RAZPIS NETKO 2020
Organizator tekmovanja
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana (GZS) kot
lastnik nagrade Netko in Register.si, Tehnološki park 18,
Ljubljana, skrbnik slovenske nacionalne domene .si in organizator
nagrade Netko 2020 (v nadaljevanju organizator), s to nagrado
komunicirata slovensko spletno identiteto, podpirata domače
spletne projekte, podjetja in osebnosti ter hkrati spodbujata
uporabo nacionalne domene .si.
Cilj nagrade je spodbujanje odličnosti uporabe spleta kot
komunikacijsko-poslovno orodje in dvig kakovosti in inovativnosti
spletnih rešitev na različnih tematskih področjih ter izpostavitev
najboljših praks pod vrhnjo domeno .si.

Pravila prijave projektov
•

•

•

•

•

•

Prijavitelj na tekmovanje lahko prijavi spletno stran na
domeni .si, ki je bila izdelana ali prenovljena med 1.
januarjem 2019 in 1. januarjem 2020.
Prijavitelj je lahko pravna oseba, registrirana v Sloveniji,
ali polnoletna fizična oseba, državljan Republike Slovenije
(posameznik).
Prijavitelj jamči, da s prijavo spletne strani ne krši nobenih
avtorskih pravic in/ali pravic industrijske lastnine in/ali
drugih pravic tretjih oseb. Če je prijavitelj agencija, mora
za prijavo predhodno pridobiti soglasje naročnika oziroma
lastnika spletne strani. Prav tako prijavitelj odgovarja za
točnost navedenih podatkov.
Prijavitelj soglaša, da se vsi materiali, ki so oddani v
prijavi, predajo v last organizatorja tekmovanja in dogodka
Netko 2020 in jih lahko uporabi za promocijo le-tega.
Na tekmovanje Netko 2020 lahko prijavitelj prijavi spletno
stran, ki mora biti dostopna na domeni .si. Velja tudi prijava
tistih spletnih strani, ki imajo urejeno preusmeritev preko
domene .si na druge nacionalne ali generične domene.
Vse spletne strani morajo biti dostopne v slovenskem ali
angleškem jeziku. Če so izdelane v angleškem jeziku, mora
biti priložen prevod v slovenskem jeziku.

Prijava mora vsebovati:
1. Opisni del
Prijavitelj opisni del izpolni na obrazcu v spletni
prijavnici. Izpolniti je treba vsa zahtevana polja.
2. Grafični del
Prijavitelj obvezno predloži poljubno slikovno gradivo, ki
smiselno predstavi prijavljeno spletno stran (njegov namen,
cilje, dodatno vrednost, ki jo projekt predstavlja). Po želji
lahko priloži tudi video gradivo, če prijavitelj meni, da
ustrezno dopolnjuje prijavo. Pri pripravi grafičnega gradiva
je treba upoštevati zahtevane tehnične standarde, in sicer:
Tehnični standardi – fotografije:
• Minimalna ločljivost: 1920 × 1080 px / 300 dpi
• Format: .jpeg ali .png
• Največ 5 fotografij ali 10 prosojnic (če je pripravljena
predstavitev projekta v PPT, Canvi, Prezi, Visme ipd.)
•
•
•
•
•

Tehnični standardi – video:
Minimalna ločljivost: 1920 × 1080 px / 720 p
Format: mp4
Format slike: 16 : 9
Gostovanje: YouTube, Vimeo ali lastna spletna stran
Maksimalna dolžina: največ 1 minuta
Vsaka prijava mora vsebovati opisni in grafični del. Opisni del
mora biti oddan zgolj na spletni prijavnici. Grafični del pa naj
bo dostopen v oblaku ali na spletnem strežniku, dostopna URL
povezava naj bo podana na spletni prijavnici, dostopna pa mora
biti vsaj do 30. aprila 2020.
Če se ista spletna stran prijavlja v več kategorij (vendar največ
tri), mora biti izpolnjena le ena prijavnica. V primeru prijave
več posameznih spletnih strani istega prijavitelja v le eno od
kategorij pa mora biti za vsako spletno stran izpolnjena posamezna
prijavnica. Nepopolno ali napačno izpolnjena prijavnica se ne
uvrsti v prijavni postopek in jo organizator tekmovanja izloči.
Zadnji rok za oddajo prijavnice je nedelja, 9. februar 2020, do
polnoči (24.00). Organizator lahko določi drugi rok oddaje
prijave, vendar ta ne sme biti krajši od že določenega roka.

Metodologija ocenjevanja
Žiranti bodo vse prijavljene projekte vrednotili v skladu s
splošnim pojmovanjem digitalne odličnosti. Iz tega sledijo tri
osnovna področja ocenjevanja vsakega projekta:
•

vsebinska zasnova;

•

tehnična dovršenost;

•

uporabniška izkušnja in grafična izvedba.

Žirija, glede na ocene, za vsako kategorijo izbere po 3 finaliste.
Celotno ocenjevanje se opravi preko spleta na daljavo po predhodno
pripravljenih ocenjevalnih listah.

Žirija
Žirija je sestavljena iz 18 članov, ki pokrivajo zgoraj navedena
področja ocenjevanja. Člani žirije so predstavljeni na spletni
strani www.netko.si.

Kategorije
Če prijavljeni projekti ne zadostujejo razpisnim pogojem in
minimalnim merilom žirije, ima žirija pravico, da katere izmed
nagrad ne podeli. Odločitev žirije je dokončna in pritožba nanjo
ni možna. Če v posamezno kategorijo prispe premalo prijav (3 ali
manj), si organizator pridržuje pravico, da se razpisana
kategorija umakne iz ocenjevanja.
Prijavitelj lahko posamezni projekt prijavi v največ 3 izmed
razpisanih 9 kategorij.
Kategorije Netko 2020 so:
▪
▪
▪

Naj predstavitev produkta ali storitve
Naj predstavitev podjetja
Naj spletna stran za turizem, dogodke in prosti
čas

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Naj spletna stran za družbeno odgovornost
Naj spletna stran za otroke in mladino
Naj spletna trgovina
Naj medijska ali novičarska spletna stran
Naj spletna stran javne in nevladne organizacije
Naj spletna stran izobraževalnih in znanstvenih
organizacij

Časovnica
Objava razpisnih pogojev: 15. 12. 2019
Odprtje prijav: 1. 1. 2020 (ob 00.00)
Zadnji datum prijave: 9. 2. 2020 (do 24.00)
Razglasitev finalistov: 16. 3. 2020 (do 16.00)
Podelitev nagrad Netko 2020: 3. 4. 2020

Pogoji plačila in cenik
Prijavitelj mora ob prijavi projekta poravnati prijavnino.
Za vsako prijavo posameznega projekta v eno kategorijo je treba
izpolniti
ločeno
spletno
prijavnico
in
poravnati
ločeno
prijavnino. Za prijavo posameznega projekta v več kategorij (ampak
največ tri) pa izpolnete eno prijavnico in izberete do tri ustrezne
kategorije.
Prijava posameznega projekta v eno kategorijo znaša 120 EUR +
DDV za pravne osebe in 60 EUR + DDV za fizične osebe.
Pri prijavi istega projekta v drugo ali tretjo kategorijo, se za
dodatne kategorije obračuna 50% nižja prijavnina.
Za prijavljene projekte v kategoriji »Naj spletna stran
izobraževalnih in znanstvenih institucij« ter »Naj spletna stran
za družbeno odgovornost« je prijava brezplačna.

Odjava projektov je možna do 30 dni pred razglasom finalistov
(najkasneje do 16. 2. 2020), vendar prijavitelj ni upravičen do
vračila vplačane prijavnine.

Prijava je veljavna zgolj ob plačilu prijavnine, do roka,
določenega na računu, oziroma do zaključka prijav, to je 9.
februarja 2020 do polnoči. V nasprotnem primeru si organizator
pridržuje pravico, da prijavljeno delo umakne s tekmovanja.

Zmagovalci tekmovanja in nagrade
Podeljene bodo naslednje nagrade: Glavna nagrada projektu v
posamezni kategoriji, ki je prejel najboljšo oceno s strani žirije,
in nagrada za dva finalista, ki sta se po strokovni oceni žirije
uvrstila za prvouvrščenim.
Glavna nagrada zajema podelitev kipca in elektronskega znaka Netko
2020, video in fotografskega materiala podelitve ter predstavitev
zmagovalnega projekta na spletni strani Netko, Imej.si in
družbenih
medijih
organizatorja.
Nagrajenci
prejmejo
tudi
zaključno poročilo projekta z utemeljeno strokovno oceno.
Finalista prejmeta plaketo in elektronski znak Netko 2020, video
in fotografski material podelitve ter predstavitev zmagovalnega
projekta na spletni strani Netko, Imej.si in družbenih medijih
organizatorja. Finalista prejmeta tudi zaključno poročilo projekta
z utemeljeno strokovno oceno.
Če je prijavitelj nagrajene spletne strani agencija, prejmeta
nagrado naročnik in agencija.
Nagrade ni mogoče izplačati ali zamenjati.

Varstvo osebnih podatkov
•

•

S sodelovanjem na tekmovanju Netko 2020 se prijavitelji
strinjajo s tem, da se njihovi podatki (naziv prijavitelja,
oglaševalca,
ime
in
priimek
morebitnega
avtorja,
fotografija/video in preostali podatki), ki jih prijavitelji
navedejo v prijavi (v nadaljevanju podatki), posredujejo
organizatorju ter se strinjajo, da se lahko objavijo na
družbenih medijih in spletni strani organizatorja.
Prijavitelj organizatorju tekmovanja in dogodka Netko 2020
dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko

zbranih osebnih podatkov, pridobljenih za namen izvedbe
tekmovanja in dogodka Netko 2020, v skladu z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik
možnost ugovora, vpogleda, popravka, prenosa in izbrisa
osebnih podatkov v zbirki podatkov prijaviteljev projekta,
skladno z veljavnimi predpisi, in sicer po elektronski pošti:
•
•

netko@register.si.
Osebnih podatkov brez privolitve posameznika organizator ne
bo posredoval tretjim osebam.
Prijavitelji organizatorju dovoljujejo neodplačno javno
objavo oddanih fotografij, videov in vseh dodanih elementov,
dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno
prikazovanje in distribuiranje, tudi preko svetovnega spleta,
v vseh družbenih medijih organizatorja za namen oglaševanja
tekmovanja in dogodka Netko 2020.

Omejitev odgovornosti organizatorja
Gospodarska zbornica Slovenije kot lastnik blagovne znamke Netko
in Register.si kot organizator tekmovanja in dogodka Netko 2020 ne
odgovarjata za morebitno škodo, ki bi lahko nastala, če:
-

-

-

prijavitelj navede netočne ali nepravilne podatke v
prijavnici, ne odda popolne vloge ali ne pridobi soglasij
naročnika in/ali lastnika spletne strani ali prijavljenega
projekta za prijavo na tekmovanje Netko 2020 – če to ni
prijavitelj sam – in ne pridobi odobritve avtorskih pravic;
se tekmovalci ne strinjajo s točkovanjem žirije. Odločitev
točkovanja žirije je dokončna in strokovno utemeljena. Na
izid točkovanja ni mogoče podati ugovora;
organizator zaradi tehničnih, časovnih ali drugih utemeljenih
vzrokov spremeni časovne roke ali potek tekmovanja.

Sprejem pravil tekmovanja
Z oddano prijavo projekta prijavitelj potrjuje, da je prebral
pravila tekmovanja za nagrado Netko 2020 in se strinja s pravili
ter razume, da so od trenutka oddaje prijave zavezujoča.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe Pravil prijave in
tekmovanja Netko 2020.
Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom Netko 2020 lahko
pišete na elektronski naslov: netko@register.si.

