mogoče spreminjati.
- rubrika A/ Avtor se kopira in izpolni za vsako fizično osebo posebej, ki je vključena v interdisciplinarno
skupino
Navodilo:
Izpolnjeno in podpisano vložite v kuverto »JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR IDEJNE ZASNOVE »Spodbudimo gibanje
med mladimi«.«.
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Priloga OBVESTILO POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
ODPRTI, DVODELNI IDEJNI NATEČAJ ZA IZBIRO NAJBOLŠE IDEJNE ZASNOVE
»Spodbudimo gibanje med mladimi«
1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Zavod Republike Slovenije za šport Planica Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: zsrs-planica.si
2. Kontakt skrbnika zbirke osebnih podatkov in pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
na ZŠRS Planica:
•

skrbnik zbirke osebnih podatkov: info@sport.si

•

pooblaščena oseba: info@iepri.si

3. Obdelovalec zbirke osebnih podatkov
•

Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov:
info@sport.si.

4. Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Namen
Osebni podatki udeležencev
javnega natečaja
»Spodbudimo gibanje med
mladimi«, ki jih ob prijavi
navedejo natečajniki, se
zbirajo zaradi: - sklepanja
avtorskih pogodb, - izplačila
nagrad,- vodenja evidenc
ZŠRS Planica.

Pravna podlaga
Pravna podlaga za obdelavo
osebnih podatkov
natečajnikov sta točki (a) in
(b) prvega odstavka 6. člena
Splošne uredbe o varstvu
osebnih podatkov.

Obdelovani osebni podatki
- ime in priimek
- davčna številka
- EMŠO
- naslov
- številka tekočega računa
in banka
- elektronska pošta
- telefonska številka

Podatke pridobimo neposredno ob prijavi na javni natečaj, v primeru izplačila nagrade, priznanja
ali odškodnine, ob predložitvi zahtevka in ob sklenitvi pogodb o prenosu materialnih avtorskih
pravic.
5. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
ZŠRS Planica osebnih podatkov ne bo prenašal v tretje države ali mednarodne organizacije.
6. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabljajo za
določitev tega obdobja
Osebni podatki bodo hranjeni do konca leta 2030.
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7. Informacije o obstoju pravic posameznika
Posameznik ima pravico, da od upravljalca ali obdelovalca zahteva dostop do osebnih podatkov
in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na
katerega se nanašajo osebni podatki, in pravico do ugovora obdelave.
Posameznik lahko svoje pravice iz te točke zahteva pri skrbniku zbirke osebnih podatkov pri
upravljalcu. V kolikor s svojo zahtevo za varstvo osebnih podatkov ni uspešen, se lahko obrne na
pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski info@iepri.si.
8. Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejema odločitev, vključno z oblikovanjem profilov
ZŠRS Planica ne izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z osebnimi podatki.
9. Informacija o pravici vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski
naslov: gp.ip@ip-rs.si.

Strinjanje z obvestilom potrdite s podpisom izjave v prilogi AVTOR. Obrazca ni potrebno izpolnjevati in
prilagati k natečajni dokumentaciji.
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Priloga

VZOREC POGODBE

Zavod za šport RS Planica,
Dunajska cesta 22, Ljubljana,
davčna številka: 85753823,
matična številka: 3577970000,
ki ga zastopa direktor dr. Franci Petek, (v nadaljnjem besedilu naročnik)
in
imetnik materialnih avtorskih pravic:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
sklepata naslednjo
POGODBO št.____________
O PRENOSU MATERIALNIH AVTORSKIH PRAVIC NA INOVATIVNI IDEJNI ZASNOVI »Spodbudimo
gibanje med mladimi«
1. UVODNA UGOTOVITEV
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
• da je bil dne ……………….. objavljen JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR IDEJNE ZASNOVE »SPODBUDIMO
GIBANJE MED MLADIMI« (v nadaljevanju »Spodbudimo gibanje med mladimi«),
• da iz Zaključnega poročila izhaja, da je bila kot najbolje ocenjena inovativna idejna zasnova
idejna zasnova natečajnika ( interdisciplinarne skupine ……………………, v katero je vključen
imetnik materialnih avtorskih pravic ),
• je dokumentacija natečaja za »Spodbudimo gibanje med mladimi« določala, da bo naročnik s
prvouvrščenim natečajnikom, ki izpolnjuje vse razpisne pogoje podpisal pogodbo o prenosu
materialnih avtorskih pravic na naročnika,
• se s to pogodbo pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih glede
predmeta pogodbe.
2. PREDMET POGODBE
2. člen
S to pogodbo odsvojitelj kot imetnik vseh materialnih avtorskih pravic iz 22. člena Zakona o avtorski
in
sorodnih
pravicah
(Uradni
list
RS,
št. 16/07 –
uradno
prečiščeno
besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19, v nadaljevanju: ZASP) na javnem natečaju
za izbor inovativne idejne zasnove »Spodbudimo gibanje med mladimi« na naročnika prenaša vse
materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah na izdelani inovativni
idejni zasnovi, vključno s pravico predelave, naročnik pa se zavezuje plačati nadomestilo, ki
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predstavlja ceno za odkup materialnih avtorskih pravic za natečajno zasnovo, vse v višini, roku in na
način, določenem v 5. členu te pogodbe.
Prenos materialnih avtorskih pravic iz 22. člena ZASP na inovativni idejni zasnovi iz prejšnjega
odstavka na naročnika je izključen, časovno, teritorialno in drugače neomejen ter opravljen z
dovoljenjem za nadaljnji prenos pravic.
3. člen
Odsvojitelj jamči, da:
-

izdelana zasnova predstavlja izvirno avtorsko stvaritev, ki ni obremenjena z materialnimi
avtorskimi pravicami tretjih oseb.

Kljub določilu prvega odstavka tega člena sta/so stranki/ stranke sporazumni/ sporazumne, da lahko
odsvojitelj oziroma posamezni avtor sam ali po tretjih osebah z avtorjevim dovoljenjem javno
prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v monografijah in promocijskem gradivu,
vključi v avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na
spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) svoje avtorsko delo brez predhodnega soglasja
naročnika.
3. POGODBENA CENA
4. člen
Pogodbena cena za najbolje ocenjeno inovativno idejno zasnovo, z odplačnim prenosom vseh
materialnih avtorskih pravic iz 22. člena ZASP na rešitvi natečajne naloge »Spodbudimo gibanje med
mladimi«, na naročnika znaša …………€ bruto bruto.
Znesek iz prejšnjega odstavka se odsvojitelju izplača 30. dan oz. v roku, določenem v veljavnem
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS, po prejemu e-računa na transakcijski račun odsvojitelja.
Odsvojitelj izstavi e-račun na ime naročnika z navedbo »Odplačni prenos vseh materialnih avtorskih
pravic iz 22. člena ZASP na inovativni idejni zasnovi »Spodbudimo gibanje med mladimi«.«
Plačilo nadomestila iz 1. odst. tega člena s strani naročnika je pogoj za prenos materialnih avtorskih
pravic na naročnika.
Naročnik ima sredstva za plačilo storitev po tej pogodbi v letu 2022 zagotovljena na stroškovnem
mestu 10.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je ta pogodba vezana na proračunske zmogljivosti naročnika. V
primeru, da pride do spremembe v Proračunu RS, ki neposredno vpliva na to pogodbo, sta stranki
soglasni, da s sklenitvijo aneksa pogodbo ustrezno spremenita.
4. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
5. člen
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Naročnik za svojega predstavnika in skrbnika pogodbe določa Boštjan Vintar, tel. 051 648 051,
enaslov: bostjan.vintar@sport.si.

5. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
6. člen
V primeru, da je pri izvedbi javnega natečaja v katerikoli fazi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu
ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika, uslužbencu mestne
uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno
nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katero je naročniku povzročena škoda, ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku ali posredniku naročnika, uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali
članu politične stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
je ta pogodba nična.
Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega člena ali obvestil Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede
njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega
odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
6. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Morebitne spore, ki bi nastali po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki poskušali urediti sporazumno.
Če v tem ne uspeta, je za rešitev njunih sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
Pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1)
izvod.
Datum: ................................
Naročnik:
Zavod za šport RS Planica
dr. Franci Petek
direktor

Datum: ................................
Odsvojitelj:
________________________
________________________
________________________

Navodilo: Strinjanje z vzorcem pogodbe potrdite s podpisom izjave v prilogi AVTOR. Pogodbe ni
potrebno izpolnjevati in prilagati k natečajni dokumentaciji.
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Priloga ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO NAGRADE
PODATKI
ZA POGODBO IN NAKAZILO
Ime in priimek
Domači naslov
(ulica, številka, poštna številka in kraj)

Občina in davčna izpostava
Naslov elektronske pošte
EMŠO številka
Davčna številka
Zavezanec za DDV

DA

NE

OBVEZEN PODATEK!
IZJAVLJAM, da sem ali nisem
uživalec pokojnine

SEM

NISEM

OBVEZEN PODATEK!
IZJAVLJAM, da sem ali nisem
zavarovan za polni delovni čas –
(14.-17.,19. in 25. člen ZPIZ-2)
glej zadnjo stran obrazca

SEM

NISEM

Naziv in banke (popoln), kjer je odprt račun

številka osebnega računa:

Dne: …………………….

Podpis ......................................

Navodilo: Strinjanje z vzorcem zahtevka za izplačilo nagrade potrdite s podpisom izjave v prilogi
AVTOR. Pogodbe ni potrebno izpolnjevati in prilagati k natečajni dokumentaciji.
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Priloga zahtevek za izplačilo nagrade
14. člen
(delavci v delovnem razmerju)
(1) Obvezno se zavarujejo delavci v delovnem razmerju na območju Republike Slovenije.
(2) Obvezno se zavarujejo izvoljene ali imenovane nosilke ali nosilci (v nadaljnjem besedilu: nosilec) javne ali druge funkcije v
organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Republiki Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če prejemajo za to
funkcijo plačo.
(3) Obvezno se zavarujejo tudi delavci, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so bili
poslani na delo v tujino in niso obvezno zavarovani po predpisih države, v katero so bili poslani, če z mednarodno pogodbo ni
drugače določeno.
(4) Obvezno se zavarujejo tudi delavci, ki so na območju Republike Slovenije v delovnem razmerju pri mednarodnih
organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih, če posebni predpis ali mednarodna pogodba ne
določa drugače.
(5) Obvezno se zavarujejo osebe, ki so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v skladu s predpisi Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: EU) uporablja zakonodaja Republike Slovenije.
15. člen
(samozaposlene osebe)
(1) Obvezno se zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost.
(2) Obvezno se zavarujejo osebe, ki so v tujini vpisane v ustrezni register za opravljanje samostojne dejavnosti in se zanje v
skladu s predpisi EU uporablja zakonodaja Republike Slovenije.
(3) Samozaposlene osebe se zavarujejo za polni zavarovalni čas, če ni z zakonom drugače določeno.
16. člen
(družbeniki)
(1) Obvezno se zavarujejo osebe, ki so družbenice ali družbeniki oziroma delničarji (v nadaljnjem besedilu: družbenik)
gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji oziroma ustanoviteljice ali ustanovitelji zavodov ter
zadrug in so poslovodne osebe, če niso zavarovane na drugi podlagi.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka se zavarujejo za polni zavarovalni čas oziroma do polnega zavarovalnega časa, če so na
drugi podlagi zavarovane za manj kot polni delovni čas oziroma zavarovalni čas, če ni z zakonom drugače določeno.
17. člen
(kmetje)
(1) Obvezno se zavarujejo kmetje, če imajo zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki jo ugotavlja služba
medicine dela, če se ne šolajo in niso uživalci predčasne, starostne, vdovske ali invalidske pokojnine, če ob vložitvi prijave v
zavarovanje dohodek kmetije iz kmetijske dejavnosti na zavarovanega člana dosega najmanj znesek, ki je primerljiv z zneskom
60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, in ga določi ministrica ali minister (v
nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za kmetijstvo.
(2) Kot dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje dohodek, ugotovljen po predpisih, ki urejajo dohodnino, in sicer kot seštevek
dohodka osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka druge kmetijske dejavnosti in dohodka dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.
(3) Pod pogoji, ki so določeni s predpisi o morskem ribištvu, se za osebo iz prvega odstavka tega člena šteje tudi oseba, ki je
vpisana v evidenco ribičev-fizičnih oseb in opravlja dejavnost gospodarskega ribolova, pri čemer se za dohodek iz kmetijske
dejavnosti šteje dohodek, dosežen z gospodarskim ribolovom.
(4) Osebe iz prejšnjih odstavkov se zavarujejo za polni zavarovalni čas, če ni z zakonom drugače določeno.
19. člen
(podlage v drugih predpisih)
(1) Obvezno se zavarujejo osebe, za katere tako določajo predpisi, ki urejajo trg dela, in sicer brezposelni, ki prejemajo denarno
nadomestilo za primer brezposelnosti in osebe, ki so do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine
upravičene do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri zavodu za zaposlovanje.
(2) Obvezno se zavarujejo osebe, za katere tako določajo predpisi, ki urejajo starševsko varstvo, in sicer eden od staršev, ki je
upravičenec do starševskega dodatka, če ni obvezno zavarovan na drugi podlagi; do delnega plačila za izgubljeni dohodek; do

JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR IDEJNE ZASNOVE »Spodbudimo gibanje med mladimi«

20

starševskega nadomestila in nima pravice do starševskega dopusta ter ni obvezno zavarovan na drugi podlagi; do plačila
sorazmernega dela prispevkov in pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi varstva in nege otroka za razliko do polnega
delovnega časa.
(3) Obvezno se zavarujejo osebe, ki so upravičene do nadomestila zaradi začasne nezmožnosti za delo po prenehanju
delovnega razmerja v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje, če niso obvezno zavarovane na drugi podlagi.
(4) Obvezno se zavarujejo družinski pomočniki, upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih, ki urejajo
socialnovarstvene prejemke.
(5) Obvezno se zavarujejo osebe, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje rejniške
dejavnosti.
(6) Obvezno se zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo versko službo kot verski uslužbenci v skladu s predpisi, ki
urejajo versko svobodo.
(7) Obvezno se zavarujejo vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka in državljani med prostovoljnim usposabljanjem za
zaščito in reševanje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in niso obvezno zavarovani na
drugi podlagi.
(8) Obvezno se zavarujejo osebe, ki so upravičene do nadomestila za čas poklicne rehabilitacije po tem zakonu in niso obvezno
zavarovane na drugi podlagi.

25. člen
(prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje)
(1) Oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je dopolnila 15 let starosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev
v zavarovanje po tem zakonu, se lahko prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje.
(2) Državljanke ali državljani (v nadaljnjem besedilu: državljani) Republike Slovenije, ki so v delovnem razmerju v tujini, se lahko
prostovoljno zavarujejo če so bili neposredno pred odhodom v tujino zavarovani na ozemlju Republike Slovenije ali so imeli pred
odhodom v tujino stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije in niso za ta čas obvezno zavarovani pri tujem nosilcu
zavarovanja ali so obvezno zavarovani, pa teh pravic ne morejo uživati zunaj te države.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje oseba v delovnem
razmerju s krajšim delovnim časom, vendar le za razliko do polnega delovnega časa.
(4) Prostovoljno se lahko vključijo v obvezno zavarovanje tudi uživalci družinske oziroma vdovske pokojnine s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji ter prejemnice ali prejemniki (v nadaljnjem besedilu: prejemniki) poklicne pokojnine do
uveljavitve pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja.
(5) Prostovoljno se lahko vključijo v obvezno zavarovanje tudi osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in tretjega odstavka 17.
člena tega zakona, razen pogoja dohodka iz prvega odstavka 17. člena tega zakona.
(6) Prenosnik kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejema rento iz naslova ukrepov kmetijske politike, se lahko prostovoljno
vključi v obvezno zavarovanje, če ni uživalec pokojnine.
(7) Zavod lahko osebo iz prvega odstavka tega člena pred vključitvijo v obvezno zavarovanje pošlje na predhodni zdravstveni
pregled, na katerem se ugotovi, ali je zmožna za delo.
(8) Stroški pregleda iz prejšnjega odstavka bremenijo zavod.

Navodilo: Strinjanje z vzorcem zahtevka za izplačilo nagrade potrdite s podpisom izjave v prilogi
AVTOR. Pogodbe ni potrebno izpolnjevati in prilagati k natečajni dokumentaciji.
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