
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNIH IGER NA FACEBOOK STRANI ZKŠT ZAVOD ZA 

KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽALEC 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

V skladu s temi splošnimi pogoji in pravili organizator ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem 

Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec (v nadaljevanju organizator) prireja nagradne igre na časovnici 

Facebook strani ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec 

(https://www.facebook.com/ZKSTZalec/). 

Nagradne igre niso v povezavi s Facebookom in niso na kakršen koli način sponzorirane ali 

podprte s strani Facebooka. Za nagradno igro je odgovoren organizator.  

2. TRAJANJE NAGRADNIH IGER 

Trajanje posamezne nagradne igre bo določeno vsakič znova, posebej za vsako nagradno igro in 

objavljeno na Facebook strani ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. 

3. NAMEN NAGRADNIH IGER 

Namen nagradnih iger je povečevanje vpletenosti članov/sledilcev, promocija dogodkov in 

povečevanje baze članov Facebook strani ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. 

4. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH 

V nagradnih igrah lahko sodelujejo uporabniki omrežja Facebook s stalnim prebivališčem v 

Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.  

Mladoletne osebe za sodelovanje v nagradni igri potrebujejo dovoljenje staršev oziroma 

zakonitega zastopnika. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju in 

njihovi ožji družinski člani ter druge fizične osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradnih 

iger. 

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

podatke ob prijavi v nagradno igro. 

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. 

Nagradne igre so namenjene le fizičnim osebam, pravne osebe ne morejo sodelovati. 

 

5. POTEK NAGRADNE IGRE, NAČIN SODELOVANJA IN ŽREBANJE NAGRAD 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da fizična oseba v času trajanja nagradne igre izpolni 

pogoje za sodelovanje v nagradni igri, kot je objavljeno, in sprejme vsa pravila in pogoje ter se z 

njimi strinja. 

Žrebanja bodo izvedena po načelu žrebanja izmed vseh sodelujočih, ki bodo izpolnjevali vse 

pogoje za sodelovanje. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Pritožba nad izidom 

žrebanja ni mogoča. 

6. NAGRADE IN PREVZEM NAGRAD 



Nagrajenci bodo prejeli praktične nagrade. Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani 

ZKŠT Žalec, s čimer se strinjajo, ko pristopijo k sodelovanju v nagradni igri. O prejemu nagrade 

bodo obveščeni tudi preko Facebook sporočila.  

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado. Nagrada ni prenosljiva na 

drugo osebo in ni izplačljiva v denarni protivrednosti.  Prav tako ni možna zamenjava nagrad. 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če ugotovi, da je nagrajeni v nagradni igri 

sodeloval v nasprotju s temi pravili nagradne igre. Če je nagrajenec mladoletna oseba, ki še ni 

poslovno sposobna, nagrado zanjo prevzame eden od staršev oz. zakoniti zastopnik ob izkazu 

zgoraj navedenih podatkov in podpisu izjave o prevzemu nagrade za mladoletno osebo. Izid 

žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne. 

7. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE 

Pri podeljenih praktičnih nagradah do vrednosti 42 € se akontacija dohodnine ne odvede. 

Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so izžrebanci dolžni organizatorju posredovati 

podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da izžrebanec zahtevanih podatkov 

v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade. 

Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero 

dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o 

dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom 

davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator nagradne igre. 

Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade 

in znesek plačane akontacije davka. Dobitnik je po prejemu obvestila prejem nagrade dolžan 

napovedati v svoji dohodninski napovedi za zadevno leto. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z 

obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na 

podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Morebitne druge 

davčne obveznosti v povezavi z morebitnimi drugimi nagradami bremenijo nagrajence. 

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE ORGANIZATORJA 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

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

• kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se 

sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati, lahko odpove nagradno igro. O tem 

mora obvestiti udeležence na Facebook strani ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. V 

takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. 

9. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo in sprejemajo pravila in pogoje nagradne igre. Vsi nagrajenci 

dovoljujejo javno objavo imena in priimka nagrajencev na Facebook strani ZKŠT Žalec. 

Sodelovanje v nagradni igri se šteje za osebno privolitev, da organizator obdeluje in hrani 

podatke za namene izvajanja nagradne igre. Pridobljene podatke in dokumentacijo bo hranil 

skladno s predpisi. 

10. KONČNE DOLOČBE 



Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 

narave ali vzroki na strani javnosti. Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradnimi igrami rešuje 

organizator. V primeru sporov je pristojno sodišče v Žalcu. 

Pravila pričnejo veljati 27. 8. 2018 


