
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 
 

1. Splošne določbe 

Pravila v nadaljevanju določajo način prirejanja nagradnih iger, ki jih organizira podjetje 

Vincenc Kolbl s.p., Žabjak 14c, 2250 Ptuj, Spletna trgovina Vse In Še Več ( v nadaljevanju: 

organizator ), matična številka 1418394000. 

 
Objava razpisa Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba 
Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice 
("družba Facebook Inc.") ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo 
Facebook Inc.  
 
2. Namen nagradnih iger 
Namen nagradnih iger je pridobivanje oboževalcev  Vse In Še Več Facebook strani podjetja 
Vincenc Kolbl s.p., Žabjak 14c, 2250 Ptuj.  
Pojem "ljubitelj" v vseh sklonih in številih v okviru teh pogojev pomeni uporabnika 
Facebooka, ki je na Vse In Še Več Facebook strani kliknil na gumb Všeč mi je / Like. 
 
 
3. Udeleženci 
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki 
Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Vincenc Kolbl s.p, Žabjak 
14c, 2250 Ptuj in njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oz. 
posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) in druge osebe, ki 
kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Vsak udeleženec lahko sodeluje 
v nagradni igri le v svojem lastnem imenu. 
V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, 
starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to 
mladoletno osebo zastopa. 
 
4. Način sodelovanja 
Udeleženci nagradne igre sodelujejo z obiskom Facebook strani Vse In Še Več                                  
( www.facebook.com/vseinsevec  ), kjer na časovnici v komentarje pod posebno objavo z 
vprašanjem odgovorijo na vprašanje, zapisano v objavi. Udeleženec mora tudi klikniti na 
gumb Všeč mi je / Like in objaviti objavo na svoji časovnici ( svojem zidu ). 
 
Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat, saj bo njegov odgovor v žrebanju 
upoštevan le enkrat. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne 
stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.  
 
5. Čas trajanja nagradnih iger: 
Nagradne igre se izvajajo na območju Republike Slovenije in trajajo tako dolgo kot je 
določeno v vsaki nagradni igri posebej.  
 

http://www.facebook.com/vseinsevec


 
 
6. Nagrade: 
Nagrada je v vsaki nagradni igri določena posebej in jo določi organizator nagradne igre 
podjetje Vincenc Kolbl s.p., Žabjak 14c, 2250 Ptuj 

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade niso 

prenosljive na tretje osebe. Navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan 

sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost 

nagrad. 

7. Prijava nagrade davčnemu organu 
Ker vrednost podeljene nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje 
davčne številke in nagrade prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.  
 
8. Žrebanje nagrad 
Žrebanje se bo vedno izvedlo na sedežu organizatorja nagradne igre Vincenc Kolbl s.p., 
Žabjak 14c, 2250 Ptuj in bo izvedeno z računalniškim programom na dan in uro, ki bo 
določena v posamezni nagradni igri posebej. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba 
nanje ni mogoča.  
 
9. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade 
Organizator bo podelil nagrado, ki bo določena v posamezni nagradni igri. 
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni v komentarju objave na časovnici Facebook strani Vse 
In Še Več. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 1 dneva od objave posredovati 
osebne podatke (ime in priimek, telefonski kontakt in naslov) v zasebnem sporočilu na 
Facebook strani Vse In Še Več.  
Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti na stroške organizatorja nagradne igre oz. se bo 
organizator z nagrajencem dogovoril o drugih načinih prevzema, v kolikor pošiljanje po 
pošti ne bo mogoče. Vsem nagrajencem, ki bodo organizatorju posredovali svoje podatke, 
bodo nagrade poslane po pošti na naslov, ki ga bodo sporočili organizatorju, najkasneje v 
roku 48 ur. 
 
Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da 
nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator 
prost vseh obveznosti do tega nagrajenca. 
V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. 
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: 
- nagrajenec ne izpolni 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 nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in 
soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek 
na spletnem mestu www.facebook.com/vseinsevec . Izžrebanec lahko odkloni prevzem 
nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je 
tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri.  

http://www.facebook.com/vseinsevec


Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. 
Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče 
prenesti na tretjo osebo. 
 
10. Komisija žrebanja 
Komisija ni potrebna, ker bo žrebanje izvedeno z računalniškim programom. 
 
11. Sprememba pravil 
Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, 
če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.  
 
12. Obvezujoča pravila 
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane s 
prireditvijo in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo 
ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času 
trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu http://www.vseinsevec.si/. 
Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna 
mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. 
Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v 
skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija 
razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.  
 
13. Soglasje 
Udeleženec v nagradni igri daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki 
uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre. Prav tako udeleženec v 
nagradni igri daje osebno privoljenje, da organizator Vincenc Kolbl s.p., Žabjak 14c, 2250 
Ptuj, Spletna trgovina Vse In Še Več  uporablja podatke udeleženca v promocijske namene. 
 
14. Reševanje sporov 
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče na Ptuju.  
 
15. Veljavnost pravil  
Pravila pričnejo veljati z dnem objave vsake posamezne nagradne igre.  
 
Organizator nagradne igre: 
Vincenc Kolbl s.p., Žabjak 14c, 2250 Ptuj, Spletna trgovina Vse In Še 
http://www.vseinsevec.si/ 
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