
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri  

Nedelova sončnica – inovativno v turizmu 

 

I. Trajanje in potek nagradne igre 

 

Nedelova sončnica – inovativno v turizmu je nagradna igra, ki jo organizira Delo, d. d., kot 

izdajatelj časnika Nedelo. Traja od 16. marca do 15. junija 2014, sestavljajo jo tri mesečna 

žrebanja in veliko končno žrebanje. V vsakokratnem mesečnem žrebanju lahko sodelujejo 

vsi, ki med trajanjem nagradne igre glasujejo za eno od inovativnih ponudb posameznega 

meseca. Te bodo predstavljene v Nedelu in na spletni strani: 

http://www.delo.si/zgodbe/nedeljskobranje. 

Kupon za glasovanje za eno od inovativnih ponudb posameznega meseca bo objavljen 

vsako zadnjo nedeljo v mesecu in prvo nedeljo v naslednjem mesecu v Nedelu, in sicer v 

obdobju od zadnje nedelje v marcu do prve nedelje v juniju 2014 in na spletnem naslovu 

www.promo.delo.si/soncnica. 

Na originalnem kuponu je treba označiti eno od predstavljenih inovativnih ponudb meseca in 

ga na dopisnici ali v ovojnici poslati na naslov izdajatelja, s pripisom Nedelova sončnica – 

inovativno v turizmu. Naslov za pošiljanje rešitve je Delo, d. d., Nedelo, Dunajska 5, 1509 

Ljubljana. Sodelujoči glasujejo z glasovnico, objavljeno v časniku Nedelo ali na spletnem 

naslovu www.promo.delo.si/soncnica. 

V drugem, sklepnem žrebanju za glavno nagrado sodelujejo vsi, ki med 30. marcem in 6. 

junijem 2014 glasujejo za vsaj eno od inovativnih ponudb, ki bodo predstavljene v Nedelu in 

na spletni strani http://www.delo.si/zgodbe/nedeljskobranje od 16. marca do 25. maja 2014, 

in katerih originalni kupon z oznako ene od predstavljenih inovativnosti na dopisnici ali v 

ovojnici prispe na naslov izdajatelja do 6. junija 2014. Sodelujoči glasujejo z glasovnico, 

objavljeno v časniku Nedelo ali na spletnem naslovu www.promo.delo.si/soncnica. 

 

II. Definicije pojmov 

 

Organizator nagradne igre je podjetje Delo, d. d., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana. 

Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih 

udeleženec sodeluje v nagradni igri Nedelova sončnica – inovativno v turizmu. Veljavna 

pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.delo.si. 

Udeleženec nagradne igre Nedelova sončnica – inovativno v turizmu je lahko fizična 

polnoletna oseba, ki se strinja s pravili. V nagradni igri ne smejo sodelovati fizične osebe, 
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zaposlene pri organizatorju nagradne igre ali pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne 

igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.  

 

III.  Sodelovanje v nagradni igri 

 

1. V mesečem žrebanju lahko sodelujejo vsi, ki med trajanjem nagradne igre na originalnem 

kuponu, objavljenem v Nedelu vsako zadnjo in prvo nedeljo v mesecu, glasujejo za eno od 

inovativnosti v turizmu, ki bo predstavljena v posameznem mesecu v Nedelu in na spletni 

strani http://www.delo.si/zgodbe/nedeljskobranje. Sodelujoči glasujejo s kuponom, 

objavljenem v časniku Nedelo ali na spletnem naslovu www.promo.delo.si/inovativno. 

Glasovanje za mesečne nagrade bo vsak mesec od zadnje nedelje v posameznem mesecu 

do drugega petka v naslednjem mesecu.  

2. V nagradni igri ne smejo sodelovati fizične osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne 

igre ali pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje 

družinske člane.  

3. Vsi, ki bodo glasovali za eno od predstavljenih inovativnosti v turizmu v Nedelu, se bodo 

uvrstili v žrebanje za glavno nagrado.  

 

IV. Postopek sodelovanja v nagradni igri 

 
1. Udeleženec sodeluje tako, da na originalnem kuponu, objavljenem v Nedelu vsako 

zadnjo nedeljo v mesecu in prvo nedeljo v naslednjem mesecu od marca 2014 do prve 

nedelje v juniju 2014, glasuje za eno od inovativnosti v turizmu, ki bodo predstavljene v 

Nedelu in na spletni strani www.promo.delo.si/soncnica. Udeleženci sodelujejo v 

mesečnem žrebanju tako, da pravilno izpolnjeno originalno glasovnico, objavljeno zadnjo 

nedeljo v mesecu ali prvo nedeljo v naslednjem mesecu v časniku Nedelo, pošljejo v 

uredništvo do petka po objavi glasovnice ali oddajo svoj glas na spletnem naslovu 

www.promo.delo.si/soncnica v istem obdobju. 

2. V drugem, velikem sklepnem žrebanju bodo sodelovali vsi, ki bodo v času nagradne igre 

na originalnem kuponu glasovali za eno od predstavljenih inovativnosti v turizmu in 

katerih glasovnice bodo prispele v uredništvo do petka 6. junija 2014 ali bodo oddali svoj 

glas na spletnem naslovu www.promo.delo.si/soncnica. 

3. Udeleženci, ki bodo pravočasno in pravilno glasovali, se bodo uvrstili v mesečno 

nagradno žrebanje. Vsi, ki bodo pravočasno in pravilno glasovali v času nagradne igre, 

se bodo uvrstili v veliko sklepno žrebanje za glavno nagrado, ki bo 6. junija 2014.  
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3. Vsak udeleženec, ki bo glasoval za eno od predstavljenih inovativnosti v turizmu, mora za 

uvrstitev v žrebanje izpolniti obrazec z naslednjimi podatki: ime, priimek, naslov, poštna 

številka, kraj in telefon (GSM ali stacionarni), e-naslov.  

4. Udeleženci, ki ne bodo glasovali ali ne bodo glasovali pravilno, se ne morejo uvrstiti v 

nagradno žrebanje.  

 

V. Postopek izbiranja nagrajencev  

 

1. Žrebanje vseh treh mesečnih in velikega finalnega žrebanja nagrajencev bo v prostorih 

Dela, d. d., v oddelku marketinga.      

2. Vsak mesec bo izžrebanih 5 nagrajencev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje, 

na koncu nagradne igre pa trije (3) nagrajenci, ki bo izpolnjeval vse pogoje za sodelovanje, 

velikega sklepnega žrebanja za glavno veliko nagrado.  

3. Postopek žrebanja vseh treh in velikega sklepnega žrebanja nagrajencev bo potekal v 

navzočnosti tričlanske komisije, katere člani so zaposleni v podjetju Delo, d. d. Če med 

komisijo nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloča z večino, pri čemer ima 

vsak član en glas. 

4. Zapisnik izbora nagrajencev, ki ga pripravi komisija, in seznam udeležencev se hranita v 

marketingu Dela, d. d. 

5. Seznam nagrajencev mesečnih žrebanj nagradne igre bo objavljen vsako drugo nedeljo v 

mesecu (13.4.2014, 11.5.2014 ter 8.6.2014) v Nedelu in na spletni strani 

www.promo.delo.si/soncnica. Rezultati glavnega žrebanja nagradne igre bodo objavljeni 8. 

junija 2014 v časopisu Nedelo in na spletni strani www.delo.si. Vsi nagrajenci pa bodo o 

nagradah obveščeni po elektronski pošti.  

6. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili 

igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni. 

 

VI. Nagrada in njen prevzem  

 

1. Organizator bo podelil 5 nagrad vsak mesec in tri glavne nagrade. Vrednost mesečnih 

nagrad in glavne nagrade ni nujno manjša od 60 EUR. 

2. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni prenosljiva na drugo osebo.  

3. Nagrajencem bodo nagrade poslali po pošti, razen glavne nagrade. 

 

VII. Plačilo davkov 

 



1. Akontacijo dohodnine, ki je povezana z izročitvijo nagrade, poravna organizator 

nagradne igre. Nagrajenec je dolžan pred izročitvijo nagrade organizatorju predložiti 

potrdilo o svoji davčni številki. Predložitev potrdila je pogoj za izročitev nagrade.  

 

2. Če izžrebanec v 8 dneh po prejetju obvestila o prejetju nagrade ne predloži davčne 

številke, ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost 

vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil, in javne obljube nagrade. 

V tem primeru se žrebanje ponovi. 

 

3. Pri nagradah v vrednosti nad 60 evrov je dobitek v skladu z ZDoh obremenjen z 

davčnimi odtegljaji po stopnji 25 odstotkov od davčne osnove, od katere organizator 

obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun dobitnika nagrade v skladu z 

Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku. 

 

VIII. Zasebnost in varstvo podatkov 

 

1. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je izžreban, 

njegovi podatki, in sicer ime, priimek in pošta, objavijo v časopisu Nedelo in na spletni strani 

www.delo.si.  

2. Delo, d. d. bosta osebne podatke vseh sodelujočih uporabljala in shranjevala v skladu s 

predpisi o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči dovoljujejo Delu, d. d. da njihove 

posredovane  osebne podatke obdeluje in jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo 

kupcev, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega 

gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja in partnerskih podjetij organizatorja ter za 

telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma, da posredovane 

osebne  podatke uporabita za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko Delo, d. 

d. hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi 73. člena Zakona o 

varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) lahko posameznik kadarkoli zahteva popravek ali izbris 

podatkov in sicer pisno na naslov: Delo, d. d., Dunajska 5, Ljubljana.  Udeležencu pripadajo 

vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). 

3. Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev. Za objavo imen 

organizatorju nagrajencem ni treba plačati. 

 

IX. Pritožbe 

 

1. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. Pri utemeljenih pritožbah se organizator 

zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca. 



 

X. Spremembe pravil in pogojev 

 

1. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali 

vzroki na strani javnosti.  

2. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z 

objavami na spletni strani www.delo.si. 

 

Ljubljana, 16.3.2014 


