
   
 

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri 

 

1. Splošne določbe 

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Anketa o prometu in javnih površinah 
v Občini Dobrova – Polhov Gradec« (v nadaljevanju nagradna igra), katere organizator je Občina 
Dobrova – Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova (v nadaljevanju organizator). 
 

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja 

Nagradna igra je organizirana z namenom spodbujanja izpolnitve anketnega vprašalnika o prometu in 
javnih površinah v občini Dobrova – Polhov Gradec. 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Dobrova – Polhov 
Gradec, ki so starejše od 12 let.  Mladoletni udeleženec mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev 
oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Organizator takšno soglasje preverja najpozneje ob podelitvi 
nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati uslužbenci Občine Dobrova – Polhov Gradec. 
 
Nagradna igra poteka od 21. 1. 2010 do 20. 2. 2020. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je izpolnitev 
anketnega vprašalnika; za sodelovanje v nagradni igri pa je potrebno podati soglasje za sodelovanje s 
pripisom ustreznih podatkov (točka 21 na anketnem vprašalniku). 
 

3. Nagrada in nagradno žrebanje: 

Nagradno žrebanje bo izvedeno dne 25. 2. 2020 na sedežu organizatorja in ni javno. Žrebanje bo 
potekalo ob prisotnosti tričlanske komisije. O rezultatih nagradne igre bo komisija sestavila zapisnik, ki 
se hrani pri organizatorju. Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.  
 
Nagrade: 

1. Nagrada: Zgodbe Šentjošta v družbi lokalnega vodnika (doživetje za 2 osebi) 
2. Nagrada: 10x kolesarske majice 
3. Nagrada: 10 x pohodne palice 
4. Nagrada: 10x termo steklenice 

 
Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne 
všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za 
prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. V kolikor je 
vrednost nagrade večja od 42 EUR, bo organizator odvedel dohodnino. 
 
Dobitnik nagrade bo po izboru pozvan, naj v roku 5 dni organizatorju sporoči osebne podatke. 
Nagrajenec bo nagrado prevzel na javni razpravi, ki bo v sredo, 4. 3. 2020 ob 17. uri v avli OŠ Dobrova. 
V kolikor nagrajenec v določenem času ne sporoči osebnih podatkov ali ne prevzame, je organizator 
prost obveznosti podeliti nagrado. Če se dobitnik nagrade na poziv, naj sporoči svoje podatke, v tem 
času ne bo odzval, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, 
organizator pa je prost vseh obveznosti do nagrajenca. 
 
 



   
 
Nagrado lahko prevzame nagrajenec osebno, z osebnim dokumentom kot dokazilom. Nagrado lahko 
prevzame tudi tretja oseba, vendar s potrdilom o soglasju in dokazilu o identiteti nagrajenca. Denarna 
izplačila nagrad niso mogoča, nagrade se podelijo izključno nagrajencu in niso zamenljive za drug 
izdelek in niso prenosljive. 
 
V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali 
nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval 
pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti 
obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do 
nagrade. 
 
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če: 
•se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca, 
•se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre, 
•nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče podeliti. 
 
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. 
Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru spora med sodelujočimi v nagradni igri. Morebitni 
spori ne bodo vplivali na pravila, v skladu s katerimi organizator podeljuje nagrade. Organizator ni 
obvezan pisno odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno posredovali. 
Za kakovost in lastnosti nagrad v obliki izdelkov je odgovoren dobavitelj. 
 

5. Druga določila 

Varstvo osebnih podatkov: 

Osebni podatki nagrajenca bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja 
nagrad v nagradni igri in plačila akontacije dohodnine. Podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne 
bodo predani v roke tretji osebi ali kakor koli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike 
Slovenije, razen v obsegu, kjer se to izrecno določa s temi pravili. 
V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, 
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi 
predpisi. Posameznik lahko od naročnika kadar koli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha 
uporabljati njegove osebne podatke, in sicer po elektronski pošti na info@dobrova-polhovgradec.si. 
Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator. 
 
Končne določbe 

Pravila in splošni pogoji nagradne igre so na voljo na spletni strani www.dobrova-polhovgradec.si . 
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. V primeru 
kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi 
v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. 
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 
narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator 
sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.dobrova-polhovgradec.si . 
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre, ki so dostopna 
na spletni strani. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z 
nagradno igro. 
 

http://www.dobrova-polhovgradec.si/
http://www.dobrova-polhovgradec.si/


   
 

Odgovornost organizatorja 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove 
nagradno igro. O tem mora pisno obvestiti vse udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne 
odgovarja za morebitno nastalo škodo. Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v 
sporih glede lastništva izžrebane nagrade. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti 
za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prejema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s 
pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. 
 

Dobrova, 21. 1 .2020 

Občina Dobrova – Polhov Gradec 


