
 
 
 

 

POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 

SPLOŠNA DOLOČILA 
Podjetje, ki organizira promocijo nagradne igre je RADIO SORA d.o.o., Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Loka (v 
nadaljevanju (medijski partner), v imenu naročnika  Alples d.d., Češnjica 48a, 4228 Železniki (naročnik). 
Radio Sora sodeluje v nagradni igri izključno kot medijski partner, ki organizira promocijo za nagradno igro. 
Nagrado podeli naročnik nagradne igre. 
Nagradna igra poteka od_ponedeljka 6.5.2019__do_____nedelja 2.6.2019__________________. 
Naročnik podeli nagrade (opis nagrade); 
glavna nagrada; KUHINJA SMART 6____ v vrednosti___1.089,09__ EUR,  
tedenske nagrade; dežnik 4x3_ 12 kosov,  sodelujoči v nagradni igri je posameznik, ki pošlje pravilni odgovor 
preko SMS številke oziroma preko facebook-a.  
 
NAMEN NAGRADNE IGRE 
Namen nagradne igre je promocija naročnika _Alples d.d. _ prodajni program._______________  
 
KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI 
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe) ki so stari vsaj 18 let.  
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:  

 pošljejo odgovor preko SMS številke oziroma facebook-a in sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni 
igri. 

 Sodelujoči so dolžni pred začetkom sodelovanja v nagradni igri prebrati pogoje sodelovanja. Medijski 
partner in naročnik smatrata, da so sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri seznanjeni s pogoji 
sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Radiu Sora in podjetju Alples. 
 
NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 
V nagradni igri sodelujoči sodeluje tako, da na SMS številko oziroma facebook pošljejo pravilni odgovor, 
brez navajanja osebnih podatkov, v času trajanja nagradne igre.  
 
ŽREBANJA 
V času trajanja nagradne igre lahko sodeluje vsak poslušalec, kolikokrat  želi, če to ni predhodno 
drugače omejeno.  Žrebanje nagrajencev poteka vedno v prisotnosti vsaj dveh sodelavcev Radia Sora. 
V primeru žrebanja pri dlje trajajočih nagradnih igrah z različnimi vprašanji in žrebom po izteku igre velja, 
da izžrebanega nagrajenca lahko pokličemo »v živo«, mu čestitamo in z njim na kratko poklepetamo, v 
kolikor se le-ta ne oglasi, kličemo naslednjega izžrebanega. Pri nagradnih igrah, ki zahtevajo le en 
pravilen odgovor velja odgovor, ki je kot pravilen zapisan po navodilu naročnika.   
Žrebanje tedenskih nagrad se bo odvijalo vsak ponedeljek za prejšnji iztekli teden. Na 
tedenski ravni se podeli naslednje nagrade: 3x dežnik Alples. Žrebanje se opravi izmed vseh, 
ki so odgovorili preko SMS številke oziroma facebook-a in sprejeli pogoje sodelovanja v 
nagradni igri v preteklem tednu. 

  



 

 

NAGRADE IN PREVZEM NAGRADE 
Naročnik nagradne igre bo podelil nagrado:  
 glavna nagrada; KUHINJA SMART 6____ v vrednosti___1.089,09__ EUR  
 tedenske nagrade; dežnik 4x3_ 12 kosov __ 
Prevzem nagrad le v salonu pohištva Alples v Železnikih. 
  
Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva v gotovini. 
Za prevzem nagrade se bo naročnik dogovoril z nagrajencem.  Nagrajenec bo o nagradi in pogojih prevzema 
nagrade obveščen na e-naslov, ki ga bo posredoval naročniku,  najkasneje 5 dni po izvedenem žrebanju. 
Nagrajenec bo moral naročniku v roku 5 dni po prejemu e-sporočila posredovati osebne podatke (ime in priimek, 
naslov, davčno številko) ter ostale zahtevane podatke. Nagrajenec osebne podatke posreduje izključno samo 
naročniku nagradne igre.  
 
Če izžrebanec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval naročniku, se šteje, da nagrade ne želi 
prejeti, in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je naročnik prost vseh obveznosti do tega 
izžrebanca. Če izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, ostane nagrada nepodeljena. Glavna 
nagrada pa se ne podeli tudi v primeru, da tudi rezervni izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade. 
 
Naročnik nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:  

 izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, 
 se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, 
 se ugotovi, da je sodelujoči v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. 

V kolikor je dobitnik glavne nagrade mladoletna oseba (pod 18 let), mora dati soglasje za koriščenje nagrade 
njegov zakoniti skrbnik. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, 
da postanejo izžrebanci, naročnik objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu _ 
https://www.alples.si/sl/vase-in-nase-zgodbe/  

  
ODGOVORNOSTI  MEDIJSKEGA PARTNERJA 
Medijski partner ne prevzema nikakršne odgovornosti za:  

 nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, 
 nedelovanje spletne strani, ki je izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko 

začasno motile uporabo storitve, 
 kakršne koli posledice, ki bi jih udeleženci utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, 
 kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. 

ODGOVORNOSTI  NAROČNIKA 

Naročnik ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale svojo 

identiteto in/ali starost. Zoper take osebe lahko organizator ukrepa po pravni poti. 

Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na te pogoje in navodila v zvezi 

s to nagradno igro.  

Naročnik ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno 

škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Naročnik ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob 

uporabi/koriščenju nagrad. 

Naročnik v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje družbenega omrežja 

Facebook, nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev, 

nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne 

energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, uporabo aplikacije 

https://www.alples.si/sl/vase-in-nase-zgodbe/


 

 

Facebook v nasprotju s pravili, ki jih določa izdajatelj spletnega omrežja Facebook, kakršnekoli 

neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, kakršnekoli posledice 

ob koriščenju nagrad. 

Naročnik si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, 

razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni 

igri. 

 
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Medijski partner ne bo pridobival osebnih podatkov od sodelujočih v nagradni igri.  Pridobljene osebne podatke 

(SMS številko)  bo obdeloval izključno za potrebe izvedbe nagradne igre.  

 

Medijski partner zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja 

varstva osebnih podatkov. Medijski partner se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, 

razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi.  

 

V času trajanja nagradne igre vsak sodelujoči sodeluje na način, da na SMS številko oziroma facebook profil 

organizatorja pošlje pravilen odgovor, brez navajanja svojih osebnih podatkov. Izžrebanca pokličemo na njegovo 

telefonsko številko, ga seznanimo o nagradi. Naročniku nagradne igre posredujemo izključno SMS številko 

izžrebanca nagrade. Podatkov ostalih sodelujočih ne posredujemo naročniku. SMS številke sodelujočih brišemo 

takoj po končani nagradni igri. 

 Naročnik podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen, v kolikor je to potrebno zaradi izvedbe 

nagradne igre ali v kolikor je to dolžan v skladu z veljavno zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi 

podatki ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in 

izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo. 

PLAČILO DOHODNINE 

Izžrebanci so zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini. Naročnik bo za izžrebane nagrajence odvedel 

akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi v izžrebančevi državi. Morebitna doplačila dohodnine v 

skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme izžrebancev. 

 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.  Naročnik bo 

dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane 

akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski 

napovedi za leto 2019. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakršnimi 

koli drugimi nagradami.  

KONČNE DOLOČBE 
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. 
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča. Medijski partner in 
naročnik si pridržujeta pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali 
vzroki na strani javnosti. 
 
Majda Plevnik, 

Vodja priprave prodaje 

Železniki, maj 2019 


