
NAGRADNA IGRA NA DRUŽBENEM OMREŽJU FACEBOOK  

na profilu Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina 

SPLOŠNE DOLOČBE 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina s profilom na Facebooku 

pod imenom Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno 

igro za promocijske namene. 

Nagradna igra bo potekala od 11. 12. 2020 do vključno 17. 12. 2020 na družbenem omrežju Facebook 

na naslovu: https://www.facebook.com/rarod.ajdovscina.    

LOKACIJA NAGRADNE IGRE 

Pogoji veljajo za nagradno igro, ki je organizirana na Facebook profilu Regijske razvojne agencije ROD 

Ajdovščina (v nadaljevanju Facebook profil). 

NAMEN NAGRADNE IGRE 

Namen nagradne igre je promocija organizacije. Nagradna igra ni v nobeni povezavi s podjetjem 

Facebook, niti ni na nikakršen način s strani podjetja Facebook sponzorirana, podpirana ali 

organizirana, temveč je Facebook le njen gostitelj. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v 

nagradni igri, prejme organizator nagradne igre. 

TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra poteka od trenutka, ko je bila objava objavljena (dne 11.12.2020) in do datuma, ki je v 

opisu naveden kot zaključek nagradne igre (dne 17.12.2020). 

POGOJI SODELOVANJA 

V nagradni igri, ki jo organizira Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina lahko sodelujejo vsi 

uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki so fizične osebe in so državljani Republike Slovenije in 

imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko. Mlajši od 18 let 

morajo pridobiti dovoljenje zastopnika za sodelovanje v nagradni igri. Vse osebe, ki so neposredno 

vezane z nagradno igro ali organizatorjem, v njej ne morejo sodelovati. Pogoj za pridobitev nagrade je, 

da se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre. Pogoje lahko organizator posreduje tudi v pisni obliki. 

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno. 

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

Za sodelovanje v nagradni igri sta potrebna ime in priimek sodelujočega (ali račun na Facebook-u, ki 

vsebuje ime in priimek). Za prevzem nagrade so potrebni tudi ostali zakonsko zahtevani podatki (naslov 

in email). Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno storiti korake, ki so zapisani v opisu nagradne igre. 

Če sodelujoči vseh korakov ne izpolni, se avtomatično izključi iz žrebanja za nagrado. Vsaka oseba s  

profilom na Facebooku lahko sodeluje le z enim komentarjem. 

V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki bodo v komentar objave »NAGRADNA IGRA« zapisali pravilni 

odgovor na nagradno vprašanje. 

OBJAVA NAGRAJENCEV 

Po poteku nagradne igre organizator med vsemi sodelujočimi izžreba nagrajence. Nagrajenci bodo 

objavljeni v posebni objavi, na temo nagradne igre na Facebook profilu.  

https://www.facebook.com/rarod.ajdovscina


POTEK NAGRADNE IGRE 

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator 

v treh (3) delovnih dneh od dneva zaključka Facebook nagradne igre naključno izžrebal pet (5) 

nagrajencev. 

Žrebanje ne bo javno in bo izvedeno v prostorih organizatorja. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje 

podatke o datumu in uri žrebanja, številu vseh pravočasno prejetih prijav, poteku žrebanja, 

izžrebanemu sodelujočemu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik se hrani pri organizatorju. Zapisnik 

nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter 

shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Zmagovalec je lahko nagrajen le enkrat. Žrebanje 

in rezultati so dokončni, nanje ni možna pritožba. 

NAGRADE   

Med sodelujočimi, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje in izpolnili pogoje, bomo izžrebali 

5 nagrajencev, ki bodo prejeli majico »to the fullest«. Tržna vrednost nagrade je nižja od 42,00 € in se 

po 3. odstavku 108. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) v davčno osnovo ne všteva. 

Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku 14 dni prejeti potrebne osebne 

podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, email in naslov, na način da jih pošlje na 

elektronski naslov: info@rra-rod.si s pripisom »Facebook nagradna igra«. Posredovanje vseh teh 

podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku, če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se 

nagrada ne podeli. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni 

mogoča. 

V primeru, da nagrado prejme oseba mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati oseba, 

ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno 

mladoletno osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh 

obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca. 

V primeru, da nagrajenec v 14-dnevnem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se 

odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, 

ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, 

da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek (na Facebook profilu) objavi in uporabi za 

namen nagradne igre. Nagrada bo poslana po pošti in se kot izjava o prevzemu nagrade šteje potrdilo 

o vročitvi.     

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA 

Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, 

katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. 

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot 

posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno 

strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabne mreže Facebook ter 

posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. V primeru okoliščin, na katere organizator ne 

more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti 

udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Sodelujoči lahko 

kadarkoli odstopi od sodelovanja v nagradni igri in zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov. 

Zahtevo pošlje na e-mail naslov: info@rra-rod.si. Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina bo odstop 

od sodelovanja izvedla najkasneje v roku dveh delovnih dni po prejemu odstopa.  
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S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, 

da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta 

pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli 

drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.rra-rod.si v 

rubriki »Aktualno«.   

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 

narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator 

sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani.  

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se 

organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Organizator kot upravljalec nagradne igre, upravlja zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade. Organizator se 

zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli 

drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi 

izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja. 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) 

zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski 

naslov in naslov, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do 

nagrajencev, ter za interne namene. 

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico 

zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov 

oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene.  

KONČNE DOLOČBE 

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina 

(www.rra-rod.si). Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične 

ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Vse spremembe bodo tudi objavljene. 

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z več različnimi Facebook profili, jo 

ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti. 

DATUM OBJAVE PRAVIL 

Pravila veljajo od 11.12.2020 dalje. 

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja. 
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