Zavarovalnica Triglav, d.d., z akcijo Očistimo naše gore
Miklošičeva 19
1000 Ljubljana

in

Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana
objavljata
Pravila glasovanja »Naj planinska pot 2019«

1. Uvod
V Sloveniji imamo kar 10.044 kilometrov planinskih poti. V okviru Planinske zveze Slovenije je
evidentiranih 1082 markacistov, od tega jih je aktivnih 809. Povprečno število markacistov na
planinsko društvo je 4,2, pri tem pa so velike razlike med kadrovsko zadostnostjo markacistov po
posameznih planinskih društvih. Njihovo delo je prostovoljno in temelji na požrtvovalnosti. Dodatne
težave jim povzročajo še vremenske ujme.
Zaradi naštetega je kar nekaj planinskih poti slabše urejenih oziroma se obnavljajo s časovnim
zamikom. Na drugi strani vse več mladih hodi v hribe, a niso aktivno vključeni v skrb za poti. Na leto
se med markaciste vpiše 5 mladih, povprečna starost markacistov pa je kar 56 let.
Zavarovalnica Triglav z Očistimo naše gore želi skupaj s Planinsko zvezo Slovenije spodbuditi
zanimanje za delo markacista in pripomoči k ohranjanju lepih ter varnih planinskih poti za prihodnje
generacije.
2. Namen glasovanja
Soorganizatorki razpisa želita:
- povečati prepoznavnost dela markacistov znotraj ciljne skupine planincev, predvsem mladih;
- povečati število planincev, predvsem mladih, ki se zanimajo za delo markacista;
- spodbuditi društva, da med seboj aktivno sodelujejo in se združujejo pri obnovi planinskih poti ali
obhodnic.
Cilj glasovanja je dodelitev finančnih sredstev, s katerim bo izbrani prijavitelj obnovil planinsko pot,
mrežo poti ali obhodnico.

3. Potek in trajanje glasovanja

Glasovanje traja od vključno 3. 6. 2019 do vključno 25. 6. 2019 in poteka preko spletne strani
www.ocistimogore.si.
Planinska zveza Slovenije in akcija Očistimo naše gore sta po posvetu s skrbniki planinskih poti
pripravili nabor predlaganih planinskih poti (kandidatke za Naj planinska pot), ki v letu 2019
potrebujejo obnovo. Glasovalci s svojim glasom izbirajo, kateri poti želijo nameniti svoj glas.
Glasovalci se za glasovanje registrirajo z imenom in priimkom ter elektronskim naslovom.
Pogoji za sodelovanje pri glasovanju:
•

registracija na glasovalnem obrazcu za Naj planinsko pot;

•

podaja soglasja k pravilom in pogojem glasovanja za Naj planinsko pot.

NI pogoj za sodelovanje pri glasovanju:
•

podaja soglasja za obdelavo osebnih podatkov za namene pošiljanja e-novic ni pogoj za
sodelovanje v glasovanju.

Vsak udeleženec glasovanja lahko odda en glas na dan.
4. Višina sredstev
Sredstva, ki se bodo v okviru glasovanja »Naj planinska pot 2019« podelila izbranemu prijavitelju
(društvo ali meddruštveni odbor - v nadaljevanju »MDO«), prispeva Zavarovalnica Triglav, d.d.
Prejemnik oz. prejemnica sredstev bo skrbnik poti (društvo ali »MDO«), ki prejme največ glasov na
glasovanju za Naj planinska pot 2019.
Višina sredstev je 3.000 EUR (z DDV).
Sredstva v okviru tega razpisa lahko črpa samo planinsko društvo ali meddruštveni odbor, ki je nosilec
izbrane prijave in izrecno za namene potreb obnove prijavljene planinske poti ali planinske obhodnice.
5. Merila za nabor predlaganih poti
Organizatorja glasovanja sta pri pripravi nabora predlaganih poti za glasovanje upoštevala stanje
planinske poti ali planinske obhodnice (primernost in nujnost obnove).
6. Dolžnost prejemnika sredstev
S sodelovanjem na glasovanju se prijavitelji strinjajo, da Zavarovalnica Triglav, d.d., in Planinska zveza
Slovenije, za namen promocije akcije Očistimo naše gore:
−

objavita predstavitev in vsebino prijavne dokumentacije na glasovanje za Naj planinsko pot na
spletnih straneh www.ocistimogore.si, www.triglav.eu, www.pzs.si, na družbenih omrežjih in v
drugih komunikacijskih kanalih oz. materialih Zavarovalnice Triglav, d.d., kar vključuje tudi vse
medije, v katerih bosta Zavarovalnica Triglav, d.d., in Planinska zveza Slovenije, promovirala
projekt »Naj planinska pot« in s tem tudi kandidate za prejem finančne podpore;

−

objavita pridobljene fotografije ali video posnetke obnove planinske poti in vseh, ki pri tem
sodelujejo (pri čemer se prijavitelj zavezuje, da bo od vseh sodelujočih, pridobil soglasja za objavo,
skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov), na spletnih straneh

www.ocistimogore.si, www.triglav.eu, www.pzs.si, na družbenih omrežjih in v drugih
komunikacijskih kanalih oz. materialih Zavarovalnice Triglav, d.d., kar vključuje tudi vse medije, v
katerih bosta Zavarovalnica Triglav, d.d., in Planinska zveza Slovenije, promovirala projekt »Naj
planinska pot«. Pozoveta izbranega prijavitelja, da sodeluje pri pripravi promocijsko-preventivnih
vsebin s področja urejenih in varnih planinskih poti (priskrbi sogovornika, predstavnika društva)
in jih deli po svojih komunikacijskih kanalih;
Časovna in vsebinska opredelitev dolžnosti izbranega prijavitelja:
−

prenos pravice do uporabe in javne objave fotografij ter predstavitvenih materialov izbranega
prijavitelja na spletnih straneh www.ocistimogore.si, www.triglav.eu, www.pzs.si, na družbenih
omrežjih in v drugih komunikacijskih kanalih oz. materialih Zavarovalnice Triglav, d.d., kar
vključuje tudi vse medije, v katerih bosta Zavarovalnica Triglav, d.d., in Planinska zveza Slovenije
promovirala akcijo, za neomejeno obdobje (glede na potrebe Zavarovalnice Triglav, d. d., in
Planinske zveze Slovenije);

−

prenos pravice do uporabe in javne objave fotografij in predstavitvenih materialov izbranega
prijavitelja v drugih medijih javnega dosega za obdobje največ 5 let.

Prejemnik finančnih sredstev je dolžan v roku enega leta od prejema sredstev posredovati poročilo o
namenski porabi sredstev skupaj s pripadajočimi prilogami/potrdili. Če finančna sredstva še niso bila
v celoti porabljena, ima prejemnik finančnih sredstev na voljo še leto dni, da jih namensko porabi in v
tem času posreduje pripadajoče priloge/potrdila.
7. Način črpanja finančnih sredstev
Zmagovalec razpisa prejme finančna sredstva v višini 3.000 EUR (z DDV) v celoti. Izbrani prijavitelj se
pogodbeno zaveže, da bodo sredstva porabljena izključno za izvedbo obnove planinske poti ali
obhodnice, ki je bila predmet prijave na razpis, v skladu s planom porabe sredstev, kar so razpisovalcu
tudi dolžna dokazati. Zmagovalec sredstva prejme v 15 dneh po podpisu pogodbe.
V primeru, da bo zmagovalec meddruštveni odbor (MDO), bo kot prejemnik sredstev v pogodbi
navedena Planinska zveza Slovenija, ki bo zavezana denar nameniti izključno za obnovo planinske poti
zmagovalnega prijavitelja, kot bo predvideno v priloženem načrtu porabe sredstev.
V primeru nenamenske porabe denarnih sredstev je izbrani prijavitelj dolžan vrniti ta sredstva v celoti
skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev, v roku 15 dni od poziva
organizatorja. Sredstva, dodeljena zmagovalcu, niso prenosljiva.
8. Razglasitev zmagovalca
Zmagovalec je skrbnik oziroma nosilec, ki prejme največ glasov na glasovanju. Zmagovalca glasovanja
in s tem prejemnika sredstev bosta organizatorja razglasila najkasneje do 30. junija, in sicer prek
komunikacijskih kanalov organizatorjev in na uradni e-mail prejemnika sredstev. Zmagovalec bo
pozvan k sklenitvi pogodbe.
9. Zasebnost in varstvo podatkov
Glasovalec organizatorju dovoljuje, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje njegove
osebne podatke (ime, priimek, e-naslov) za namen pravilne in regulatorne izvedbe glasovanja.
Če glasovalec k temu poda posebno pisno privolitev, lahko organizator osebni podatek o e-naslovu
uporablja tudi za namen pošiljanja e-novic.

Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve
udeleženca oziroma najdlje pet let od zaključka glasovanja. Udeleženec lahko od organizatorja
kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov
oziroma prekliče svojo privolitev k obdelavi osebnih podatkov s pisno zahtevo, poslano na naslov:
Zavarovalnica Triglav, d.d., Služba za marketing, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če
meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri organizatorju lahko kontaktirate preko
elektronskega naslova: dpo@triglav.si.
10. Reševanje pritožb
Morebitne pritožbe se vložijo na naslovu: ana.cergolj-kebler@triglav.si. Zavarovalnica rešuje pritožbe
v skladu s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani:
http://www.triglav.si/pisite_nam.
11. Končne določbe
Pravila glasovanja bodo ves čas trajanja glasovanja objavljena na spletni strani www.ocistimogore.si.
Organizator lahko v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli spremeni ta pravila ali predčasno
konča glasovanje, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani
javnosti.
Organizator ni zavezan izbrati in skleniti pogodbo s katerimkoli izbranim prijaviteljem. Prav tako
prijavitelj ni zavezan skleniti pogodbe z organizatorjem.
Če izbrani prijavitelj ne sklene pogodbe z organizatorjem, potem organizator pozove prijavitelja, ki je
drugi dobil največje število glasov.
Pravila glasovanja začnejo veljati 3. 6. 2019, z začetkom glasovanja.
12. Dodatne informacije in opozorila
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na naslovu: ana.cergoljkebler@triglav.si.

Ljubljana, 31. maj 2019

