
 
 

Pravila in pogoji sodelovanja o organizaciji in izvedbi natečaja »Pazi to! Huda izkušnja! Planica 2019« 

 (v nadaljevanju: Pravila) 

 

1. ORGANIZATOR IZZIVA  

Po teh pravilih Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Triglav oz. 
Organizator), v sodelovanju z izvajalcem Grey Ljubljana, d.o.o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju Izvajalec), prireja natečaj z naslovom »Pazi to! Huda izkušnja! Planica 2019«, kjer bodo 
sodelujoči organizacijsko ali vsebinsko sodelovali z opravljanjem študentskega dela. 

S sprejetjem pogojev in s strinjanjem s Pravili in pogoji sodelovanja v izzivu »Pazi to! Huda izkušnja! 
Planica 2019«, objavljenimi na spletnem naslovu http://pazito.triglav.si/, se šteje, da sodelujoči 
nepreklicno in brezpogojno sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v izzivu.  

 

2. KDO LAHKO SODELUJE 

Udeleženec/ka natečaja je lahko vsaka fizična oseba, starejša od 18 let, s stalnim prebivališčem na 
območju Republike Slovenije, ki izpolnjuje v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja in, ki bo preko 
spletne strani http://pazito.triglav.si/  oddala prijavni obrazec ter izpolnila druge zahteve iz teh pravil.  

V natečaju lahko sodelujejo vsi, ki izpolnjujejo pogoje, razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju ali 
izvajalcu in organizacijah, ki so neposredno povezane z izzivom, in njihovi ožji družinski člani. 

 

3. POGOJI SODELOVANJA 

Vsak posameznik, ki želi sodelovati v natečaju, mora na spletni strani http://pazito.triglav.si/  oddati 
prijavni obrazec, ki bo aktiven od 28. 1. 2019 do 17. 2. 2019.   

Do sodelovanja v natečaju je posameznik upravičen, če skladno z rokom odda vse zahtevane podatke. 
Vsak posameznik lahko v natečaju sodeluje enkrat in je lahko samo enkrat izbran.  

V izboru bodo sodelovali vsi, ki bodo prijavo oddali od objave natečaja 28. 1. 2019 do vključno 17. 2. 
2019 do 23:59 ure. 

Udeleženec/ka natečaja mora biti fizična oseba, starejša od 18 let, s stalnim prebivališčem na območju 
Republike Slovenije in z veljavnim študentskim statusom. Udeleženec/ka mora imeti vozniški izpit B 
kategorije, lasten prevoz ter mora biti razpoložljiv/a za opravljanje  študentskega dela med 28. 2. 2019 
in 26. 3. 2019.  

Zaželeno je, da ima udeleženec/ka natečaja lasten prenosni računalnik. 
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4. PRIJAVA NA NATEČAJ 

Prijava na izziv poteka od 28. 1. 2019 do 17. 2. 2019 do 23:59 ure na spletni strani organizatorja 
http://pazito.triglav.si/  (po času organizatorja).  
 
Za veljavno prijavo šteje v celoti izpolnjen in oddan prijavni obrazec. 

Za sodelovanje se je potrebno prijaviti s svojimi podatki. Sodelujoči jamči, da so podatki, ki jih je 
posredoval za potrebe izziva, pravilni in resnični. 

 

5. DELOVNA IZKUŠNJA  

Med vsemi sodelujočimi v natečaju »Pazi to! Huda izkušnja! Planica 2019« bo organizator razpisal dve 
mesti za študentsko delo in podelil dve delovni izkušnji.  

Izbranci bodo pridobivali izkušnje prek študentskega dela v sklopu sponzorskih aktivnosti Zavarovalnice 
Triglav, d.d. pred in na Finalu svetovnega prvenstva v smučarskih poletih Planica 2019, ki bo potekal 
med 21. 3. 2019 in 24. 3. 2019 v Planici. 

1. prosto mesto: Asistent za organizacijo dogodkov 

Delo obsega: 

- Pomoč pri organizaciji in pripravi sponzorskih aktivnosti Zavarovalnice Triglav na Finalu svetovnega 

prvenstva v smučarskih poletih Planica 2019 

- Pomoč pri dogovorih z Organizacijskim komitejem Planica 2019 

- Pomoč pri dogovorih s podizvajalci in logistični izvedbi aktivnosti 

- Pomoč pri koordinaciji aktivnosti na dogodku Planica 2019 

- Pomoč pri promociji projekta Pazi to! Huda izkušnja in upravljanju družbenih omrežij: 

• Objavljanje Instagram zgodb  

• Prevzem Instagram profila Pazi to! 

 

Delovni čas: 

Delo bo potekalo med 28. 2. 2019 in 26. 3. 2019 v predvidenem v obsegu 21 delovnih dni in 

predvidenem delovnem času od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00 ure ter med 21. 3. 2019 in 24. 

3. 2019 na dogodku Finale svetovnega prvenstva v smučarskih poletih Planica 2019. Po dogovoru z 

organizatorjem tudi v drugačnem delovnem času od zgoraj navedenega. 

 

Lokacija dela: 

Delo bo potekalo na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., na dogodku Finale svetovnega prvenstva v 

smučarskih poletih Planica 2019 v Planici in po potrebi na drugih lokacijah, skladno z dogovorom z 

organizatorjem. 

 

Plačilo: 

http://pazito.triglav.si/


 
 

Izbran/a študent/ka bo za opravljeno delo preko študentske napotnice prejel/a nakazilo v višini  945 € 

bruto (plačilo se nanaša na delo, ki traja 21 dni po 7 ur, plačilo znaša 5 eur bruto na uro) najkasneje do 

15. 4. 2019. Študent/ka je dolžan/a predložiti študentsko napotnico izbranega študentskega servisa 

organizatorju natečaja na dan pričetka študentskega dela, 28. 2. 2019. 

 

2. prosto mesto: Asistent za komuniciranje  

Delo obsega: 

- Pomoč pri promociji in pripravi vsebin Zavarovalnice Triglav za komuniciranje sponzorstva Finala 
svetovnega prvenstva v smučarskih poletih Planica 2019 
- Priprava člankov in drugih vsebin za objavo v nacionalnih, lokalnih in lastnih medijih 
- Priprava in izvedba intervjujev  
- Priprava kratkih video vsebin za družbene medije 
- Pomoč pri promociji projekta Pazi to! Huda izkušnja in upravljanju družbenih omrežij: 

• Objavljanje Instagram zgodb  

• Prevzem Instagram profila Pazi to! 
 
Delovni čas: 

Delo bo potekalo med 28. 2. 2019 in 26. 3.2019 v predvidenem obsegu 21 delovnih dni in predvidenem 

delovnem času od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00 ure ter med 21. 3. 2019 in 24. 3. 2019 na 

dogodku Finale svetovnega prvenstva v smučarskih poletih Planica 2019. Po dogovoru z 

organizatorjem tudi v drugačnem delovnem času od zgoraj navedenega. 

 

Lokacija dela: 

Delo bo potekalo na sedežu Zavarovalnice Triglav d.d., na dogodku Finale svetovnega prvenstva v 

smučarskih poletih Planica 2019 v Planici in po potrebi na drugih lokacijah, skladno z dogovorom z 

organizatorjem. 

 

Plačilo: 

Izbran/a študent/ka bo za opravljeno delo preko študentske napotnice prejel/a nakazilo v višini  945 € 

bruto (plačilo se nanaša na delo, ki traja 21 dni po 7 ur, plačilo znaša 5 eur bruto na uro) najkasneje do 

15. 4. 2019. Študent/ka je dolžan/a predložiti študentsko napotnico izbranega študentskega servisa 

organizatorju natečaja na dan pričetka študentskega dela, 28. 2. 2019. 

 

Izbrancema za opravljeno delo pripada:  

- nakazilo v višini 945 € bruto za opravljeno študentsko delo preko študentske napotnice, 
- izbranec bo prejel bon v vrednosti 40 eur, ki ga lahko unovči ob sklenitvi premoženjskega 

zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav,     
- 2 x vstopnica za Finale svetovnega prvenstva v smučarskih poletih Planica 2019 za prijatelje,  
- priporočilo Zavarovalnice Triglav po opravljeni izkušnji. 



 
 

Organizator natečaja si pridružuje pravico, da tekom trajanja natečaja in izvedbe študentskega dela 
spremeni zgoraj naveden obseg dela, trajanje dela in lokacijo dela za obe razpisani mesti za opravljanje  
študentskega dela. Točen obseg dela, trajanje dela in lokacijo dela za obe razpisani mesti za opravljanje  
študentskega dela so predmet dogovora med izbranim študentom, organizatorjem in izvajalcem 
natečaja. 

 

6. IZBOR IN OBVEŠČANJE KANDIDATOV 

Ožji izbor kandidatov bo potekal med 18. 2. 2019 za sodelujoče, ki bodo oddali veljavno prijavo v skladu 
s pravili. Razgovori s kandidati bodo potekali 20. 2. 2019 in 21. 2. 2019, odločitev bo sprejeta 22. 2. 
2019. Izbor ne bo javen, izvedla pa ga bo najmanj 3-članska komisija, v sestavi predstavnikov 
organizatorja Zavarovalnice Triglav in pogodbenega izvajalca Grey.  

Vsi člani komisije morajo biti o izboru soglasni. Izbor je računalniško evidentiran oz. se o njem vodi 
zapisnik. 

Zapisnik vsebuje podatke o: 

• datumu, uri in kraju izbora; 
• prisotnih članih komisije za nadzor izbora; 
• izbranih kandidatih po vrstnem redu izbora. 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

Rezultati izbora so dokončni. Pritožba ni mogoča. 

V izbor se uvrstijo vse prijave, ki izpolnjujejo zahteve tega natečaja, določene s temi pravili. Vsak 
posameznik lahko v tem natečaju sodeluje le enkrat in je lahko samo enkrat izbran. 

V primeru, da se izbrani kandidat ne odzove do 19. 2. 2019, se ožji izbor ponovi.  

Organizator oziroma izvajalec bo izbrane kandidate o ožjem izboru obvestil preko e-maila 18. 2. 2019 
in 22. 2. 2019 o zaključnem izboru.  

Organizator oziroma izvajalec bo ime in priimek vsakega izmed izbranih kandidatov objavil na 
Instagram profilu Pazi to! (https://www.instagram.com/pazi.to/). Z javno objavo podatkov o izbranih 
kandidatih v skladu s temi pravili, se udeleženec izrecno strinja z udeležbo v natečaju in s strinjanjem s 
Pravili. 

Organizator oziroma izvajalec ni obvezan odgovarjati na zahteve tistih, ki niso pravočasno posredovali 
zahtevanih podatkov. 

Izbrani kandidati bodo o načinu in poteku študentskega dela obveščeni po posredovanju zahtevanih 
podatkov organizatorju oziroma izvajalcu natečaja preko e-maila. V kolikor izbrani kandidat ne potrdi 
izvajanja dela v roku 24-ih ur od prejema e-maila, izgubi pravico do opravljanja študentskega dela. 

 



 
 

7. POGOJI IZVAJANJA ŠTUDENTSKEGA DELA  

V kolikor izbrani kandidati ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno 
ali nepravilno in/ali v kolikor izbranih kandidatov ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso 
izpolnjevali pogojev za sodelovanje v natečaju in/ali da so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo 
izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator oziroma izvajalec, 
izbrani kandidat izgubi pravico do opravljanja študentskega dela. Izbrani kandidat bo pri Zavarovalnici 
Triglav, d.d., opravljal študentsko delo preko študentske napotnice. V kolikor se izbrani kandidati ne 
odzovejo v roku, navedenem v 6. točki Pravil in pogojev sodelovanja v natečaju »Pazi to! Huda izkušnja! 
Planica 2019«, izgubijo pravico do opravljanja študentskega dela.  

 

8. NASTOP ŠTUDENTSKEGA DELA 

Študentsko delo se začne z dnem 28. 2. 2019 in traja do 26. 3. 2019. Točne informacije glede nastopa 
in pogojev dela bodo izbranim kandidatom posredovane po e-mailu po tem, ko bo poslal vse svoje 
podatke, zahtevane s strani organizatorja oziroma izvajalca.  

Posamezno prosto mesto za opravljanje študentskega dela se podeli izključno izbranemu kandidatu in 
niso prenosljiva, zamenjava izvajanja enega prostega mesta za opravljanje študentskega dela za 
drugega ni mogoča.  

 

9. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV SODELUJOČIH V NATEČAJU 

Upravljavec osebnih podatkov, zbranih v skladu s tem natečajem, je Zavarovalnica Triglav, d.d., 
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana.  

Zavarovalnica bo osebne podatke, ki jih bo posamezni kandidat podal v prijavnem obrazcu, obdelovala 
za namene izvedbe izbora, medsebojno komunikacijo in obveščanje kandidatov o rezultatih izbora ter 
v primeru izbranih kandidatov tudi za namene plačila in drugih ugodnosti po tem natečaju in za druge 
namene, določene s predpisi, ki urejajo študentsko delo in davčne obveznosti.  

Zavarovalnica bo preko prijavnega obrazca zbirala naslednje osebne podatke o prijavljenih kandidatih: 

• podatek o želeni izkušnji, 
• osnovni podatki (ime in priimek, naslov, datum rojstva, spol, telefonska številka, e-naslov, 

študijska smer, letnik študija), 
• podatki v zvezi z izkušnjo (zanimanje, pričakovana znanja in izkušnje). 

Zavarovalnica bo podatek o imenu in priimku izbranih kandidatov obdelovala za namen objave na 

Instagram profilu Pazi to! (https://www.instagram.com/pazi.to/).  

Zavarovalnica bo osebne podatke prijavljenih kandidatov, ki jih obdeluje za namene, določene v tem 

natečaju, hranila do zaključka tega natečaja, po tem roku pa bo zavarovalnica podatke neizbranih 

kandidatov izbrisala. Osebne podatke izbranih kandidatov bo hranila za čas izvedbe aktivnosti po tem 



 
 

natečaju, po tem roku pa le v obsegu in za čas, ki jih opredeljujejo predpisi, ki urejajo študentsko delo 

ter davčne obveznosti.   

Posameznik lahko kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih 

podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno 

zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info 

@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav 

www.triglav.si.  

Nadzor na področju varstva osebnih podatkov izvaja Informacijski pooblaščenec RS.  

Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Zavarovalnici Triglav lahko kontaktirate preko elektronskega 

naslova: dpo@triglav.si.  

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici Triglav si lahko preberete v Politiki 

zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.si. 

 

10. DRUGE DOLOČBE 

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:  

• nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,  
• nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne 

energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,  
• kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v natečaju,  
• kakršne koli posledice sodelovanja.  

S sodelovanjem in potrditvijo splošnih pravil in pogojev razumem, da moje sodelovanje v natečaju 
»Pazi to! Huda izkušnja! Planica 2019« vključuje določeno stopnjo znanega in neznanega tveganja, s 
katerim sem vnaprej seznanjen. S sodelovanjem potrjujem, da organizator ne odgovarja v primeru, da 
poškodujem sebe, svojo opremo ali povzročim škodo tretjim osebam . 

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator oziroma izvajalec, s sodelovanjem v natečaju pa 
udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati izbora so dokončni in zoper njih ni pritožbe. 

Ta pravila predstavljajo izključna pravila za organizacijo in izvedbo natečaja, sodelovanje v natečaju, 
ter za izbor kandidatov. Vsa ostala neposredna ali posredna pojasnila ali sporočila s strani organizatorja 
oziroma Izvajalca natečaja predstavljajo zgolj informativni povzetek teh pravil in seznanjanje o 
natečaju. 

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči 
organizatorju in/ali tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru 
pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med 
trajanjem natečaja izključi iz nadaljevanja natečaja. Ta določba velja tudi po preteku natečaja. 
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Organizator, izvajalec in podizvajalec v ničemer ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za kakršnekoli 
neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v natečaju ali izvajanja študentskega 
dela.  

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z natečajem in/ali izvajanjem študentskega dela, in jih ni mogoče 
rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

Organizator oziroma izvajalec si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pravil in pogojev, če 

to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremenjeni pogoji 

bodo objavljeni na spletni strani http://pazito.triglav.si/, za dodatne informacije pa lahko 

zainteresirana oseba tudi piše na naslov info@triglav.si, s pripisom »Pazi to! Huda izkušnja!«. 

 

 

11. ZAČETEK VELJAVNOSTI 

Pravila pričnejo veljati dne 28. 1. 2019 z objavo natečaja.  

Zavarovalnica Triglav d.d. 
Miklošičeva 19 
1000 Ljubljana 

 

V Ljubljani, 28. 1. 2019 
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