
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN IZVEDBE NAGRADNE IGRE 
Praznična nagradna igra Ekodar 2020 

1. Organizator nagradne igre je Kmetijska zadruga Šaleška dolina z.o.o., Metleče 7, 3325 
Šoštanj, tel. (03) 898 49 70, email: info@kz-saleska dolina.si. Ti pogoji so javno objavljeni na 
spletni strani www. kz-saleska dolina.si. 

2. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Ekodar. 
3. Nagradna igra poteka od 1. 12. 2020 do vključno 31. 12. 2020. 
4. Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Instagram (Facebook) v skladu s pogoji za 

prirejanje nagradnih iger, ki jih predpisuje Facebook. Podjetje Facebook ni povezano z 
organizacijo nagradne igre. 

5. V nagradni igri lahko sodeluje vsaka polnoletna fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji in je uporabnik omrežja Instagram. Zaposleni pri organizatorju nagradne 
igre ter njihovi ožji družinski člani, v nagradni igri ne smejo sodelovati. 

6. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 
7. Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da na družbenem omrežju Instagram javno objavi 

lastno fotografijo jedi z govejim mesom in v objavi označi Instagram profil ekodar.si ter doda 
ključnika #ekodar, #naravnedobrote in #brezplačnadostava 

8. Organizator bo v okviru nagradne igre podelil naslednje nagrade:  
• Glavna nagrada: Kupon v vrednosti 200€ za spletno trgovino 
• Dodatne nagrade: 3x praznični darilni paket izdelkov Slodar 

9. Glavna nagrada se podeli najbolj izvirni fotografiji po agregirani oceni članov komisije 
tekmovanja. Dodatne nagrade se podelijo z naključnim žrebom. Žrebanje nagrad bo potekalo 
po izteku nagradne igre. 

10. Komisijo za ocenjevanje sodelujočih fotografij sestavljajo Miha Robnik (Dans Fotr Kuha), 
Andrej Vindiš (Mala Kuhna) in Sašo Dolenec (Futr u izi). 

11. Nagrade ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago. Pravice prevzema nagrade ni mogoče 
prenesti na tretjo osebo. 

12. Vsak nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo njegovih osebnih podatkov (ime, 
priimek, naslov) ter fotografij in videoposnetkov, posnetih ob prevzemu podatkov, na spletni 
strani organizatorja in v prostorih organizatorja (npr. oglasne deske). Organizator bo 
nagrajenca o prejeti nagradi obvestil najpozneje v roku 3 (treh) delovnih dni po izvedenem 
žrebanju v pisni oziroma elektronski obliki. 

13. Udeleženci so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po 
Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so 
kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP2) organizatorju dolžni pisno predložiti 
natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, 
svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu 
nagrade. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, od katere je 
potrebno plačati akontacijo dohodnine. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne 
posreduje v zahtevanem roku, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator si 
pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi če: • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost 
podatkov udeleženca, • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih, 
• da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil 
izžreban v nasprotju s temi pravili, • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili 
in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno • udeleženec odkloni nagrado 



Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh 
pravil in javne obljube nagrade. 

14. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. 
15. Nagrajenec nagradne igre dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov (ime in priimek, ) 

na spletni strani organizatorja. Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade 
lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja pri čemer se fotografije, 
posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih 
tiskanih ali elektronskih medijih. 

16. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejme pravila nagradne igre in z njimi soglaša. 
17. 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. 
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je 
pristojno sodišče po sedežu organizatorja nagradne igre. 

Sestavljeno: Šoštanj, 23. 11. 2020 
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