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S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen in se strinja 

z vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v nagradni igri 

»Praznični hvala«. 

  

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.1 Skladno s temi Splošnimi pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri prireja SVET24, 

informativne vsebine d.o.o., (v nadaljevanju: organizator), nagradno igro »Praznični hvala«. (v 

nadaljevanju nagradna igra). 

1.2 Opis nagradne igre ter Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljeni 

na https://novice.svet24.si/. 

1.3 Nagradna igra bo potekala na spletni strani https://novice.svet24.si/ (nakup izdelkov ni 

pogoj za sodelovanje v nagradni igri) od 25. 11. 2019 do vključno 20. 12. 2019, do 23:59. 

Prijava na nagradno igro je možna do 12. 12. 2019 do 23:59. 

  

2. DEFINICIJE POJMOV 

2.1 Organizator in izvajalec nagradne igre je SVET24, informativne vsebine d.o.o., Vevška 

cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje, Slovenija. 

2.2 Splošni pogoji in pravila nagradne igre definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci 

lahko sodelujejo v nagradni igri. 

2.3 Udeleženec nagradne igre in/ali nagrajenec je lahko le državljan Republike Slovenije, 

polnoletna fizična oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, se strinja s Splošnimi pogoji in 

pravili nagradne igre ter poda točne osebne podatke v vseh korakih nagradne igre in prevzema 

nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in izvajalca nagradne igre 

ter zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.  

https://novice.svet24.si/
https://novice.svet24.si/


  

3. POTEK NAGRADNE IGRE 

3.1 Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec nagradne igre poznati Splošne pogoje in 

pravila nagradne igre in se z njimi strinjati. Sodelovanje v nagradni igri se šteje kot potrditev, 

da udeleženec nagradne igre pozna in se strinja s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre. 

3.2 V nagradni igri lahko udeleženec sodeluje na en način: 

1. Na spletni strani https://novice.svet24.si/praznicnihvala mora udeleženec nagradne 

igre, preko spletnega obrazca, pravilno izpolniti zahtevane osebne podatke ter poslati 

svojo zgodbo hvaležnosti (brez sovražnega govora). 

S sodelovanjem se udeleženec v nagradni igri strinja s Splošnimi pogoji in pravili nagradne 

igre ter daje izvajalcu nagradne igre dovoljenje za uporabo svojih osebnih podatkov, skladno z 

Zakonom o varovanju osebnih podatkov.  

3.3 Tekom projekta bo 3-članska komisija (sestavljajo jo predstavniki organizatorja SVET24, 

informativne vsebine d.o.o.) izbrala 5 najbolj izvirnih zgodb hvaležnosti, ki bodo nagrajene. 

Za glavne nagrade se potegujejo vsi udeleženci, ki bodo v času trajanja nagradne igre, preko 

spletne strani, poslali svojo zgodbo hvaležnosti. 

3.4 Vsak udeleženec nagradne igre lahko v nagradni igri sodeluje neomejeno, pod pogojem, da 

vsakič pošlje drugačno, novo zgodbo hvaležnosti. Uporaba sovražnega govora ni dovoljena in 

take objave bodo odstranjene, uporabniki pa izločeni iz nagradne igre. Komisija si tudi 

pridružuje pravico, da objavi le izbrane zgodbe. 

3.5 Prijavitelji izbranih zgodb (5) bodo s strani izvajalca nagradne igre po telefonu obveščeni 

o postopku predaje nagrade prijavljenemu dobrotniku. Nagrajene zgodbe s foto in video 

materialom podelitve nagrade, bodo objavljene tudi na spletni strani https://novice.svet24.si/ 

ali ostalih medijih medijske hiše Media24. 

  

4. NAGRADA 

4.1 Nagradni paketi so sestavljeni iz sponzorskih produktov podjetij Pošta Slovenije d.o.o., 

eBull d.o.o. ter dodatnih nagrad podjetja Svet24 d.o.o.. Pošiljatelj nagrad je izvajalec nagradne 

igre, SVET24, informativne vsebine d.o.o. 

4.2 Vsakega od petih nagradnih paketov bomo napolnili z enakimi artikli. Nagradni paket 

zajema set osebnih znamk, vlažilnik zraka Oskar znamke Stadler Form in ostale manjše 

produkte.  

4.3 Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva. 

  

 

https://novice.svet24.si/praznicnihvala
https://novice.svet24.si/


5. OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV IN NAGRAJENCA 

5.1 Podarja se 5x nagradna košara v vrednosti 150 € + DDV. Davčno obveznost za vlažilnik 

zraka Oskar prevzema naročnik eBull d.o.o., vrednost ostalih nagrad je nižja od 42 €, zato 

davčne obremenitve za nagrajenca ni. 

Nagrajenec mora po prejemu nagrade izvajalcu nagradne igre posredovati svoje osebne 

podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka). Nagrajenec se obvezuje izvajalcu sporočiti 

svojo davčno številko ter izrecno in brezpogojno dovoljuje izvajalcu, da njegove osebne 

podatke in davčno številko posreduje pristojnemu davčnemu organu za namen odmere 

dohodnine. Nagrajenec je do nagrade upravičen, v kolikor je prijavitelj oglasi na telefon in z 

organizatorjem nagradne igre doreče vse potrebno za izvedbo presenečenja prijavitelja. Če 

organizator v roku 3 dni prijaviteljevega odgovora ne prejme, se šteje, da se je prijavitelj 

podelitvi nagrade odpovedal. 

5.2 Če nagrajenec ne navede pravilnih zahtevanih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez 

pravice do kakršnega koli drugega nadomestila. 

5.3 Nagrajenec nagradne igre se mora strinjati s sodelovanjem v nagradni igri ter objavo 

osebnih podatkov v primeru, da prejme nagrado. Prav tako dovoli objavo morebitnega foto in 

video materiala, ki bi nastal v času prejema oziroma koriščenja nagrade. Ime, priimek in kraj 

bivanja nagrajenca ter morebiten foto in video material s prejema in koriščenja nagrade lahko 

ostanejo javno objavljeni tudi po končanju koriščenja nagrade oz. tudi, če se nagrajenec 

nagradne igre odloči svoje sodelovanje v nagradni igri preklicati. 

5.4 Organizator nagradne igre pridobi tudi univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice 

in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in čemerkoli drugim, pridobljenim v času predaje 

in koriščenja nagrade brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno 

posredovanje foto in/ali video materiala, kot določi organizator nagradne igre po lastni presoji. 

5.5 Udeleženec nagradne igre se strinja s predajo avtorskih pravic za poslane zgodbe 

hvaležnosti na organizatorja nagradne igre. Osebni podatki udeležencev ostajajo v uporabi 

izključno pri izvajalcu nagradne igre, SVET24, informativne vsebine d.o.o. 

5.6 Nagrado bo predal organizator nagradne igre po predhodnem dogovoru s prijaviteljem. 

Predaja nagrajencu je možna zgolj osebno. Ob predaji nagrade je prijavitelj lahko prisoten, ni 

pa to pogoj za predajo nagrade. 

5.7 Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: – se pojavi dvom 

o istovetnosti podatkov, – se ugotovi, da je udeleženec nagradne igre sodeloval v nagradni igri 

v nasprotju s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre. 

  

6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV 

6.1 Nagrajenec nagradne igre dovoljuje javno objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja. 

6.2 S sodelovanjem v nagradni igri vsi udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju 

zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov (to je zbiranje, pridobivanje, 



vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, 

razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali 

povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje), skladno z veljavno zakonodajo o 

varstvu osebnih podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 

86/2004, 67/2007UPB1). 

  

7. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE 

7.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko 

udeleženci nagradne igre pošljejo na e-mail info@svet24.si. V primeru utemeljenih pritožb se 

izvajalec nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem 

obvestil udeleženca nagradne igre. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij 

sodelujočih v nagradni igri so končne. 

7.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija. 

  

8. SPREMEMBE 

8.1 Izvajalec nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali 

komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. 

  

Ljubljana, 25. 11. 2019 


