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Pravila in pogoji natečaja »Moja Munerina zgodba« 
 

1. Podatki o organizatorju natečaja 
 
Pravila določajo način izvedbe natečaja »Moja Munerina zgodba« (v nadaljevanju: 
natečaj). Organizator natečaja je projekt MUNERA 3, Šolski center Nova Gorica, 
Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica, mat. št.: 508 908 5000 (v nadaljevanju 
»organizator natečaja«). 
 

2. Namen natečaja 
Namen natečaja je promocija izobraževanja in usposabljanja v sklopu projekta 
MUNERA 3. Namen projekta MUNERA 3 je povečati vključenost zaposlenih v 
programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove 
kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji 
dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj javnega razpisa je 
izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in 
potrebami trga dela. 
 
Na natečaju lahko sodelujejo fizične osebe, stare nad 18 let, s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji, ki so bili vključeni v usposabljanja ali izobraževanja projekta 
MUNERA 3 in sprejemajo ta pravila sodelovanja. Sodeluje lahko vsak, ki je obiskoval 
katerega od Munerinih programov NPIU (program nadaljnjega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja in na natečaju deli svojo izkušnjo o pridobljenih 
kompetencah, znanju in spretnostih).  
 
 

3. Način sodelovanja 
Na natečaju sodelujejo vsi udeleženci, ki do 25. 8. 2022 na spletni strani oddajo svojo 
zgodbo. Posameznik lahko sodeluje samo enkrat (1). 
 
Udeleženec na kratko opiše (najmanj 200 in največ 500 besed), zakaj se je vključil v 
usposabljanje/izobraževanje in kako je s pridobljenim znanjem izboljšal svojo karierno 
pot (napredoval na delovnem mestu, povečal prihodek, zaznal učinek pri svoji osebni 
rasti …). Oddaja zgodbe je možna do 25. 8. 2022. 
 
Zgodbe bo v skladu z vnaprej pripravljenimi merili ovrednotila žirija, ki jo bodo 
sestavljali strokovni koordinatorji projekta MUNERA 3. Merila za ocenjevanje zgodbe: 
ustreznost zgodbe (zgodba prispeva k doseganju ciljev projekta MUNERA 3: 
izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in 
potrebami trga dela; obseg 200–500 besed), kakovost vsebine (jasnost, kreativnost), 
vpliv (potencial deljene zgodbe – zakaj se je vključil v usposabljanje/izobraževanje in 
kaj je s tem že naredil, kaj bo s tem v prihodnosti še naredil; morebitna sprememba na 
karierni poti posameznika, napredovanje; zgodba lahko doseže širše občinstvo, kar 
pomeni, da se lahko širok krog bralcev poistoveti z vsebino, se dotakne njihovega 
življenjskega sveta). 
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Od vseh prispelih zgodb bo žirija izbrala 10 zgodb, ki bodo objavljene na spletni strani 
projekta MUNERA 3. Potem bo med temi 10 zgodbami od 1. 9. 2022 do 15. 9. 2022 
potekalo spletno glasovanje širše javnosti za tri najboljše oziroma najbolj vplivne 
zgodbe. Trije nagrajenci z največ glasovi bodo prejeli lepe praktične nagrade. 
 

4. Čas trajanja natečaja 
Natečaj se izvaja online in poteka od 4.7. 2022 do 25. 8. 2022. 
Ovrednotenje zgodb z objavo 10 zgodb bo potekalo od 25. 8. 2022 do 1. 9. 2022 
Širše spletno glasovanje za tri najbolj vplivne zgodbe bo potekalo od 1. 9. 2022 do 
15. 9. 2022 na spletni strani www.munera3.si. 
 

5. Nagrade 
Organizator natečaja bo podelil tri praktične nagrade. 
  

6. Prejem nagrade in obveščanje o nagrajencu 
Avtorji treh najbolj vplivnih zgodb bodo nagrajeni. Zmagovalce bo določilo širše spletno 
javno glasovanje, ki bo potekalo od 1. 9. 2022 do 15. 9. 2022.  
 
Vsak nagrajenec bo o nagradi in času prevzema obveščen po elektronski pošti.  
Poimensko bodo nagrajenci navedeni in objavljeni na spletni strani www.munera3.si v 
četrtek, 29. 9. 2022. 
 

7. Prevzem nagrade 
Nagrajenci lahko nagrado prevzamejo na dan slavnostne podelitve nagrad osebno ob 
predložitvi veljavnega osebnega dokumenta, ob predhodnem individualnem dogovoru, 
v kolikor se nagrajenec in organizator natečaja ne dogovorita drugače.  
 

8. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade 
Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade oziroma je ne prevzame na način, opredeljen 
v točki 7 ali ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter 
je tako organizator natečaja v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tem 
natečaju. Hkrati organizator natečaja pridobi pravico razpolaganja z nagrado v 
kakršenkoli drugi namen. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi, 
če nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, določenih s temi pravili in 
pogoji natečaja, ali se ugotovi, da je na natečaju sodeloval v nasprotju s tem pravili in 
pogoji natečaja. 
 

9. Varovanje osebnih podatkov 
Udeleženci natečaja izrecno soglašajo, da organizator natečaja njihove osebne 
podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe na natečaju, uporabi za 
potrebe tega natečaja ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o natečajih in 
drugih promocijskih aktivnostih organizatorja natečaja). 
 
Udeleženec natečaja lahko kadarkoli pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih 
podatkov (ime in priimek), pridobljenih na natečaju za namene trženjskih aktivnosti, ali 
zahteva njihovo spremembo. Nagrajenec organizatorju natečaja dovoljuje objavo 
svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z 
namenom obveščanja o rezultatih nagrajencev oz. prevzema nagrade. Nagrajenec 
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organizatorju dovoljuje tudi objavo morebitnih fotografij ob prevzemu nagrade v medijih 
Šolskega centra Nova Gorica oziroma projekta MUNERA 3. 
 
Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja natečaja s 
področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-1) ter uporabljeni izključno za zgoraj navedeni namen. 
 

10. Dostop do pravil natečaja 
Pravila in pogoji natečaja se nahajajo v času natečaja na mestu, kjer natečaj poteka, 
ter sedežu organizatorja natečaja. 
 
Dodatne informacije o natečaju lahko sodelujoči dobijo preko elektronske pošte 
ana.lenscak@scng.si. 
 

11. Ostale določbe 
Organizator natečaja si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, 
tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo 
organizator natečaja udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu 
www.munera3.si. 
 
 
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema. 
 
V Novi Gorici, 4. 7. 2022 
 

Tim projekta MUNERA 3 
Šolski center Nova Gorica 


