
Nagradna igra #mojemesto na Instagramu 

SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 
 

Pogoji sodelovanja v nagradni igri  
Organizator nagradne igre je ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE (v 
nadaljevanju ZZMS), Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka.  
 

Nagradna igra bo potekala od 20. 6. 2020 do vključno 15. 7. 2020.  
Žrebanje bo potekalo 16. 7. 2020. 
 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije 
(fizične osebe nad 18 let), že obstoječi in novi sledilci Instagram profila Slovenia 
Historic Towns (@slovenia_historic_towns) – v nadaljevanju Instagram profila. 
 

Za sodelujoče v nagradni igri veljajo tudi pogoji in pravila Instagram skupnosti. 
Organizator ne nosi nobene odgovornosti za spoštovanje teh pogojev in pravil med 
sodelujočimi niti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov v 
Instagram spletni skupnosti. Organizator nagradne igre ne prevzema nobene 
odgovornosti za delovanje Instagram spletne skupnosti. 
 

Kako sodelovati v nagradni igri 
 

Nagradna igra spodbuja k obisku čim več zgodovinskih mest, ki so vključena v Združenje 
zgodovinskih mest Slovenije. To so: Idrija, Celje, Jesenice, Kamnik, Koper, 
Kostanjevica na Krki, Kranj, Metlika, Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Tržič in Žužemberk. 
 

Med trajanjem nagradne igre (med 20. junijem in 15. julijem 2020) so v navedenih 
zgodovinskih mestih postavljeni napisi #mojemesto. Napisi se nahajajo na več različnih 
lokacijah – na glavnem trgu, TIC-ih, pred muzeji, gostinskimi lokali – in jih je mogoče 
hitro in enostavno najti.  
 

Obiskovalci poiščejo napis v izbranem mestu in se ob njem fotografirajo. 
Fotografijo z napisom nato objavijo na svojem Instagram profilu in ji dodajo 3 
oznake: 
@slovenia_historic_towns  
#mojemesto  
ključnik mesta, ki so ga obiskali, npr. #piran. 

Ko uporabnik naloži in deli fotografijo prek platforme Instagram, se strinja, da ZZMS 
souporabi fotografijo za promocijo na družbenih omrežjih, s pripisom avtorja.  

Sodelujoči mora imeti možnost dokazati, da je lastnik avtorskih pravic za objavljeno 
fotografijo in da s posredovanjem ne krši nikogaršnjih avtorskih pravic. 

V skladu s številom obiskanih mest obiskovalec pridobi ustrezen naziv: bronasti 
prijatelj, srebrni prijatelj, zlati prijatelj ali ambasador zgodovinskih mest.  

V skladu z nazivi se podeljujejo tudi nagrade. 



 Če obiskovalec obišče od tri do pet zgodovinskih mest, postane BRONASTI PRIJATELJ. 
Nagrada za naziv bronastega prijatelja: sodelovanje v žrebu za 100 buf rutic 
zgodovinskih mest. 
 
 

 Če obiskovalec obišče od šest do devet zgodovinskih mest, postane SREBRNI PRIJATELJ. 
Nagrada za naziv srebrnega prijatelja: sodelovanje v žrebu za 67 nagrad v vrednosti 
do 20 €.  
 
 

 Če obiskovalec obišče od 10 do 16 zgodovinskih mest, postane ZLATI PRIJATELJ. 
Nagrada za naziv zlatega prijatelja: sodelovanje v žrebu za 16 nagrad v vrednosti nad 
20 €. 

 
 Če obiskovalec obišče vseh 17 zgodovinskih mest, postane AMBASADOR 

ZGODOVINSKIH MEST. 
Nagrada za naziv ambasadorja zgodovinskih mest: posebno priznanje in nagrada na 
zaključnem dogodku v septembru.  

Vsak udeleženec lahko sodeluje z več fotografijami hkrati, a se pri končnem seštevku 
obiskovanih mest upošteva le število različnih mest, ki jih je obiskal. 

Primer: Če obiskovalec objavi sedem fotografij v mestu Koper, tri fotografije v mestu 
Kranj in dve fotografiji v mestu Škofja Loka, se upošteva, da je obiskal tri mesta in si 
prislužil naziv bronastega prijatelja.  

POZOR! 

Uporabnikova objava na IG je veljavna, če: 
-je na fotografiji dobro viden napis #mojemesto,  
-če fotografija prikazuje eno izmed 17 zgodovinskih mest, ki so vključena v Združenje 
zgodovinskih mest Slovenije: Idrija, Celje, Jesenice, Kamnik, Koper, Kostanjevica na 
Krki, Kranj, Metlika, Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Škofja Loka, Tržič in Žužemberk, 
- objava vključuje vse tri elemente:  
tag @slovenian_historic_towns 
#mojemesto 
#ime mesta, ki ga je obiskal (npr. #sentjur). 

V nasprotnem primeru objava ni veljavna in se ne upošteva pri končnem pregledu 
vpisov.  

Nagrade 

Nagradno žrebanje se opravi 16. 7. 2020. Žrebanje se izvede z naključno računalniško 
izbiro s seznama sodelujočih v nagradni igri, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.  
 

Rezultati nagradne igre oz. nagrajenci bodo objavljeni najkasneje 17. 7. 2020 na spletni 
strani www.zgodovinska-mesta.si in IG profilu.  
V nagradni igri lahko posamezni uporabniki Instagrama sodelujejo, kolikorkrat želijo, 
vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat.  
 

http://www.zgodovinska-mesta.si/


S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ali 
uporabniško ime Instagram profila objavi na Instagram profilu Združenja zgodovinskih 
mest in spletni strani ZZMS. Nagrajenec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do 
organizatorja. 
 

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko objav na Instagram profilu 
@slovenia_historic_towns. Rezultati nagradne igre so dokončni.  
 

Nagradni sklad sestavljajo spodnje nagrade: 
 

BRONASTI PRIJATELJ – 100 x buf rutica Združenja zgodovinskih mest Slovenije 
 

količina NAGRADA KOLIČINA in VREDNOST v EUR (DDV vključen v ceno) 

100 buf rutica  1 EUR 

 

SREBRNI PRIJATELJ – 117 nagrad v vrednosti do 20 € 
 

NAGRADE KOLIČINA in VREDNOST 
v EUR (DDV vključen v 
ceno) 

CELJE     

2 x vstopnica za eno osebo na Stari grad Celje   2 x 6 EUR 

2 x vstopnica za eno osebo za bobkart na Celjski koči  2 x 5 EUR 

IDRIJA    

2 x vstopnica za dve odrasli osebi za ogled topilnice v 
rudniku živega srebra  

2 x 16 EUR  

2 x družinska vstopnica za ogled zbirk na gradu 
Gewerkenegg, Mestni muzej Idrija  

2 x 10 EUR  

JESENICE   

4 x vstopnica za dve osebi za vodeni ogled muzejskega 
območja Stara Sava in ogled Kosove graščine na Jesenicah  

4 x 4,50 EUR 

4 x vstopnica za dve osebi za obisk Festivala ljubiteljskih 
gledališč – Čufarjevi dnevi (november) 

4 x 10 EUR 

KAMNIK    

1 x trnič – sir, izdelan po izročilu pastirjev z Velike planine  1 x 10 EUR  

1 x rušovc (liker po vonju Velike planine) 1 x 10 EUR  

2 x vstopnica za obisk malograjske kapele v Kamniku + 
knjižica z opisom  

2 x 7 EUR 

2 x vodeni ogled po muzeju v rojstni hiši Rudolfa Maistra 2 x 6 EUR  

KOPER   

2 x vstopnica za dve osebi za vodeni ogled Pretorske 
palače 

2 x 5 EUR  

2 x vstopnica za dve osebi za ogled koprskega zvonika 2 x 5 EUR 

KOSTANJEVICA NA KRKI    

3 x buteljka priznanega lokalnega vinarja/vina Jelenič  3 x 12,40 EUR 



2 x vstopnica v galerijo Božidar Jakac   2 x 6 EUR 

2 x vožnja s čolnom okoli otoka  2 x 20 EUR  

3 x kostanjev med  3 x 3,50 EUR 

1 x vožnja s Kostanjevica Express (za 4 osebe) 1 x 20 EUR 

KRANJ    

1 x vstopnica za dve osebi za vodeni ogled Rovov pod 
starim Kranjem 

6 EUR 

1 x vstopnica za dve osebi za vodeni ogled Muzejske poti 
Gorenjskega muzeja 

14 EUR 

NOVO MESTO   

1 x dve porciji sladoleda v Gostišču Loka  6 EUR 

1 x jed za eno osebo na Glavnem trgu, Fink – Situla  6 EUR 

2 x celodnevni najem dveh koles ter napitek dobrodošlice v 
TIC Novo mesto  

2 x 8 EUR 

2 x vstopnica za Dolenjski muzej  2 x 5 EUR 

PIRAN    

2 x vstopnici za dve osebi za Piran Walking tour – 
individualno vodenje po mestu   

2 x 14 EUR 

2 x vstopnici za dve osebi za ogled Mediadoma z 
multimedijsko zgodbo o nastanku Pirana  

2 x 15 EUR 

RADOVLJICA   

3 x nagrada za družine: S čebelico po Radovljici in sladko 
presenečenje TIC Radovljica  

3 x 13 EUR 

SLOVENSKE KONJICE   

1 x ogled vinske kleti s pokušino treh vzorcev vina s sirom 
in kruhom  

16 EUR 

1 x Konjiška penina v darilnem kartonu 14,70 EUR 

ŠENTJUR   

5 x vstopnica za eno osebo za vodeni ogled po zbirkah 
Zakladi Rifnika, Pesem Južne železnice, Ipavčeva hiša in 
galerija Zgornji trg v Šentjurju 

5 x 12,20 EUR 

1 x majica 11,40 EUR 

2 x Ipavčevo vino Josip (protokolarno vino Občine Šentjur, 
pozna trgatev, v protokolarni darilni embalaži, ni v redni 
prodaji) 

2 x 20 EUR  

ŠKOFJA LOKA    

1 x družinska vstopnica za Loški muzej  12 EUR 

TRŽIČ    

2 x družinska vstopnica za Tržiški muzej in vodnik po 
Muzejski detektivski poti 

9 EUR 

2 x vodeni ogled mestnega jedra za skupino do šest oseb  2 x 15 EUR  

ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE  

50 x Dragocenosti starih mestnih jeder 50 x30 EUR 

 

ZLATI PRIJATELJ – sodelovanje v žrebu za 19 nagrad v vrednosti nad 20 € 
 



NAGRADE KOLIČINA in VREDNOST v 
EUR (DDV vključen v 
ceno) 

IDRIJA  

2 x družinska vstopnica za ogled razstave Zapisano v 
kamninah v Centru za obiskovalce Geoparka, Zavod za 
turizem Idrija  

2 x 24 EUR  

KRANJ    

1 x komplet umetniških kolažev z motivi Kranja kranjske 
umetnice Maruše Štibelj  

30 EUR  

METLIKA    

1 x trojček vin Vinske kleti Metlika in dve vstopnici za 
ogled Belokranjskega muzeja 

32 EUR 

1 x darilni paket medenih izdelkov čebelarstva Veselič in 
dve vstopnici za ogled Belokranjskega muzeja 

26 EUR 

1 x darilni paket malinovega vina in jagodne marmelade 
kmetije Pavlovič z dvema vstopnicama za ogled 
Belokranjskega muzeja 

28 EUR 

NOVO MESTO   

1 x degustacijski meni za eno osebo v Hiši Fink, prejemnici 
Michelinovega priznanja The plate Michelin 

38 EUR 

PTUJ    

1 x kosilo za dve osebi, kulinarični meni Okusi Ptuja  36 EUR 

1 x degustacija vina za dve osebi v rovu pod ptujskim 
gradom 

38 EUR 

1 x vodeni ogled in degustacija vin v Ptujski kleti za pet 
oseb 

42 EUR 

SLOVENSKE KONJICE  

Obisk Žičke kartuzije s pametnimi očali za 2 osebi 24 EUR 

4-urni najem dveh električnih koles Giant (med tednom) 30 EUR 

ŠENTJUR   

2 x Ipavčevo vino Gustav in Benjamin (protokolarno vino 
Občine Šentjur (belo in rdeče) v protokolarni darilni 
embalaži, ni v redni prodaji) 

2 x 30 EUR 

ŠKOFJA LOKA    

1 x vodeni ogled po mestu (ena ura v slovenskem jeziku) – 
Turizem Škofja Loka 

30 EUR  

1 x vstopnica za predstavo Škofjeloški pasijon 2021 – 
Škofjeloški pasijon 

22 EUR 

TRŽIČ    

1 x darilni paket izdelkov Tržič – Razkošje poti 25 EUR 

ŽUŽEMBERK    

1 x vodeni ogled Žužemberškega gradu za skupino do 10 
oseb z degustacijo v vinski kleti  

40 EUR 

1 x darilni paket medenih izdelkov čebelarstva Kužnik 40 EUR 

 



Če vrednost nagrade pomeni doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom 
Zakona o dohodnini, organizator igre od tega zneska obračuna in plača akontacijo 
dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 odstotkov v skladu s 131. 
členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku. 
 

Prevzem nagrade 

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti ali jo prevzel po dogovoru z organizatorjem. 
Nagrajenec ni upravičen do nagrade, če se ne strinja s prejemom nagrade, ne posreduje 
vseh zahtevanih podatkov v osmih (8) dneh od prejetja obvestila nagrajencev ali 
posreduje lažne podatke. Prav tako nagrajenec ni upravičen do nagrade, če krši pravila 
in pogoje nagradne igre. V teh primerih se nagrada ne podeli. 
 

Varstvo osebnih podatkov  
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov 
vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom 
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007-UPB1). Organizator zagotavlja 
varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane podatke za 
namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za 
druge trženjske namene. Nagrajenec nagradne igre dovoljuje fotografiranje in snemanje 
za promocijske aktivnosti organizatorja ter uporabo vseh fotografij, posnetkov in 
podatkov za promocijske aktivnosti organizatorja.   
 

Splošne informacije  
Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.zgodovinska-mesta.si. Za 
dodatne informacije lahko tudi pišete na info@zgodovinska-mesta.si.  
 

Sprememba pravil  
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje 
nagradne igre iz vsebinskih, komercialnih ali tehničnih razlogov.  
 
Pravila začnejo veljati 20. 6. 2020. 
 

Škofja Loka, 15. 6. 2020 
 

http://www.zgodovinska-mesta.si/

