
PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »NAJ VESELJAKOV 

BALKON« 

 

1. člen 

(splošne določbe) 

(1) Ta pravila za sodelovanje v nagradni igri »NAJ VESELJAKOV  BALKON« (v 

nadaljevanju: »Pravila«) določajo način izvedbe akcije »NAJ VESELJAKOV BALKON« 

(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 KMETIJA AG d.o.o.., Suhadole 100, 1218 Komenda, ID za 

DDV: SI 95181768 (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: Janja  

Ulaga, Monja Rugelj in Domen Hren (v nadaljevanju: »Komisija Tv Veseljak«). 

 

2. člen 

(Trajanje nagradne igre) 

Akcija poteka od junija do septembra. Potek: gledalci/poslušalci nam pošiljajo slike cvetočih 

balkonov. Le te bomo na TV Veseljak zbirali do 31.08.2021. Nato komisija izbere tri finaliste, 

med katerimi bodo gledalci in poslušalci lahko glasovali. Glasovanje poteka na Facebook 

strani televizije in radia Veseljak med 7.9. in 14.9. Zaključek: Zmagovalca razglasimo 

15.09. v oddaj Popoldanski klepet. Zaključek akcije je pri zmagovalcu, kjer bo podoknico 

zapela skupina Kvatropirci. Zmagovalcu predamo Veseljakovo plaketo in nagrado 

pokrovitelja. 

 

3. člen 

(Pogoji sodelovanja) 

(1) Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe, ki imajo cvetoč balkon, na območju Republike 

Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je zmagovalec 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 

http://www.veseljak.si/


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 akciji) 

(1) Gledalci/poslušalci nam pošiljajo slike.  

(2) Komisija izbere tri finaliste, ki jih objavimo na spletni strani.  

 (3) Med tremi finalisti se s spletnim glasovanjem, na spletni strani www.veseljak.si izbere 

zmagovalca. Zmagovalec je tisti, ki dobi največ glasov.   

5. člen 

(nagrade) 

(1) Zmagovalec v akciji »NAJ VESELJAKOV BALKON« bo prejel zmagovalno plaketo in nagrado 

pokrovitelja.  

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

dokončna in je ni moč spremeniti.  

 

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) Z glasovanjem na spletu, 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.  
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(3) Producent se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te  nagradne igre, varoval v 

skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam. 

(4) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z akcijo 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. 

(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 

(Omejitev odgovornosti) 

Sodelujoči v akciji se zaveda, razume in strinja, da: 

- 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 more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja 

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

začasno motile delovanje storitve. 

 

9. člen 

(reklamacije) 

(1) Vse morebitne reklamacije v zvezi z akcijo  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. 

E-mail: info@veseljak.tv   

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



 

10. člen 

(dodatne informacije o akciji) 

(1) Pogoje akcije 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 akcijo, ki jih ne bi bilo možno rešiti sporazumno, bo 

pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

(4) Ta pravila začnejo veljati dne, 01. junija 2021. 

Ljubljana, 01.06.2021 

Producent 

Veseljak TV d.o.o. 

http://www.veseljak.si/

