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SPLOŠNI POGOJI IZVEDBE NAGRADNE IGRE  

»SLADOLEDNI DAN 2023« 

 

1. Organizator nagradne igre 

 

Organizator nagradne igre »SLADOLEDNI DAN 2023« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Zavod za 

mladino, kulturo in turizem Koper, Titov trg 3, 6000 Koper (v nadaljevanju: organizator), spletni 

naslov https://visitkoper.si/.  

 

2. Imetnik KUPONA 

 

Kupon za sodelovanje v nagradni igri prejme brezplačno vsak obiskovalec pri izbranem gostinskem 

ponudniku, ki sodeluje v promocijski akciji (seznam je objavljen na spletni strani www.visitkoper.si).   

V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe. Fizične osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni 

igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ni dovoljeno 

sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom in drugim osebam, 

ki so vključene v organizacijo te nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša 

s pravili in pogoji sodelovanja. 

 

3. Način sodelovanja 

 

Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da: 

- ob vsakem nakupu degustacijske porcije sladoleda pri sodelujočem gostinskem ponudniku, 

prejme žig, 

- v celoti izpolni kupon z osebnimi in kontaktnimi podatki, 

- se strinja s pravili in pogoji nagradne igre in 

- izpolnjen kupon z vsemi zbranimi žigi oddajo gostinskemu ponudniku, ki sodeluje v 

promocijski akciji ali ga oddajo v koprskem zvoniku. Zbiranje žigov ni omejeno zgolj na enega 

posameznika. Na istem kuponu lahko žige zbira cela družina, skupina prijateljev ipd. 

 

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja, da se njegovo ime, priimek, naslov in e-naslov 

(v nadaljevanju podatki), ki ga udeleženec nagradne igre navede na kupon, posreduje organizatorju 

ter se strinja, da se njegovi podatki (ime in priimek) objavijo na spletni strani www.visitkoper.si in 

družbenih omrežjih organizatorja v primeru, da je izžreban. V nagradni igri se upoštevajo le v celoti 

izpolnjeni kuponi. 

 

Organizator bo izžrebal naslednje nagrade:  

 

vsebina nagrade 

vrednost 

nagrade z 

DDV 

1. nagrada 100 kepic sladoleda 230,00 EUR 

2. nagrada 40 kepic sladoleda 92,00 EUR 

3. nagrada 20 kepic sladoleda 46,00 EUR 

4. nagrada Lov na pravico 10,00 EUR 

5. nagrada Lov na pravico 10,00 EUR 

https://visitkoper.si/
http://www.visitkoper.si/
http://www.visitkoper.si/
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V žrebanju sodelujejo vsi udeleženci, ki na dan promocijske akcije, 31. 3. 2023, oddajo popolno 

izpolnjen kupon enemu izmed gostinskih ponudnikov akcije »SLADOLEDNI DAN 2023«. Za izvedbo 

nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh 

članov, ki so predstavniki organizatorja. 

Žrebanje bo v torek, 4. 4. 2023, na naslovu organizatorja, tj. Titov trg 3, 6000 Koper. Če se nagrajenci 

s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu 

naknadno izžrebanemu udeležencu. 

 

4. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade 

 

Izžrebani nagrajenci bodo o nagradah in načinu prevzema nagrad obveščeni po telefonu ali e-pošti 

najkasneje v osmih dneh po žrebanju. Nagrajenci se morajo na obvestilo odzvati v roku, navedenem 

v e-pošti. V primeru, da se v tem roku nagrajenec ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada 

zapade. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez 

pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za 

gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Organizator nagradne igre si 

pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 

• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,  

• se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. 

 

Nagrajenec lahko nagrado koristi do 30. 9. 2023. Nagrajenec lahko koristi nagrado po tem, ko potrdi 

prevzem nagrade ter posreduje vse zahtevane podatke.  

 

5. Odgovornosti organizatorja  

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, 

• kakršne koli posledice uporabe nagrad. 

 

6. Plačilo dohodnine  

 

Plačilo akontacije dohodnine za prejete nagrade je obveznost organizatorja te nagradne igre. 

Organizator bo od nagrad obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z 

veljavnimi predpisi. Nagrajencu se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno 

osnovo. Vrednost nagrad predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z Zakonom o 

dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu 

in za račun nagrajenca po stopnji 25 %.  

 

7. Varovanje osebnih podatkov 

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval 

v tej nagradni igri vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja; da se ti 

podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradni igri, vzorčenje, anketiranje in statistične 

obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za 

raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter 

za druge trženjske namene organizatorja. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na 

navedeni e-poštni naslov. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, 
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prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, 

skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh 

trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. 

Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: odjavo od prejemanja 

elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega 

elektronskega sporočila. 

 

8. Končne določbe 

 

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.visitkoper.si.  

http://www.visitkoper.si/

