
Pravila sodelovanja v nagradni igri VEMVEČ  
(v nadaljevanju Pravila) 

 
ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE 
Organizator nagradne igre je Zveza potrošnikov Slovenije – društvo, Frankopanska ulica 5, 1000 
Ljubljana, Slovenija. Matična številka 5399009000. Davčna številka SI48376078. Zavezanec za plačilo 
DDV (v nadaljevanju: organizator). 
 
TRAJANJE NAGRADNE IGRE 
Nagradna igra poteka 31. 08. 2016 do 02. 01. 2017 (v nadaljevanju čas trajanja nagradne igre), na 
spletnem naslovu www.vemveč.si.  
 
IZVAJANJE NAGRADNE IGRE 
Promocija nagradne igre bo potekala po različnih družabnih omrežjih (Facebook in Twitter, v 
nadaljevanju: družabna omrežja), z obveščanjem preko elektronske pošte ter s promocijskimi 
tiskovinami na sejemskih dogodkih, vse v času trajanja nagradne igre.  
 
NAMEN NAGRADNE IGRE 
Namen nagradne igre je promocija spletne strani www.VEMVEČ.si in njenih vsebin.  
 
SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 
Sodelujoči v nagradni igri so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
starejše od 18 let, ki pravilno odgovorijo na zastavljeno vprašanje na spletnem mestu www.VEMVEČ.si, 
ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri s sprejemom teh pravil. Udeleženci nagradne igre ta 
Pravila sodelovanja v nagradni igri (v nadaljevanju: pravila) sprejmejo s prijavo za sodelovanje v 
nagradni igri. 

 
Nakup katerega koli izdelka ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

 
V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju ali izvedbi nagradne 
igre ali osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani. 
 
NAGRADNI SKLAD NAGRADNE IGRE 
Izmed vseh sodelujočih bomo 2. januarja 2017 z žrebom podelili:  
 
1 x GLAVNA NAGRADA:  

- 1 x Apple iPad Mini 4 16GB wifi  
(oz. primerljiv ali novejši model, v primeru da ta model ni več v ponudbi proizvajalca.) 

 
20 x DRUGA NAGRADA:  

- 20 x izvod aktualne številke potrošniške revije Zveze potrošnikov Slovenije ZPStest  
 
POTEK NAGRADNE IGRE 
Na spletni strani www.VEMVEČ.si je v času trajanja nagradne igre zastavljeno nagradno vprašanje. 
Posameznik v nagradni igri sodeluje tako, da na spletni strani www.VEMVEČ.si v času trajanja nagradne 
igre odgovori na nagradno vprašanje, izpolni svoje osebne podatke ter označi strinjanje s temi pravili 
ter svoje sodelovanje potrdi z oddajo izpolnjenega spletnega obrazca s klikom na gumb POŠLJI.   
 
Izmed vseh prejetih pravilnih odgovorov, ki jih bomo prejeli v času trajanja nagradne igre, bomo 
2.1.2017 z žrebom določili nagrajence oz. prejemnika glavne in drugih nagrad nagradne igre VEMVEČ.  
 
Obvezni podatki, ki jih mora udeleženec sporočiti s sodelovanjem v nagradni igri z oddajo spletnega 
obrazca, so:  ime in priimek;  veljaven e-naslov;  telefonska številka;  soglasje sprejema določil teh 
pravil sodelovanja v nagradni igri VEMVEČ 



V nagradni igri se upoštevajo le pravilno in popolno oddane prijave, ki sprejmejo določila (teh) Pravil 
sodelovanja v nagradni igri VEMVEČ.  
 
ŽREBANJE NAGRAD NAGRADNE IGRE 
Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja nagradne igre s pomočjo računalniške podpore z 
naključnim algoritmom v vrstnem redu prispelih prijav.  
 
STROKOVNA KOMISIJA NAGRADNE IGRE 
Vsa žrebanja bo opravila tričlanska komisija predstavnikov organizatorja. Komisija preveri, ali izžrebani 
izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri in o žrebanju vodi zapisnik, ki vsebuje vse ključne 
podatke o poteku žreba. Zapisnik žreba se hrani na sedežu Organizatorja. Sodelujočim v nagradni igri 
se omogoči oseben vpogled v zapisnik izvedbe žrebanja. Žrebanje in rezultati žreba so dokončni. 
 
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca, 
- se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili.  

 
V okviru žreba glavne nagrade bo strokovna komisija z žrebom določila še 3 sodelujoče v nagradni igri 
kot »rezervne« nagrajence. Ta seznam se v enakem vrstnem redu uporabi za dodelitev glavne nagrade, 
v kolikor je prvo izžreban prejemnik v za to dogovorjenem roku ne prevzame oz. se ne priglasi k 
prevzemu nagrade. 
 
OBJAVA NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE 
Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.vemveč.si najkasneje 6. januarja 2017.   
 
OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRADE 
Nagrajence se o nagradi obvesti s poštnim sporočilom na e –naslov, ki ga je udeleženec navedel ob 
sodelovanju oz. s katerega je poslal elektronsko sporočilo. Obveščanje lahko poteka tudi telefonsko. 
Če se nagrajenec na telefonski klic oz. e-pošto organizatorja ne bo odzval oz. priglasil k prevzemu 
nagrade v roku 15 delovnih dni od dneva odposlanega e-obvestila in/ali telefonskega klica, bo 
organizator štel, da izžrebani nagrajenec ne sprejme nagrade. Glavna nagrada pa se v tem primeru 
podeli prvemu naslednjemu, ki je bil določen v okviru žreba glavne nagrade kot »rezerva«.  
 
Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča. Če nagrajenca ni mogoče 
obvestiti oziroma mu izročiti nagrade, izgubi pravico do nagrade, nagrada pa zapade glede na zgoraj 
navedena določila. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav 
tako ni možna zamenjava nagrad. 
 
IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI  
Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:  

- nedelovanje posameznih družbenih omrežij in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za 
nedelovanje,  

- nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, 
izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo 
storitev spletnega mesta,  

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere 
organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,  

- kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrad.  
 
DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE  
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za 
nagrajence od vrednosti glavne nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. 
Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik 
nagrade sam. Preden se glavna nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati 



natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko in pa davčno 
izpostavo in davčno številko. 
 
Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne 
všteva v davčno osnovo prejemnika.  
 
ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV 
Upravljavec osebnih podatkov je Zveza potrošnikov Slovenije. Podatke shranjuje skladno z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami, ZVOP-1).  
 
Sodelujoči izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru 
udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre. Vsak nagrajenec organizatorju izrecno 
dovoljuje objavo njegovih osebnih podatkov (ime, priimek, kraj), v sredstvih javnega obveščanja in na 
svetovnem spletu z namenom obveščanja javnosti o rezultatih natečaja ter prevzema nagrade. 
 
S sodelovanjem v nagradni igri posameznik dovoljuje, da Zveza potrošnikov Slovenije, Frankopanska 5, 
1000 Ljubljana (upravljalec osebnih podatkov) navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter 
jih v času trajanja projekta VEM VEČ uporablja za namene obveščanja in informiranja o projektu VEM 
VEČ (www.VEMVEČ.si). V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, 
prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, 
skladno z vašimi pravicami, ki vam pripadajo po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).  
 
DOSTOP DO PRAVIL NATEČAJA 
Pravila natečaja so objavljena na spletni stran www.VEMVEČ.si in vseskozi dostopna in na vpogled 
vsem sodelujočim, tudi na sedežu organizatorja.  
 
S sodelovanjem sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter 
se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu 
do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski bodisi kateri koli drugi obliki. 
 
KONČNE DOLOČBE 
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna 
in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki 
tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne 
igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na www.VEMVEČ.si. Vse pritožbe in reklamacije 
rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim 
krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence. Za vse morebitne 
spore iz naslova natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
Zveza potrošnikov Slovenije, 
Ljubljana, 29. 8. 2016 
 

Sprememba poglavja »ZASEBNOST  
IN VARSTVO PODATKOV«: 12.10.2016 
 Javno službo "Obveščanja in izobraževanja 

potrošnikov" sofinancira Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. 


