
V skladu z načrtom komunikacijskih aktivnosti za leto 2017 
Objavljamo PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI  »Za vsako zgodbo« 
 
1. člen (splošno) 
 
Ta pravila določajo način izvedbe in pogoje za sodelovanje v nagradni igri „Za vsako 
zgodbo” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se bo izvajala  na družbenem omrežju Facebook, 
Page Pošta Slovenije Facebook. 
 
Organizator nagradne igre je podjetje Pošta Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, 
DŠ 25028025. 
 
Soorganizator nagradne igre je Kraft & Werk, družba za marketing in komuniciranje, 
Linhartova 10, 2000 Maribor, DŠ 59937734. 
 
Pravila nagradne igre bodo dostopna  ves čas trajanja nagradne igre na Page Facebook Pošta 
Slovenije in na spletni strani Pošte Slovenije www.posta.si.. 
 
 
2. člen (trajanje) 
 
Nagradna igra poteka znotraj aktivnosti promocije prenove pojavnosti blagovnih znamk 
Pošte Slovenije skupaj s svojimi odvisnimi družbami od 13. 11. do 30. 11. 2017. 
 
 
 
3. člen (pogoji sodelovanja) 
 
V nagradni igri imajo pod enakimi pogoji pravico sodelovati vsi državljani in rezidenti RS, ki 
so dopolnili starost 15 let in več. 
 
Šteje se, da so s sodelovanjem v nagradni igri vsi prijavljeni in sodelujoči v nagradni igri 
seznanjeni s pravili sodelovanja v nagradni igri, da izpolnjujejo starostni pogoj in da se v 
celoti strinjajo s pogoji za sodelovanje, s tem ko so vpisali komentar pod objavo Facebook 
profila Pošte Slovenije v sklopu nagradne igre. 
 
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v Pošti Slovenije d. o. o. in njenih hčerinskih 
družbah ter pri soorganizatorju in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski 
partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma 
posvojenci ter starši oziroma posvojitelji) in druge osebi, ki so kakorkoli vključene v 
organizacijo nagradne igre.  
4. člen (način sodelovanja) 
 
Vsak ponedeljek poteka nagradne igre (13. 11. in 20. 11. 2017) bosta organizator in 
soorganizator na Facebook profilu Pošte Slovenije objavila skice zasnove zgodbe, ki jo mora 



sodelujoči nadaljevati s komentarjem pod objavo glede na idejo zaključka zgodbe. 
Komentarji se zbirajo tri dni. 
 
Vsako sredo (15. 11. in 22. 11. 2017) bo komisija za najbolj všečkan komentar  pripravila izris 
zgodbe do zaključka zgodbe in ga ob petkih objavila (17. 11. in 24. 11. 2017). 
 
Za 10 najbolj všečkanih komentarjev bodo lastniki le-teh prejeli praktično nagrado. 
 
Najbolj všečkan komentar (število like-ov), na osnovi katerega se bo zgodba izrisala do 
konca, pa bo uvrščen v dodatno tekmovanje za glavno nagrado. 
 
Dodatno tekmovanje se bo odvijalo tako, da bosta obe zgodbi (oz nagrajenca, ki bosta 
prejela največ všečkov pod komentar svoje zgodbe z dne 17. 11. in 24.11.) bosta objavljeni 
27. in 28. 11. 2017. V tem času se bodo zbirali všečki. Zgodba, ki bo prejela več všečkov bo 
nagrajencu predloga zgodbe prinesla glavno nagrado. Drugi nagrajenec prejme praktično 
nagrado. 
30. 11. 2017 organizator objavi glavnega nagrajenca. 
 
Za prevzem nagrade, nagrajenci sporočijo svoje podatke (ime, priimek, naslov) v zasebno 
sporočilo na profilu Pošte Slovenije. 
 
Glavno nagrado bo nagrajenec prevzel na sedežu Pošte Slovenije. Praktične nagrade bo 
organizator dostavil nagrajencem na naslov, ki ga je podal sodelujoči preko sporočila na 
profilu Pošte Slovenije. 
 
 
 
5. člen (nagrade) 
 
Glavna nagrada: Kolo 
Praktične nagrade za najbolj všečkane komentarje: možne Praktične nagrade Pošte Slovenije: 
hladilna torbica, copati, usb ključki, zunanji prenosni polnilci. 
 
Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. 
 
Glavno nagrado in praktične nagrade bo nagrajencem izročil oziroma poslal organizator kot 
je določeno s temi pravili. 
 
Soorganizator bo za glavno nagrado, ki presega vrednost 42,00 EUR z DDV, odvedel 
akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Nagrajenec, ki bo prejel glavno 
nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec. V ta namen je nagrajenec 
dolžan organizatorju pred prejetjem nagrade predložiti EMŠO in davčno številko ter izpolniti 
in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da za prejeto nagrado soorganizator 
plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo. 
 



Organizator izjavlja, da vrednost vseh praktičnih nagrad ne presega vrednosti 42,00 EUR, zato 
iz naslova podelitve nagrade za organizatorja in za nagrajenca ne nastane obveznost skladno 
z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku. 
 
Nagrajenec glavne in praktične nagrade krije stroške prevzema nagrade  na sedežu 
organizatorja sam.  Medtem ko stroške dostave praktične nagrade po pošti na naslov 
nagrajenca krije organizator.  
 
 
Izročitev glavne nagrade se šteje za opravljeno, ko je nagrajencu predana na sedežu 
organizatorja s strani soorganizatorja 
 
Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade. 
 

Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive. Nagrade se podelijo v 15 dneh od konca 
nagradne igre. 

 
 
5. člen (odgovornost) 
 
Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator in soorganizator zagotavljata enake možnosti 
za pridobitev nagrade. 
 
Organizator in soorganizator si pridržujeta pravico kadarkoli umakniti ali dopolniti pravila te 
nagradne igre. 
 
Organizator in soorganizator lahko igro po lastni presoji terminsko prilagodita oz. predhodno 
zaključi, kar bo nemudoma objavil Page Pošta Slovenije Facebook in na spletni strani 
www.posta.si.. 
 
Organizator in soorganizator ne prevzemata odgovornosti za kakršnekoli tehnične težave 
sodelujočih na strani tehničnih ali komunikacijskih kanalov. 
 
Organizator in soorganizator ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki 
bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se 
sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. 
 
Šteje se, da z sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, določenimi s temi pravili, se 
sodelujoči strinja, da Facebook na nikakršen način ni povezan z nagradno igro ter da ne 
prevzema nobene odgovornosti za njeno izvedbo po the pravilih.  
 
 
6. člen (izvedba žrebanja) 
 
Izvedbo in nadzor bo izvedla tričlanska komisija, ki bo o žrebanju in nagrajencih sestavila 
zapisnik. Žreb izhaja izključno iz preštetih všečkov na določen dan kot določeno v 4. členu. 



 
 
 
7. člen (obdelava in varstvo osebnih podatkov) 
 
Organizator in soorganizator nagradne igre se zavezujeta, da bosta pridobljene osebne 
podatke uporabljala, shranjevala in varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
ter da jih ne bosta posredovala tretjim osebam ali obdelovala za drug namen, razen pod 
pogoji iz teh pravil. 
 
 
 
9. člen (vprašanja in reklamacije) 
 
Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na: 
www.posta.si ali info@posta.si. 
 
Prav tako vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko 
sodelujoči in izžrebani pošljejo na elektronski naslov info@posta.si. 

 

 

10. člen (dodatne informacije) 
 
Pogoje sodelovanja je potrebno tolmačiti v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. 
 
Organizator in soorganizator si pridržujeta pravico do spremembe pravil kadarkoli in brez 
predhodne najave. 
 
Za reševanje morebitnih sporov v zvezi z nagradno je pristojno sodišče v Mariboru. 
 

 

Maribor, 13. 11. 2017 
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