
 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI "DVA MILIJONA RAZLOGOV, ZAKAJ 
ČUTIM SLOVENIJO" Z MEDIJI 

1. Splošne določbe 

Nagradno igro organizira Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, Ljubljana (v 

nadaljevanju organizator ali STO). V nagradni igri sodeluje vsi uporabniki družbenih omrežij 

(Facebook, Instagram, Twitter, ipd.), ki uporabijo v objavah oznako (t.i. hashtag ali ključnik) 

#ifeelsLOVEnia in # izbranega medija ter ga STO identificira preko spletnih analitičnih orodij. 

Organizator nagradne igre se zavezuje k pravilni izvedbi nagradne igre. 

Partner pri izvedbi te nagradne igre je medij, ki svoje poslušalce/bralce/gledalce pozove, da 

na družbenih omrežjih delijo fotografije, videe in razloge, zakaj čutijo Slovenijo ter jih 

opremijo s ključnikom #ifeelsLOVEnia in # svojega medija (v nadaljevanju: medij). 

2. Trajanje nagradne igre: 

Nagradna igra poteka na družbenih omrežjih od 22.6.2018 do vključno 7.9.2018 oziroma  

krajše obdobje, glede na določitev posameznega medija. V nagradno igro se vključujejo 

objave, ki so objavljene v obdobju, ki ga določi posamezen medij.  

3. Opis nagradne igre in načina sodelovanja: 

Nagradna igra se organizira z namenom promocije in krepitve #ifeelsLOVEnia slovenske 

turistične ponudbe ter prikazati lepote, bisere in skrite kotičke Slovenije, ki jih identificirajo 

uporabniki družbenih omrežij. Eden izmed ključnih ciljev je pridobitev več objav uporabnikov 

družbenih omrežij (user-generated posts) in krepitev vplivnostnega marketinga na najboljši 

možen način prek mnenj uporabnikov, ki jim drugi uporabniki (prijatelji) družbenih omrežij 

verjamejo in zaupajo, tudi preko mnenjskih portalov in medijev, ki sodelujejo v tej nagradni 

igri. S tem želimo spodbuditi čustva uporabnika oznake (ključnik) #ifeelsLOVEnia in pridobiti 

naklonjenost nacionalni znamki I FEEL SLOVENIA na spontan in uporabnikom prijazen način. 

Uporabniki morajo na svoji objavi, svojega skritega kotička v Sloveniji ali počitniškega utripa 

v Sloveniji, dodati oznako, ključnik #ifeelsLOVEnia in # izbranega medija. S čemer se generira 

in intenzivira sporočilo omembe lepot slovenske pokrajine med uporabniki družbenih 

omrežij.  

4. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri 



 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenih omrežij (fizične osebe nad 18 let), ki 

imajo kreiran uporabniški račun na družbenih omrežjih. 

Z zgoraj navedenim sodelujoči sprejemajo te pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre 

"DVA MILIJONA RAZLOGOV, ZAKAJ ČUTIM SLOVENIJO". V nagradni igri "DVA MILIJONA 

RAZLOGOV, ZAKAJ ČUTIM SLOVENIJO" lahko sodelujejo vsi, ki bodo sodelovali po pravilih 

opisanih v 2. in 3. točki teh pravil in pogojev. 

Sodelujoči morajo objaviti javno objavo na družbenih omrežjih, ki vključuje #ifeelsLOVEnia in 

in # izbranega medija (dovoljena je različna uporaba tiskanih in velikih začetnic). 

Državljanstvo uporabnikov ni določeno v nobenem od pogojev za sodelovanje. 

Vsak udeleženec lahko sodeluje z več objavami. Sodelujoči mora imeti možnost dokazati, da 

je lastnik avtorskih pravic za objavo na družbenih omrežjih, in da s posredovanjem ne krši 

nikogaršnjih avtorskih pravic. 

5. Nagrade in njihov prevzem  

O nagradah bodo nagrajenci obveščeni najkasneje 3 delovne dni po izvedenem žrebanju.  
Glavno žrebanje bo izvedeno najpozneje 5 delovnih dni po zaključeni akciji na strani medija. 
Nagrajenec bo o nagradi obveščen tako, da bo prejel direktno sporočilo medija preko tistega 
družbenega omrežja, kjer je bila objava prvotno objavljena.  

Pogoj za prejem nagrad je, da izžrebanec organizatorju (STO) v 15. dneh po prejemu obvestila, 
v vsakem primeru pa pred izročitvijo nagrade, po elektronski pošti pošlje naslednje osebne 
podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in kontaktno telefonsko 
številko. Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne 
predložiti tudi pisno odobritev zakonitega zastopnika. Nagrada ni zamenljiva, ni prenosljiva in 
ni izplačljiva v denarju. Organizator si pridržuje pravico, da nagrad NE podeli, če:  

• nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,  
• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),  
• se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji te nagradne 

igre,  
• izžrebanec ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov pravočasno. 

Izbor nagrajenca je dokončen. V primeru, da se nagrajenec v roku 15 dni  po poslanem 

obvestilu ne javi, izgubi pravico do nagrade. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti v roku 10 



 

dni po potrditvi in posredovanju osebnih podatkov za dostavo preko navadne pošiljke Pošte 

Slovenije, kar zagotovi STO.  

 6. Žreb nagrad Glavna nagrada (žreb ob zaključku nagradne igre):  

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci možnost dobiti 
glavno nagrado. Izid žrebanja je naključen. Žrebanje bo potekalo po načelu naključne izbire s 
seznama udeležencev. Rezultati žrebanja bodo objavljeni na spletni strani medija, ki izvaja 
nagradno igro, po zaključku nagradne igre.  

Vse izbrane objave medijev bodo dodatno izpostavljene na spletnih straneh 

www.slovenia.info.  

7. Opis nagrade 

Tedenske nagrade so promocijska majčka I feel Slovenia s kreativo »DVA MILIJONA 

RAZLOGOV, ZAKAJ ČUTIM SLOVENIJO"  in dodatno  personaliziranim potiskom sodelujočega 

medija.  

Nagrada je v manjši vrednosti od 42,00 EUR, zato se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-

2), dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo 

prejemnika nagrade. 

Vsi sodelujoči bodo tudi v žrebu za glavno nagrado, ki jo STO zagotovi ob zaključku akcije 

(predvidoma vikend paket za 2 osebi), s plačano dohodnino na strani STO ali darovalca 

nagrade (izbrano turistično podjetje), do prejemnika nagrade, skladno z Zakonom o 

dohodnini (ZDoh-2).  

 

8. Izključitev odgovornosti  

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:  

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

• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.  

 

9. Varstvo osebnih podatkov  



 

Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo spoštoval in varoval zasebnost sodelujočih v 

nagradni igri ter bo vse posredovane podatke obravnaval in obdeloval v skladu z zakonodajo, 

ki ureja varstvo osebni podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator 

nagradne igre – STO.  Sodelujoči, na katere se osebni podatki nanašajo, imajo določene 

pravice, povezane z osebnimi podatki, ki so navedene na spletnem naslovu 

www.slovenia.info. Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal 

izključno za namene izvedbe nagradne igre. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki 

jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače 

uporabljeni v nasprotju z zakonodajo RS. V času upravljanja osebnih podatkov ima 

posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa 

osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Za prekinitev sodelovanja 

v nagradni igri mora posameznik podati zahtevek na e-poštni naslov: 

eposlovanje@slovenia.info.   

S sodelovanjem v nagradni igri »DVA MILIJONA RAZLOGOV, ZAKAJ ČUTIM SLOVENIJO" 
sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili nagradne igre »DVA MILIJONA 
RAZLOGOV, ZAKAJ ČUTIM SLOVENIJO" in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. 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. Avtentično tolmačenje teh 
pravil določa izključno organizator.  

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci, v primeru da bodo nagrajeni, izrecno strinjajo, 

da dovolijo objavo osebnih podatkov (ime in priimek) na Facebook strani Feel Slovenia in na 

pristajalni spletni strani kampanje Dva milijona razlogov, zakaj čutim Slovenijo ter na 

družbenih omrežjih in spletni strani izbranega medija. 

10. Odgovornost in reklamacije 

Organizator ne more vplivati na morebitne vzroke tehnične narave, ki lahko uporabnikom 

onemogočajo sodelovanje v nagradni igri. Za tovrstne vzroke organizator tudi ne odgovarja. 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo 

ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na www.slovenia.info. 

11. Reševanje sporov  

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi s to nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče 
v Ljubljani.  

 



 

12. Veljavnost in objava pravil  

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 19.6.2018. V času trajanja nagradne igre so 
pravila nagradne igre na vpogled na spletni strani www.slovenia.info.  

Ljubljana, 18.6.2018 

 

 


