
1. Organizator 

Organizator nagradne igre je Utrinek sanj, Zavod za spodbujanje lepše prihodnosti, Bogišićeva 
ulica 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 

 

2. Trajanje, namen in kraj nagradne igre 

Organizatorjeva nagradna igra »Praznuj rojstni dan pri nas« se izvaja z namenom povečanja 
števila ljubiteljev organizatorjeve Facebook strani. Nagradna igra poteka preko aktivnosti na 
Facebook-u, v okviru Facebook strani (https://www.facebook.com/pages/Utrinek-sanj-Zavod-za-
spodbujanje-lep%C5%A1e-prihodnosti/1642862665936539?ref=ts&fref=ts ). Nagradna igra 
poteka od 1. 9. 2015 (19:00) do 1. 10. 2015 (24:00). V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična 
oseba, ki je državljan Republike Slovenije. 

 

3. Kanali promocije  

Promocijski materiali bodo dostopni na uradni Facebook strani organizatorja ter na spletni strani 
www.utrineksanj.si 

  

4. Pogoji sodelovanja 

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije. 
Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri v skladu z zakonom. Če je nagrajena oseba 
mladoletna, bodo nagrado prevzeli njeni starši oz. zakoniti zastopniki ali skrbniki.   

Pravila bodo od 1. 9. 2015 dalje objavljena na spletni strani www.utrineksanj.si 

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre, vse zaposlene in druge osebe, ki so 
kakorkoli povezane z nagradno igro. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejema ta 
pravila. 

 

5. Opis in potek nagradne igre 

V nagradni igri sodelujete, če pravilno sledite trem korakom.  

Prvi korak: všečkaš Facebook stran Utrinek sanj, Zavod za spodbujanje lepše prihodnosti. 

Drugi korak: všečkaš objavo »Praznuj rojstni dan pri nas«. 

Tretji korak: pod objavo v komentarju označiš najmanj tri (3) osebe in jim s tem omogočiš, da 
tudi same sodelujejo v nagradni igri, v kolikor bodo tudi same naredile vse tri korake. 



Med vsemi sodelujočimi, ki bodo pravilno zadostili vsem trem korakom, bomo 2. 10. 2015 
izžrebali 10 nagrajencev. 

 

6. Nagrade 

V nagradni igri bo podeljenih 10 nagrad: 

- 1.: Darilni bon v vrednosti 40 €, ki je vnovčljiv za katerokoli rojstnodnevno zabavo v 
Utrinku sanj do 31. 12. 2016. 

- 2.–3.: Darilni bon v vrednosti 30 €, ki je vnovčljiv za katerokoli rojstnodnevno zabavo v 
Utrinku sanj do 31.12.2016. 

- 4.–10.: Darilni bon v vrednosti 20 €, ki je vnovčljiv za katerokoli rojstnodnevno zabavo v 
Utrinku sanj do 31.12.2016.  

Izžrebance bomo prosili, da nam v zasebnem sporočilu ali na elektronski naslov 
info@utrineksanj.si pošljejo podatke za pošiljanje nagrade (ime, priimek, poštni naslov). 

Žreb bo potekal v prostorih Utrinka sanj, 2. 10.  2015 ob 11.00 uri v prisotnosti tričlanske 
komisije. Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani Utrinek sanj, Zavod za spodbujanje 
lepše prihodnosti na dan žrebanja najkasneje do 21.00 ure. 

Nagrade bodo poslane po pošti. Nagrade se pošiljajo samo na poštne naslove v Republiki 
Sloveniji. Ena oseba je upravičena samo do ene nagrade.  

Organizator ne odgovarja, če izžrebani v navedenem roku ne prejme obvestila o nagradi, ki mu 
ga je organizator sporočil skladno s Pravili nagradne igre. 

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, 
vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 €. Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni 
igri ne presega navedene vrednosti, zato organizator ni dolžan odvesti in poravnati akontacije 
dohodnine za nagrajenca.  

Če se dobitniki nagrad na objavo rezultatov najkasneje v 7 dneh od dneva objave ne bodo 
odzvali, bo organizator štel, da nagrade ne želijo prevzeti in se ji odpovedujejo. V tem primeru se 
nagrade ne podelijo, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do nagrajencev. 

Nagrad ni mogoče izplačati v gotovini. Nagrad ni mogoče zamenjati. Prireditelj nagradne igre ne 
prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljena v pravilih te nagradne igre. 

Organizator si pridržuje pravico, da ne bo podelil nagrade, če se bo pojavil dvom o istovetnosti 
podatkov ali če bo ugotovljeno, da je udeleženec sodeloval v igri v nasprotju z njenimi pravili. 

Utrinek sanj ne odgovarja za primere, kjer bi udeležencu bilo onemogočeno ali ovirano 
sodelovanje v nagradni igri zaradi izpada ali prekinitev ali napak na internetnem omrežju, izpada 
električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, še 



posebej nedelovanje ponudnikovega dostopa do interneta. Organizator ne odgovarja niti za 
motnje v nagradni igri, ki bi nastale kot posledica udeleženčevega ravnanja. 

 

7.  Možnost prekinitve nagradne igre  

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni 
bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre 
obveščeni prek uradne Facebook strani organizatorja. 

 

8. Varstvo podatkov in publiciteta  

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, 
obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1). Organizator bo hranil osebne 
podatke sodelujočih, posredovanih v sklopu konkretne nagradne igre, še 2 leti po poteku 
nagradne igre. 

Sodelujoči soglaša, da se njegovo ime in priimek ter fotografija objavijo in uporabljajo v tiskani, 
zvočni, slikovni ali video obliki, brez kakršnega koli nadomestila s strani organizatorja. 

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradne igre. 
Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili 
pridobljeni. 

Sodelujoči lahko kadarkoli prekliče soglasje za obdelovanje osebnih podatkov, in sicer po e-pošti 
na naslov: info@utrineksanj.si ali pisno na naslov: Utrinek sanj, Zavod za spodbujanje lepše 
prihodnosti, Bogišićeva ulica 6, 1000 Ljubljana. Upravljavec zbirke osebnih podatkov bo osebne 
podatke izbrisal v 15 dneh od prejete zahteve. 

 

9. Vključenost podjetja Facebook  

Ta promocija ni na noben način sponzorirana, potrjena, administrirana ali kakorkoli povezana s 
podjetjem Facebook. S sodelovanjem se uporabnik strinja in razume, da so vse informacije v 
nagradni igri posredovane organizatorju in ne podjetju Facebook. 

 

10. V primeru morebitnih sporov v zvezi z nagradno igro je za njihovo reševanje pristojno 
sodišče v Ljubljani. 

 



11.  Pravila veljajo od 1. 9. 2015 dalje. 

 

Ljubljana 1. 9. 2015 


