
 

 
 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »ODKRIJTE BISER SLOVENIJE« 
 
 
1. člen 
Organizator nagradne igre »Odkrijte biser Slovenije« je Engrotuš d. o. o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 
Celje (v nadaljevanju organizator).  
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije. 
Nagradna igra poteka od 3. 5. 2016 do vključno 8. 5. 2016 do polnoči. 
Žrebanje nagrajenca nagradne igre bo potekalo 9. 5. 2016. 
 
 
2. člen 
Organizator bo v okviru nagradne igre podelil naslednje nagrade: 

• 1 x vstopnico za 2 odrasla in 2 otroka na Blejski grad, z ogledom grajske tiskarne z odtisom in 
grajske kleti s polnitvijo vina v vrednosti 33,00 EUR z DDV 

• 3 x sladko presenečenje 
 
 
3. člen 
 
Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da prejemniki Tuševih e-novic, ki so hkrati člani Tuš kluba, v 
času trajanja nagradne igre s klikom na objavo v Tuševi e-novici, poslani dne 3. 5. 2016, pravilno 
odgovorijo na nagradno vprašanje: 
»O lepotah Bleda in gradu so glas širili ugledni popotniki, med njimi tudi v Slavi Vojvodine 
Kranjske iz leta 1689:  

a) Janez Vajkard Valvasor 
b) Marco Polo 
c) Zvone Šeruga« 

in sodelujejo v nagradni igri z vpisom zahtevanih kontaktnih podatkov (ime in priimek, številka Tuš klub 
kartice, mobilna telefonska številka, e-poštni naslov). 
 
Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z 
nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.  
 
Rezultati nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani www.tus.si dne, 9. 5. 2016, na katero bodo 
prejemniki Tuševih e-novic dostopali preko objavljene povezave v Tuševi e-novici. Sodelujoči se s 
sodelovanjem v nagradni igri strinjajo in dovoljujejo javno objavo njihovih osebnih podatkov (ime in 
priimek, kraj bivanja) na spletni strani www.tus.si z namenom obveščanja o rezultatu žrebanja oziroma 
prevzema nagrade. 

 
V nagradni igri lahko posamezni prejemnik Tuševe e-novice sodeluje le enkrat. Vsak sodelujoči lahko 
prejme le eno nagrado. 
 
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, 
da udeležencu nagradne igre ne podeli nagrade. 
 



 

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi: da udeleženec ni izpolnjeval pogojev 
sodelovanja; je kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; ne želi izpolniti obveznosti v skladu s 
temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.  
 
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob 
posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri. 
 
 
4. člen 
Vrednost nagrade ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona 
o dohodnini, od katerega organizator igre ne obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za 
račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o 
davčnem postopku.  
 
 
5. člen 
Organizator nagrajenca o prejetju nagrade obvesti preko v kontaktnem obrazcu posredovanega 
elektronskega naslova. 
 
Nagrajenec mora v 2 dneh od prejetja obvestila o prejetju nagrade, na naslov Engrotuš d.o.o., Cesta v 
Trnovlje 10a, 3000 Celje pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade in organizatorju 
posredovati svoje osebne podatke – ime in priimek, naslov, datum rojstva in podpisati potrdilo o 
prevzemu nagrade. 
 
Če se nagrajenec ne odzove ali v 2 dneh ne posreduje zgoraj navedenih podatkov in dokazil, izgubi 
pravico do prejetja nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli rezervi. V kolikor se v 2 dneh tudi 
rezerva ne odzove, se nagrade ne podeli. 
 
 
6. člen 
V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki 
ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. 
Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. 
 
 
7. člen 
Žreb se bo izvedel v ponedeljek, 9. 5. 2016, na sedežu organizatorja Engrotuš d.o.o. s pomočjo 
računalniškega programa, ki vsem sodelujočim, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje,  omogoča 
enake možnosti izžrebanja. Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala 
komisija v sestavi treh predstavnikov organizatorja (dva predstavnika marketinga in en predstavnik 
pravne službe). O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu žrebanja, uri in 
kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja ter podatke o nagrajencu ter 1 rezervi (ime in 
priimek, številka Tuš klub kartice, kraj bivanja, e-poštni naslov in mobilna telefonska številka). Zapisnik 
podpišejo vsi člani komisije in je zavezujoč za organizatorja ter vse udeležence nagradne igre. 
Organizator si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb 
vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Organizator ne 
odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega 
mesta. 
 



 

Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način 
posegajo v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma posegajo v delovanje katere koli od 
storitev na spletnem mestu. Pri tem organizator vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi 
napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, 
izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo takšne 
uporabnike izločil iz nadaljnjega sodelovanja in žrebanja uporabil vsa pravna sredstva za pregon 
tovrstnih dejanj. 
 
 
8. člen 
Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da 
organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te 
nagradne igre, za obveščanje nagrajenca o prejetju nagrade ter načinu prevzema nagrade. Sodelujoči 
v nagradni igri se strinja, da se kontaktni podatek (mobilna telefonska številka in/ali e-poštni naslov), 
pridobljen s sodelovanjem v nagradni igri, pripiše v Tuš klub bazo k obstoječim podatkom v primeru, 
da sodelujoči kontaktnih podatkov (mobilna telefonska številka in/ali e-poštni naslov) v Tuš klub bazi 
pred sodelovanjem v nagradni igri še nima pripisanih. Pogoj za pripis mobilne telefonske številke in e-
poštnega naslova v Tuš klub bazo je, da se 13-mestna številka Tuš klub kartice ter ime in priimek 
popolnoma ujemajo s podatki, vpisanimi pri prijavi na nagradno igro.  Sodelujoči v nagradni igri se 
strinja, da se zbrani osebni podatki posredujejo Engrotušu d.o.o., ki tako zbrane podatke obdeluje in 
uporablja za namen ciljnega komuniciranja na e-poštni naslov ali mobilno telefonsko številko 
sodelujočega in ga obvešča o akcijah in ugodnostih podjetja Engrotuš d.o.o. ter uporablja njegove 
kontakte tudi za druge oblike neposrednega trženja. Pridobljene osebne podatke bo organizator te 
nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili 
pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam.  
 
Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji 
nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. 
 
Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, 
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. 
Sodelujoči v nagradni igri  lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno 
prenehajo uporabljati za namene neposrednega trženja.  
 
Zahteva se pošlje pisno na naslov ENGROTUŠ d. o. o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. 
Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati 
za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V 
zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. 
 
Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani. 
 
 
9. člen 
Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega 
obvestila začasno prekine ali konča nagradni igro.  
 
 
10. člen 
V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh 
morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. 



 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev nagradne igre.  Hkrati se 
zavezuje, da bo uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil in pogojev preko Tuševih e-novic in 
spletne strani www.tus.si. 
 
 
11. člen 
Za tolmačenje posameznih členov Pravil in pogojev nagradne igre je pristojna izključno komisija, ki za 
posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake  pri 
izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V 
primeru hujše kršitve Pravil in pogojev nagradne igre lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto 
in jo z ustreznimi popravki ponovi. 
 
 
12. člen 
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, 
rešuje pristojno stvarno sodišče v Celju. 
 
 
Celje, 29. 4. 2016 
 
 
         Engrotuš d.o.o. 
          
 


