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PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »Navijajmo za RK Trimo Trebnje!« 
 
 
 
1. Organizator nagradne igre  
Organizator nagradne igre »Navijajmo za RK Trimo Trebnje!« je WIENER STÄDTISCHE 
ZAVAROVALNICA, PODRUŽNICA V LJUBLJANI, Masarykova 14, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: organizator).  
 
 
2. Trajanje nagradne igre  
Nagradna igra traja od vključno 17. kroga tekem do 24. kroga tekem 1. NLB Lesing lige (1. A 
DRL liga)  sezona 2014/2015 na domačih tekmah. 
 
 
3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri  
V nagradni igri »Navijajmo za RK Trimo Trebnje!« lahko sodelujejo obiskovalci tekem RK Trimo 
Trebnje v dvorani RK Trima Trebnje, in sicer na tekmah 17. , 19., 22. in 24. kroga.  
Sodelujoči morajo biti polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije oziroma 
rezidenti Republike Slovenije. 
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi 
nagradne igre, in njihovi ožji družinski člani, zaposleni pri WIENER STÄDTISCHE 
ZAVAROVALNICI in družbah, ki opravljajo posle zavarovalnega zastopanja oziroma 
posredovanja za WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICO ter njihovi ožji družinski člani 
(kamor štejejo njegov zakonec oz. izvenzakonski partner, otroci oz. posvojenci ter starši oz. 
posvojitelji). Navedeni bodo v primeru njihovega sodelovanja v nagradni igri iz žrebanja izločeni, 
v primeru izžrebanja katere od teh oseb pa bo žrebanje ponovljeno v roku 3 dni od seznanitve z 
zgornjimi okoliščinami.  
 
 
4. Način sodelovanja  
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 3. točke, lahko v nagradni igri sodeluje s pomočjo prijavnice – 
obrazca, ki je na voljo na posebno za ta namen opremljeni stojnici zavarovalnice Wiener 
Städtische v dvorani RK Trima Trebnje v času tekem. Veljavne so samo pravilno in popolnoma 
izpolnjene prijavnice - obrazci za nagradno igro.  
 
Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec:  
• v prijavnico - obrazec vpisati svoje osebne podatke. Obvezni podatki so: ime, priimek, naslov, 
letnica rojstva, e-naslov in telefonska in/ali mobilna številka.  

• s podpisom potrdi, da pristaja na vse pogoje v zvezi z nagradno igro 
 
• odda pravilno in popolno izpolnjeno prijavnico – obrazec v skrinjico, ki je na voljo na stojnici 
zavarovalnice Wiener Städtische v dvorani RK Trima Trebnje v času tekem. 
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Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se sodelujoči strinjajo s Pravili in pogoji nagradne 
igre  »Navijajmo za RK Trimo Trebnje!« objavljenimi na spletni strani www.rktrimotrebnje.si 
in v tiskani obliki na stojnici zavarovalnice Wiener Städtische v dvorani RK Trima Trebnje v času 
tekem. Šteje se, da se sodelujoči z njimi strinjajo s tem, ko skladno z določbami 4. točke teh 
pravil izpolnijo prijavnico - obrazec, s čimer pristajajo na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. 
 
 
5. Dobitki v nagradni igri 
V nagradni igri bo organizator nagradne igre skupno podelil 4 nagrade, in sicer bo podelil: 
 

1. Dobitek: športni komplet, ki vključuje »soft shell« jopič, športno torbo, nahrbtnik, dve 
brisači, majico in kapo. 

2. Dobitek: športna torba 
3. Dobitek: nahrbtnik 
4. Dobitek: dve brisači 
 

 
6. Žrebanje  
Nagrajenci bodo izžrebani z žrebom pravilno in popolno izpolnjenih prijavnic - obrazcev ob 
polčasu tekme 24. kroga  RK Trimo Trebnje – RK Maribor Branik v dvorani RK Trima Trebnje v 
prisotnosti dvočlanske komisije, ki jo imenuje vodstvo organizatorja. 
Izžrebanec je upravičen samo do enega dobitka. Dobitki se žrebajo po vrstnem redu od 4. do 1. 
dobitka. 
 
 
7. Obveščanje izžrebancev  
Organizator nagradne igre bo izžrebance najkasneje v petih delovnih dneh po žrebanju poskušal 
obvestiti preko ene izmed posredovanih komunikacijskih poti (navadna pošta, e-sporočilo, 
telefonski klic, SMS). Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.rktrimotrebnje.si. 
Vsi dokumenti vezani na nagradno igro se hranijo še 6 mesecev po končani nagradni igri. 
 
 
8. Prevzem dobitkov  
Izžrebanci bodo dobitke lahko prevzeli takoj po žrebanju ali v roku 14 dni od žrebanja v prostorih 
RK Trima Trebnje.  
Podeljenega dobitka ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njegove denarne protivrednosti.  
 
 
9. Dohodninske obveznosti  
Organizator nagradne igre bo v skladu z Zakonom o dohodnini od bruto vrednosti prvega 
dobitka odvedel akontacijo dohodnine. V skladu z določili Zakona o dohodnini se dobitki 
uvrščajo med druge dohodke.  

http://www.rktrimotrebnje.si/
http://www.rktrimotrebnje.si/
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Prvi dobitek izpolnjuje pogoje, ki jih predpisuje Zakon o dohodnini – vrednost dobitka presega 42 
evrov – zato se znesek bruto vrednosti dobitka všteva v letno napoved za odmero dohodnine 
prejemnika dobitka. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo 
v breme prejemnika dobitka.  
V posameznikovo davčno osnovo se ne všteva vrednost dobitka v nagradni igri, ki ni igra na 
srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne presega 
42 evrov.  
 
 
10. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika  
Organizator se zavezuje, da bo prejete osebne podatke udeležencev v nagradni igri varoval v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da 
organizator skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov obdeluje osebne podatke s 
prijavnice v nagradno igro »Navijajmo za RK Trimo Trebnje!« in jih uporablja za namene 
neposrednega trženja zase in za povezane družbe, ki se ukvarjajo z zavarovalno dejavnostjo 
oziroma dejavnostjo zavarovalnega zastopanja ali posredovanja.  
 
Sodelujoči nadalje dovoljuje in soglaša, da bo v primeru, če bo izžreban, organizatorju na voljo 
za fotografiranje in morebitne videoposnetke, ki jih bo organizator uporabil v promocijske 
namene. Sodelujoči soglaša, da se njegovi osebni podatki (ime, priimek in kraj bivanja), 
fotografije ter morebitni videoposnetki z njegovo podobo v primeru, če bo izžreban, objavijo v 
sredstvih javnega obveščanja.  
 
Sodelujoči v nagradni igri lahko soglasje za uporabo svojih osebnih podatkov v prej opisane 
namene kadarkoli prekliče. Preklic lahko pošlje na naslov WIENER STÄDTISCHE 
ZAVAROVALNICI, PODRUŽNICA V LJUBLJANI, Masarykova 14, 1000 Ljubljana.  
 
 
11. Reševanje reklamacij  
Organizator nagradne igre je odgovoren za reševanje reklamacij.  
 
Reklamacije mora pritožnik v pisni obliki poslati na naslov WIENER STÄDTISCHE 
ZAVAROVALNICI, PODRUŽNICA V LJUBLJANI, Masarykova 14, 1000 Ljubljana, in sicer 
najpozneje v 15 dneh od nastanka reklamacije. Pritožbena komisija mora reklamacijo rešiti v 15 
dneh od prejema reklamacije.  
 
Ta pravila začnejo veljati 21.2. 2015.  
 
 
Ljubljana, 21. 2. 2015 
 
 
 


