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SPLOŠNA PRAVILA ZA NAGRADNE IGRE 

1. člen (splošna 
narava) 

 
Pravila v tem dokumentu se nanašajo na vse nagradne igre, ki jih organizira podjetje Mogenas mladinski mediji d.o.o., Za krajem 5, 1000 
Ljubljana, matična številka: 1599330000, ID za DDV: SI 44647115, vpisano v sodni register dne 11.4.2002 (v nadaljevanju: 
organizator). 

 

2. člen 
(izjeme) 

 
Organizator lahko od teh pravil odstopi ali dopolni oz. drugače uredi, če sodelujoče v nagradni igri o tem predhodno in nedvoumno 
obvesti neposredno na vpisnicah za nagradno igro. 

 

3. člen 
(sodelujoči) 

 
V nagradnih igrah organizatorja lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 16 let, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno ali začasno 
prebivališče in fizične osebe, mlajše od 16 let, ob predhodni privolitvi zakonitega skrbnika v obdelavo osebnih podatkov (v 
nadaljevanju: sodelujoči). 

 

4. člen 
(pogoji sodelovanja) 

 
V nagradnih igrah lahko sodelujejo sodelujoči iz predhodnega člena, če: 

- so izpolnili vpisnico za sodelovanje v nagradni igri z vsemi zahtevanimi podatki, ki morajo biti točni in resnični in 

- niso sodelovali pri pripravi ali izvedbi nagradne igre in 

- niso zaposleni pri organizatorju in 

- izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v obdobju od pričetka sodelovanja v nagradni igri do trenutka določitve nagrajencev. 
 

5. člen 
(način sodelovanja) 

 
Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri, mora izpolniti vpisnico za sodelovanje v nagradni igri. Vpisnico lahko 
izpolni osebno in jo izroči organizatorju ali jo izpolni v elektronski obliki in s klikom na gumb Pošlji potrdi sodelovanje v nagradni 
igri. 

 
Sodelujoči lahko v nagradni igri iste vrste sodeluje le enkrat (z izpolnitvijo ene vpisnice). 

 
Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinja z javno objavo imena in priimka na seznamu nagrajencev. 

 

6. člen 
(komisija) 

 
Organizator s sklepom imenuje tričlansko komisijo, ki: 

- nadzira potek nagradne igre in spoštovanje pravil nagradne igre, 
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- po končanem žrebanju, sestavi zapisnik in ga hrani 1 leto od dne, ko je bilo žrebanje zaključeno ter 

- v primeru kršitev ali suma kršitev, ustrezno ukrepa. 
Odločitve komisije so dokončne. 

 
7. člen 
(žrebanje) 

 
Žrebanje poteka na dan, ki je določen za posamezno nagradno igro in je razviden iz vpisnice. Žrebanje lahko poteka v 
poslovnih prostorih organizatorja ali v poslovnih prostorih podjetja, ki prispeva nagrado. Žrebanje poteka med vsemi prispelimi 
vpisnicami do dne, ki je določen na vpisnici za posamezno nagradno igro. Upoštevajo se le pravilno izpolnjene vpisnice. 
Izžreba se toliko sodelujočih (v nadaljevanju: izžrebanci), kolikor je predvidenih nagrad za posamezno nagradno igro.  

 
V vsakem primeru je sodelujoči upravičen zgolj do ene nagrade v posamezni nagradni igri. 

 
8. člen 
(objava in obveščanje izžrebancev) 

 
Organizator bo najkasneje v roku treh delovnih dni po dnevu žrebanja objavil izžrebance na spletnem portalu ali dijakisvet.si 
ali babybook.si ali priročnikporoka.si ali priročnikdom.si ali 50plus.si ali na drugih svojih spletnih mestih, katerih upravljavec 
je, najkasneje v roku osmih delovnih dni pa jih bo o žrebanju obvestil preko ene izmed posredovanih komunikacijskih poti 
(telefonski klic, sms ali elektronska pošta). Organizator podatke o izžrebancu objavi na enem ali več zgoraj navedenih spletnih 
portalih. Podatke o izžrebancu lahko objavi tudi podjetje, ki prispeva nagrado. 

 

9. člen 
(prevzem in prenos nagrade) 
 
Izžrebanec mora zahtevo za prevzem nagrade organizatorju podati pisno po elektronski ali navadni pošti oziroma preko sms 
sporočila, najkasneje v roku osmih delovnih dni od prejema informacije, da je bil izžreban. 

 
V tem sporočilu izžrebanec sporoči tudi dodatne podatke, ki so potrebni za izročitev nagrade (npr. davčno številko, osebni naslov), 
razen če ni v sporočilu drugače določeno. Če izžrebanec ne sporoči potrebnih podatkov ali sporoči netočne ali lažne podatke, ni 
upravičen do nagrade. 

 
Izžrebanci bodo obveščeni o načinih prevzema nagrade, ki so lahko: 

- osebno na sedežu organizatorja, 

- osebno na sedežu drugega podjetja, ki nagrade prispeva, v tem primeru organizator izda potrdilo za prevzem nagrade, 

- s priporočeno pošiljko na osebni naslov izžrebanca, pri čemer poštne stroške v tem primeru krije izžrebanec. 
 
Izžrebanec je dolžan, kadar to zaradi višine nagrade zahteva veljavna zakonodaja, poravnati akontacijo dohodnine organizatorju 
pred prevzemom nagrade, za izžrebanca pa jo odvede na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS 
organizator nagradne igre. 
 

Nagrade ni mogoče pri organizatorju vnovčiti za drugi izdelek ali zamenjati za drugo nagrado. 
 

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec pred prevzemom nagrade, izkaže svojo istovetnost z veljavnim dokumentom. 
 

Izžrebanec krije vse stroške, povezane s prevzemom nagrade (potni stroški, poštni stroški, letališke takse ipd.). 
 

10. člen 
(omejitev odgovornosti do izročitve nagrade) 

 
V primeru, da nagrade prispeva drugo podjetje, ki ni organizator, organizator ne prevzema odgovornosti v primeru neizpolnitve 
obveznosti do izročitve nagrade izžrebancu, v kolikor s strani takega podjetja pride do nezmožnosti izpolnitve svoje obveznosti 

http://www.mogenas.eu/
http://www.mogenas.eu/
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zaradi razlogov, na katere ne podjetje in ne organizator nista imela vpliva oziroma zaradi razlogov, ki so bili organizatorju neznani ali 
niso obstajali pred organizacijo nagradne igre (še zlasti to velja za primere stečaja ali plačilne nezmožnosti takega podjetja). 

 
V takem primeru organizator izžrebancem ponudi drugačno nagrado, ki jih ima organizator na voljo. Izžrebanci ne morejo od 
organizatorja zahtevati nakupa enakih ali podobnih izdelkov (ki so predmet nagrade), prav tako ne morejo zahtevati denarnega 
nadomestila. 

 

11. člen 
(nepodelitev nagrade) 

 
Organizator ne podeli nagrade, če izžrebanec: 

- zamudi rok za zahtevo po nagradi, 

- ne posreduje zahtevanih podatkov, 

- ne izkaže svoje istovetnosti z veljavnim dokumentom, če je bil pozvan, da to stori, 

- krši določbe teh pravil, 

- pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje. 
 

12. člen 
(kršitev pravil) 

 
V kolikor se pred žrebanjem izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev 
nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator prepreči sodelovanje v nagradni igri. 

 
V kolikor se kršitve izkažejo po izvedenem žrebanju, organizator kršitelju ni dolžan podeliti nagrade. 

 
V kolikor je nagrada že podeljena, pa se izkaže, da je izžrebanec prišel do nagrade s kršitvijo teh pravil, sme organizator 
zahtevati takojšnjo vrnitev nagrade oziroma njeno denarno protivrednost ter povrnitev nastale škode. 

 

13. člen 
(varstvo osebnih podatkov) 

 
Sodelujoči z označitvijo ustreznega polja na vpisnici, poda izrecno osebno privolitev, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov, 
zbira in obdeluje osebne podatke za namen izvedbe določene nagradne igre in obveščanja o nagradi. 

 
Vrste osebnih podatkov, ki jih obdeluje organizator, so razvidne iz vsakokratne vpisnice za posamezno nagradno igro, še zlasti pa 
sledeče: 

- ime in priimek (za namen sodelovanja in obveščanja), 

- pošta in kraj (za namen sodelovanja), 

- naslov (za namen pošiljanja nagrade), 

- elektronski naslov (za namen sodelovanja in obveščanja), 

- telefonska številka (za namen obveščanja), 

- davčna številka (za namen izplačila denarne nagrade). 
 
 Sodelujoči je seznanjen in se strinja, da bodo njegovi osebni podatki (ime in priimek ter kraj bivanja) javno objavljeni, v primeru da bo 
izžreban. 
Sodelujoči je seznanjen, da lahko na vpisnici označi možnost, da bo od organizatorja prejemal tudi še po izvedeni nagradni igri 
informacije, dodatne ugodnosti, akcije in popuste in da lahko to izrecno privolitev kadarkoli prekliče. 

 
Sodelujoči je seznanjen, da bodo njegove osebne podatke obdelovali tudi pogodbeni obdelovalci organizatorja. Seznam 
obdelovalcev je naveden v pogojih zasebnosti objavljenih na spletnih portalih iz 8. člena teh pogojev. 
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Sodelujoči je seznanjen, da organizator osebne podatke obdeluje v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo, zlasti v skladu z 
veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. 

 
Sodelujoči je seznanjen, da v primeru, da ni izžreban, organizator hrani njegove podatke še tri mesece po izvedenem 
žrebu, v primeru, da je izžreban, pa organizator hrani njegove podatke še dvanajst mesecev po izvedenem žrebu. 

 
Sodelujoči je seznanjen, da lahko uveljavlja pravice, ki mu jih daje zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov, še zlasti: 

- pravico do dostopa do osebnih podatkov, 

- pravico do popravka osebnih podatkov, 

- pravico do izbrisa osebnih podatkov (pravica do pozabe), 

- pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov, 

- ter pravico do ugovora obdelave osebnih podatkov. 
 

14. člen 
(odstop od nagradne igre) 

 
Sodelujoči lahko odstopi od sodelovanja v nagradni igri v katerikoli fazi nagradne igre, tako da svojo zahtevo po odstopu 
posreduje organizatorju na naslov: urednistvo@mladinskimediji.si. Preklic podanega odstopa od nagradne igre ni mogoče. 

 

15. člen 
(omejitev odgovornosti organizatorja) 

 
Organizator ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrad in škodo: 

- če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil ali 

- v primerih višje sile, na katere organizator nima vpliva in preprečijo izvedbo nagradne igre. 
V primeru bistveno spremenjenih okoliščin tehnične ali komercialne narave, bo organizator ta pravila pravično spremenil, o tem 
obvestil vse sodelujoče in po obvestilu izvedel oziroma dokončal nagradno igro na osnovi novih pravil. 

 

16. člen (reševanje 
sporov) 

 
V primeru morebitnih sporov na podlagi teh pravil je pristojno sodišče v Ljubljani.  
 
 
Ljubljana, 15. julij 2018 

mailto:urednistvo@mladinskimediji.si

