
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE »Dom Trade novoletni izziv« 

  

1. Organizator nagradne igre 

S temi splošnimi pogoji so urejene pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Dom Trade 

d.o.o., Žabnica 68, 4209 žabnica (v nadaljevanju: organizator). 

 

2. Namen nagradne igre  

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija znamke 

Dom Trade, posredno pospeševanje prodaje in oblikovanje trženjske baze kontaktov.  

 

3. Pogoji in načini sodelovanja v nagradni igri  

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od  6.12. 2022 do vključno 9. 12. 2022, najkasneje do 12. ure, na našem 

Facebook profilu oziroma spletni strani. Nagradna igra se zaključi 9. 12. 2022, ko se izvede žrebanje nagrad. 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. V nagradni igri ni dovoljeno 

sodelovati zaposlenim v podjetju Dom Trade d.o.o. ter njihovim ožjim družinskim članom.  

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec 

nagradne igre pravila sprejel s tem, ko sodeluje v nagradni igri. 

Načini sodelovanja 

Sodeluje lahko vsak, ki odda svoj glas za naj novoletno okrasitev. V žrebanje se uvrstijo vsi oddani glasovi, ki so 

oddani do 9. 12. 2022, najkasneje do 12. ure. 

Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.  

4. Sklad za nagrade 

Sklad za nagrade obsega promocijski material podjetja in sodelujočih dobaviteljev v simboličnih vrednostih.  

 

5. Žrebanje in nagrade 

Žrebanje bo izvedeno na sedežu podjetja Dom Trade d.o.o. preko spletne aplikacije, ki naključno izžreba 

nagrajenca, ki je pravilno odgovoril na nagradno vprašanje. Žrebanje bo izvedeno 9.12.2022 ob 13ti uri. 

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. 

 

6. Objava nagrajencev 

Vsi sodelujoči v nagradni igri se z oddajo glasov strinjajo, da lahko njihovo ime objavimo na facebook profilu v 

primeru, da je izžreban. Nagrajenci bodo objavljeni 9.12.2022 ob 13.30uri. 

 



7. Splošno o nagradah, davčnih obveznostih in obveščanju nagrajencev 

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. 

V primeru, da nagrada presega vrednost 42,00 EUR, je nagrajenec po zakonu davčni zavezanec, ki je dolžan ob 

prevzemu nagrade organizatorju posredovati izpolnjen in podpisan obrazec (ime, priimek, naslov, davčna 

številka, podpis), s katerim se strinja s prevzemom nagrade in odvedbo akontacije dohodnine od prejete nagrade, 

ki jo bo v njegovem imenu plačal organizator. V nasprotnem primeru nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V 

kolikor nagrajenec podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli. 

Prejemniku nagrade se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. 

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je 

nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na 

starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.  

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo 

identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, izgubi pravico do nagrade.  

V primeru, da nagrajenec ob prijavi navede neresnične ali pomanjkljive podatke, izgubi pravico do nagrade.  

Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo 

nagrajenci obveščeni s strani organizatorja preko e-pošte najkasneje v roku 7 dni po zaključku nagradne igre. Če 

se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne odzove (npr. ne posreduje zahtevanih podatkov 

v pisni obliki ali preko e-pošte) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki je naveden v obvestilu), 

ali pa nagrade ne prevzame, kot je v obvestilu navedeno oziroma se nagradi odpove, izgubi pravico do nagrade. 

V tem primeru se nagrada ne podeli.  

Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. 

Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče. 

 

8. Zaupnost, varovanje in uporaba osebnih podatkov 

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke skrbno varoval, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 

in Zakonom o elektronskih komunikacijah. 

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji 
uporabljal izključno za naslednje namene:  
• izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;  
• obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad;  
• objave nagrajencev na spletni strani nagradne igre in Facebook strani organizatorja;  
• statistične in tržne analize ter segmentacijo sodelujočih;  
• pošiljanje e-novic po e-pošti. 
 
Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.  
 
Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s 

strani sodelujočih. Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim 

obvestilom na naslov organizatorja.  

 



 
9.  Spremembe pravil in pogojev  

 
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki oziroma vzroki na strani 
javnosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, da bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v 
škodo sodelujočih. Za nagradno igro v celoti veljajo ta pravila; skrajšana in kratka pravila, ki se lahko objavijo, pa 
veljajo kot smernice. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z 
objavami na facebook profilu in spletnih straneh. 
 
 

10.  Reklamacije in pritožbe  
 
Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se 
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi 
tudi druge udeležence.  
 

11.  Veljavnost in objava pravil 
 
Pravila nagradne igre začenjejo veljati z dnem 6. 12. 2022. V času trajanja nagradne igre so pravila na pogled v 
pisni obliki na naslovu organizatorja, Žabnica 68, 4209 Žabnica, v času uradnih ur, to je vsak delovnik od 7.00 do 
15.00 ure.  
 
Dom Trade d.o.o. 
 
Žabnica, 6. 12. 2022 
 
 

 


