
Splošni pogoji nagradne igre »Osvoji leseno salamoreznico« 

 

1. člen: Organizator 

Organizator nagradne igre »Osvoji leseno salamoreznico« (v nadaljevanju nagradna igra) je Plantera, 

Marko Košir s.p., Prvomajska 22, 1317 Sodražica (v nadaljevanju organizator). 

2. člen: Namen nagradne igre 

Organizator organizira nagradno igro v namen promocije izdelka Lesena salamoreznica na spletu in 

družbenem omrežju Facebook.   

3. člen: Potek in trajanje nagradne igre 

Nagradna igra poteka od 23. 11. 2015 do 20. 12. 2015 na spletni strani www.salamoreznica.si in na 

družbenem omrežju Facebook.  

4. člen: Sodelovanje v nagradni igri 

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka polnoletna fizična oseba, s stalnim ali začasnim bivališčem v 

Republiki Sloveniji (v nadaljevanju udeleženec). Pogoj za sodelovanje je, da udeleženec deli povezavo 

do nagradne igre javno na svojem fb zidu, v spletni obrazec na spletni strani www.salamoreznica.si 

vpiše svoje ime in elektronski naslov ter označi, da se strinja s splošnimi pogoji nagradne igre. 

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

nad 18 let. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.  

5. člen: Nagrada 

Nagrajenec bo prejel Leseno salamoreznico v vrednosti 79,90 EUR. Nagrada ni izplačljiva v denarni 

protivrednosti. 

6. člen: Žrebanje in razglasitev nagrajenca 

Žrebanje bo potekalo 21. 12. 2015 na sedežu podjetja organizatorja. Srečnega nagrajenca bomo 

izžrebali med vsemi, ki bodo sodelovali do vključno 20. 12. 2015 in izpolnili vse pogoje za sodelovanje 

v nagradni igri. Ime nagrajenca bomo objavili 21. 12. 2015 do 19. ure na spletnem mestu 

www.salamoreznica.si in na naši Facebook strani. Rezultati nagradne igre so dokončni. 

7. člen: Komisija 

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo: Gregor Mihelič (predsednik komisije), Marko 

Košir (član komisije), Natalija Zdešar (članica komisije).  

8. člen: Prevzem nagrade 

Organizator bo nagrajenca, potem ko mu bo ta posredoval podatke (ime, priimek, naslov stalnega 

prebivališča, davčno številko in dokaz o deljenju objave na fb zidu), po navadni pošti obvestil o 

nagradi, najkasneje v desetih dneh od datuma žrebanja. Organizator bo v obvestilu navedel nadaljnje 

informacije o tem kje, kdaj in kako lahko zmagovalec prevzame nagrado.  
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9. člen: Prijava nagrade davčnemu organu 

Ker vrednost podeljene nagrade presega 42 €, je nagrajenec organizatorju dolžan posredovati svojo 

davčno številko in nagrado prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu. Organizator bo za nagrajenca od 

vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.  

10. člen: Obvezujoči splošni pogoji 

Splošni pogoji so obvezujoči za organizatorja in udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri 

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 spletnem mestu www.salamoreznica.si.  

11. člen: Soglasje in varovanje osebnih podatkov 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci dovolijo organizatorju zbiranje in hranjenje posredovanih 

osebnih podatkov ter njihovo uporabo za namene neposrednega trženja in obveščanja o ponudbi. 

Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. 

Nagrajenec tudi soglaša, da organizator na Facebook strani objavi ime, priimek nagrajenca in 

podatek, da je le-ta prejemnik nagrade.  

12. člen: Reklamacije 

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradnim žrebanjem lahko pošljete na elektronski naslov 

info@salamoreznica.si.  

13. člen: Reševanje sporov 

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

14. člen: Veljavnost pravil 

Pravila veljajo od 23. 11. 2015 do zaključka nagradne igre.  

 

Organizator, 

V Sodražici, 22. 11. 2015  
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