
PRAVILA NAGRADNE IGRE »ODKRIJ KOŠČEK RAJA« 

 

 

1. člen: Organizator nagradne igre 

 

Organizator nagradne igre je Občina Tržič. Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbijo zaposleni v TPIC 

Tržič (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene 

destinacije Tržič v sklopu promocijske kampanje Odkrij košček raja. 

 

2. člen: Trajanje nagradne igre 

 

Nagradna igra traja od 2. 6. 2020 do 2. 9. 2020.  

 

Odgovori na nagradno vprašanje se zbirajo v komentarjih pod zastavljenim vprašanjem na Facebook in 

Instagram strani Visit Tržič. 

 

Izžrebali bomo 14 nagrajencev, ki bodo prejeli nagrade, ki bodo predstavljene na tedenski bazi.  

 

 

 

3. člen: Objava nagradne igre 

 

Pri vsaki objavi na socialnih omrežjih Visit Tržič se bo od 2. junija dalje, ob torkih izpostavila ena 

atrakcija/aktivnost na Tržiškem, ki bo promovirala destinacijo in izžrebancu zagotovila nagrado/-e. 

Odgovore bo mogoče oddati 3 dni, se pravi do vsakega četrtka v istem tednu, medtem, ko bodo 

nagrajenci razglašeni ob petkih. 

  

 

4. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri 

 

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki v času trajanja tedenske nagradne igre poda 

odgovor v komentar na nagradno vprašanje. 

 

V žrebanje bodo vključeni le posamezniki, ki bodo podali (pravilen) odgovor/komentar na nagradno 

vprašanje in dopisali vse zahtevane osebne podatke oz. nam jih bodo posredovali naknadno . V kolikor 

bo izžrebani odgovor nepravilen ali bodo podatki nepopolni, izžrebanec ne bo upravičen do nagrade.   

 

Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo večkrat. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam. 

Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno 

igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. 

 

5. člen: Žrebanje 

 

Žrebanje nagrajencev bo vsak petek v nagradnem tednu v TPIC Tržič.  Nagrade ni mogoče prenesti na 

drugo osebo. Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne. 

 

6. člen: Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade 

 

Nagrajenci bodo objavljeni vsak petek na Facebook strani Visit Tržič. 

 

Nagrajenci lahko nagrado prevzamejo z osebno izkaznico v TPIC Tržič, oz. jim jo pošljemo na željeni 

naslov. 

 



7. člen: Komisija nagradnega žrebanja 

 

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo: 

• Gašper Golmajer predstavnik organizatorja nagradne igre- predsednik komisije, 

• Petra Hladnik – član komisije, 

• Mateja Nosan – član komisije. 

 

 

Pri žrebanjih bosta prisotna vsaj dva od članov komisije.  

 

8. člen: Zasebnost in varstvo podatkov 

 

Vsi sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime, priimek, 

naslov) lahko objavljeni na Facebook in Instagram strani Visit Tržič. Osebni podatki so zbrani zgolj z 

namenom omogočanja izvedbe žrebanja ter identifikacije in obvestila izžrebancev o prejemu nagrad ter 

kasnejšega časovno neomejenega kontaktiranja sodelujočih v nagradni igri z namenom pravične in 

resnične izvedbe nagradne igre.  

   

TPIC Tržič (upravljalec osebnih podatkov) se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov in določbami Zakona o 
zavarovalništvu, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Upravljavec obdeluje kontaktne podatke (kot so 
na primer: ime in priimek, naslov, telefonska številka, email) za namen: 

 omogočanja izvedbe žrebanja, identifikacije in obvestila izžrebancev o prejemu nagrad, 

 neposrednega trženja, ki zajema občasno obveščanje o novostih in prodajnih akcijah, pošiljanje 

ponudb in reklam, obveščanje o nagradnih igrah, katerih organizator je zavarovalnica. 

 

Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko oseba na isti način, kot 

ga je podala, tudi kadarkoli prekliče z zahtevo za preklic na elektronski naslov: informacije@trzic.si. 

 

Poleg tega ima oseba pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico 

do omejitve obdelave, pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje 

omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb se osebe lahko obrnejo na naslov organizatorja, s pripisom 

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, ali na elektronski naslov na informacije@trzic.si. 

 

Če oseba na zahtevo ne dobi pravočasnega odgovora ali je mnenja, da je bila zahteva neupravičeno 

zavrnjena, lahko vloži pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana. 

 

Skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku mora nagrajenec za prevzem 

nagrade organizatorju nagrade igre posredovati svojo davčno številko.  

 

9. člen: Ostale določbe 

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja njihovi ožji družinski člani ter 

druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.  

 

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 

18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo 

zastopa. 

 

 

 

 

 



10. člen: Pravila 

 

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izvedbo nagradne 

igre  in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem in izpolnitvijo podatkov priznavajo ta pravila 

in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.  

 

Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani Visit 

Tržič. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojen organizator nagradne igre, ki za 

posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika. 

 

11. člen: Reševanje sporov 

 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Kranju. 

 

12. člen: Veljavnost pravil 

 

Pravila pričnejo veljati s 2. 6. 2020. 

 

V Tržiču, 1. 6. 2020 

 

Organizator 

Občina Tržič  

 

župan mag. Borut Sajovic   

 


