
PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »HAJCINŠPEKTOR'CA« 

 

1. člen 

(splošne določbe) 

(1) Ta pravila za sodelovanje v nagradni igri »HAJCINŠPEKTOR'CA« (v nadaljevanju: 

»Pravila«) določajo način izvedbe nagradne igre »HAJCINŠPEKTOR'CA« (v nadaljevanju: 

»nagradna igra«), ki se predvaja na Veseljak TV. 

(2) Organizator nagradne igre je Veseljak TV d.o.o., papirniški trg 17, 1260 Ljubljana Polje, 

ID za DDV: SI36820377 (v nadaljevanju: »Producent«). 

(3) Pokrovitelj nagradne igre je ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, ID za DDV: SI 

55722679 (v nadaljevanju: »Pokrovitelj«). 

 (4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh Tv Veseljak, 

www.veseljak.si 

(5) Potek nagradne igre bo spremljala in nadzorovala komisija Tv Veseljak v sestavi: Maja 

Oderlap, Monja Rugelj in Nina Maurovič (v nadaljevanju: »Komisija Tv Veseljak«). 

2. člen 

(Trajanje nagradne igre) 

Nagradna igra je na sporedu vsak delovnik od 13. 11. 2017 do 17. 12. 2017, vključno s 

predpromocijo in aktivnostmi po končanem izvajanju nagradne igre 

»HAJCINŠPEKTOR'CA«. 

3. člen 

(Pogoji sodelovanja) 

(1) Prijavijo se lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike 

Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec 

mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi 

ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo. 

(2) Uslužbenci Producenta ali Pokrovitelja ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z 

izvenzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh s Producentom ali Pokroviteljem 

povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v 

nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj 

omenjenih. Vsaka prijava s strani navedenih oseb ali z njihovo podporo šteje za neveljavno. 

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s temi Pravili. Šteje se, da s 

sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje nagradne igre, določene s temi 

Pravili. Šteje se, da sodelujoči s sodelovanjem potrjujejo, da so seznanjeni s temi Pravili 

nagradne igre, jih sprejemajo ter se z njimi strinjajo. 

 



4. člen 

(način sodelovanja v nagradni igri) 

(1) Vsak delovnik med 27. 11. 2017 in 8. 12. 2017 bo s strani Komisije Veseljak TV izbran 

najmanj po en gledalec Veseljak TV, ki bo na telefonsko številko 4567 poslal sms s ključno 

besedo »VROCE, ime, priimek, naslov«. Na tako SMS sporočilo bo sodelujoči gledalec prejel 

brezplačno SMS sporočilo z zahvalo za sodelovanje.  

(2) Sodelujočega gledalca Veseljak TV, izbranega s strani Komisije Veseljak TV, (v 

nadaljevanju: »izbrani gledalec«) bo ekipa Veseljak TV (kamerman, voditeljica, t.i. 

»Hajcinšpektor'ca«) obiskala na domu, to je na naslovu, ki ga je sodelujoči sporočil s SMS 

sporočilom. Izbrani gledalec bo moral člane ekipe Veseljak TV spustiti v svoj dom, kjer bodo 

preverili, če kuri na lesne pelete, t.j. moral bo pokazati svojo zalogo le-teh, ter odgovoriti na 

vprašanje Hajcinšpektor'ce, ki bo vezano na ogrevanje. Če bo izbrani gledalec izpolnjeval vse 

navedene pogoje, bo takoj prejel simbolično dnevno nagrado manjše vrednosti, ki jo podarjata 

Producent ali Pokrovitelj. 

 (3) Za sodelovanje ni potreben nikakršen nakup. V primeru, da prijava s pošiljanjem sms-a ni 

mogoča, Producent upošteva tudi prijave, ki bodo prispele na naslov Producenta v drugi obliki 

– bodisi preko spletne pošte, klasične pošte, v facebook poštni predal ipd. in bodo vsebovale 

vse predpisane podatke. 

5. člen 

(nagrade) 

(1) Izbrani gledalec, ki bo izpolnjeval vse pogoje za prejem nagrade skladno s temi Pravili, (v 

nadaljevanju: »nagrajenec«) bo s strani Pokrovitelja, to je podjetje ECE d.o.o., nagrajen z 

eno paleto lesnih peletov, kakovostni razred A2, v skupni teži 1050 kg, slovenskega porekla. 

Lastnosti peletov A2: 

Sestava: min 80 % smreka, max 20 % bukev 

Premer: 6 mm 

Dolžina: < 45 mm 

Razred: A2 

Vsebnost vlage: ≤ 10 % 

Ostanek pepela: ≤ 1,2 % 

Kurilna vrednost: ≥ 16,5 MJ/kg 

Pakiranje vreča: 15 kg 

Pakiranje paleta: 70 vreč, skupaj 1.050 kg peletov 

Deklariranje certificirane kakovosti: Enplus A2 

Kemično obdelana surovina: Ni kemične obdelave 

Mehanska odpornost: ≥ 97,5 % 

Gostota nasutja:  ≥ 600 kg/m3  

Izvor surovin: Slovenija 

Država izvora: Slovenija 

Dobavitelj: ŽAGA CUGMAJSTER d.o.o., Cesta v železnik 8, 3215 LOČE 

(2) Nagrada ni prenosljiva. Pokrovitelj bo od glavne nagrade za nagrajenca obračunal in 

plačal akontacijo dohodnine skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajenec se v skladu z 

zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o 



davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti davčno 

številko. Nagrajenec bo moral podpisati tudi prevzemno potrdilo, v katerega bo moral vpisati 

svoje ime, priimek, naslov in davčno številko. Te podatke Pokrovitelj potrebuje zaradi 

morebitnega plačila akontacije dohodnine, če nagrada presega vrednost 42 evrov. Nepopolno 

izpolnjeno prevzemno potrdilo ni veljavno. 

(3) Nagrada bo nagrajencu izročena v roku 45 dni od osvojitve le-te in mu bo brez dodatnih 

stroškov dostavljena na dom. 

 (4) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade. 

 Posameznik, ki sodeluje v nagradni igri »HAJCINŠPEKTOR'CA« in prejme nagrado, 6 

mesecev po prejemu te nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira 

Veseljak TV d.o.o. V  kolikor tak posameznik pred potekom 6 mesecev sodeluje v nagradni 

igri Veseljak TV d.o.o. in dobi  nagrado, mu le-ta ne bo podeljena. 

(5)  Odločitev organizatorja Veseljak TV d.o.o. glede vseh zgoraj omenjenih zadev je 

dokončna in je ni moč spremeniti. Vse  nagrade so  neprenosljive in nespremenljive. 

6. člen 

(izključitev odgovornosti producenta storitve) 

Producent ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma  nedelovanje spletne strani 

 www.veseljak.si , televizijskega omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti  za prijave, 

ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne. 

7. člen 

(varstvo osebnih podatkov) 

(1) S SMS sporočilom na številko 4567, kot je to določeno v  4. členu teh Pravil (v 

nadaljevanju: »Prijava«), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi Pravili 

nagradne igre, jih sprejema ter se z njimi izrecno strinja. 

(2) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da se lahko njegovi osebni podatki zbirajo za potrebe 

nagradne igre. S Prijavo se sodelujoči izrecno strinja tudi z zbiranjem podatkov v marketinške 

namene in soglaša, da se jim s strani Producenta in Pokrovitelja po pošti, s telefonskim klicem 

in drugih medijih (SMS), kontaktira, pošilja ankete, ponudbe, obvestila o svojih akcijah, 

novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje 

obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako, da na elektronski naslov info@veseljak.tv pošlje 

elektronsko pošto s svojo telefonsko številko in navedbo odjava v zadevi pošte. 

(3) Producent in Pokrovitelj se zavezujeta, da bosta osebne podatke, zbrane v okviru te 

 nagradne igre, varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bosta 

posredovala tretjim osebam. 

(4) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo 

fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Producenta ter Pokrovitelja kot tudi 

 uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh 

in vseh drugih medijih. 

http://www.veseljak.si/
mailto:info@veseljak.tv


(5) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da Producent in Pokrovitelj uporabljata osebne 

podatke gledalcev za izvajanje drugih potreb televizijskega programa ter za izvajanje raziskav 

tržišča v okviru rednega opravljanja njune dejavnosti. 

(6) Vsi osebni podatki sodelujočih so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov in temi pravili. 

8. člen 

(SMS skupnost Veseljak TV) 

(1) Sodelujoči bodo s poslanim SMS sporočilom iz 4. člena teh Pravil včlanjeni v brezplačno 

SMS skupnost Veseljak TV, kar pomeni, da bodo prejemali koristna obvestila in informacije 

o drugih SMS akcijah, novostih ipd.  

(2) Član SMS skupnosti Veseljak TV bo prejel največ dve SMS sporočili mesečno, sporočilo 

pa bo vedno vsebovalo koristno informacijo. Vsak član SMS skupnosti Veseljak TV se iz 

SMS skupnosti lahko kadarkoli odjavi, tako da na številko 4567 pošlje SMS sporočilo z 

vsebino »VESELJAK STOP«. Povratna SMS sporočila iz SMS skupnosti Veseljak TV 

(obvestila o nagradni igri, koristne informacije o spremljevalnih akcijah ipd.) so za 

uporabnika brezplačna. 

(3) Poslana SMS sporočila se obračunavajo po ceniku vašega mobilnega operaterja. 

 

9. člen 

(Omejitev odgovornosti) 

Sodelujoči v nagradni igri se zaveda, razume in strinja, da: 

- sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno varna in zanesljiva pot 

izmenjave sporočil;  

- Producent ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva sodelujočega s storitvami; 

- Producent ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod 

njegovim nadzorom;  

- Producent ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica 

napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika; 

- Producent ne odgovarja za kakršne koli napake ali nedelovanje telefona, ki so 

posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih; 

- Producent ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja 

pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko 

začasno motile delovanje storitve. 

10. člen 

(reklamacije) 

(1) Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete 

na elektronski naslov: info@veseljak.tv.  

 

(2) Producent je odgovoren za reševanje reklamacij v zvezi s pravilno izvedbo storitev. V 

primeru utemeljenih reklamacij se Producent zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in 

o tem obvestil sodelujočega. 



 

(3) Odločitev Producenta o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za 

vse sodelujoče. 

 

Kontakt  

Veseljak TV d.o.o. 

Telefon: 080 13 02 

E-mail: info@veseljak.tv   

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 15:00 

 

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad ter plačilom dohodnine rešuje 

Producent, kot organizator nagradne igre. Tovrstne reklamacije in morebitna dodatna 

vprašanja v zvezi z nagradno igro se lahko sporoča na e-mail: info@veseljak.tv 

11. člen 

(dodatne informacije o nagradni igri) 

(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo. 

(2) Producent ima pravico umakniti ali dopolniti ta Pravila. Producent bo o umiku ali 

dopolnitvi teh Pravil sodelujoče seznanil z objavo na spletni strani Veseljak tv, 

www.veseljak.si Nadaljevanje sodelovanja po objavi dopolnitev Pravil se šteje za sprejem in 

strinjanje z dopolnitvami Pravil. 

(3) Za vse morebitne spore v zvezi z nagradno igro, ki jih ne bi bilo možno rešiti sporazumno, 

bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

(4) Ta pravila začnejo veljati dne, 13. novembra 2017. 

Ljubljana, 13. November 2017 

Producent: 

Veseljak TV d.o.o. 

http://www.veseljak.si/

