
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA 
V NAGRADNI IGRI 

„IZZIV Z GORAZDOM«  

 
ORGANIZATOR 
1. člen 
Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri  »IZZIV Z 
GORAZDOM«, katere organizator je družba Žito d.d., Šmartinska cesta 154, Ljubljana 
(v nadaljevanju organizator). 
 
TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE 
2. člen 
 
Nagradna igra se organizira in izvaja na celotnem področju Republike Slovenije, v  
maloprodajnih enotah vseh trgovin in trgovskih verig v Sloveniji, ki v svojem 
asortimanu ponujajo moke  proizvajalca Žito,  za vse potrošnike izdelkov iz 3. člena 
teh Pravil, v času od 1.2.2015 do 1.4.2016. Namen organiziranja nagradne igre je 
promocija in pospeševanje prodaje moke blagovne znamke Žito.  
 
IZDELKI IN PAKIRANJE, KI SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI 
3. člen 
 
Za sodelovanje v nagradni igri pridejo v poštev vsa pakiranja  in vse vrste moke Žito 
in Intes, ki se prodajajo v maloprodajnih enotah trgovin in trgovskih verig v Sloveniji. 
 
ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 
4. člen 
  
V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na 

internetnem naslovu www.zito.si. 

 

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. 

 

Sodelovanje v nagradni igri v žrebanju za glavno nagrado : 1 x slaščičarski 

tečaj pri Gorazdu Potočniku je mogoče na sledeča načina (oba načina štejeta 

kot prijava za sodelovanje v nagradni igri) 

 

1. posameznik mora v času od 1.2. 2016 do 1.4.2016 kupili 5 

kilogramov moke Žito in/ali Intes ter poslati originalni račun in 



popolno izpolnjen kupon na naslov organizatorja igre: Žito.d.d., 

Šmartinska 154, 1000 Ljubljana s pripisom »Izziv z Gorazdom«  

 

ali 

 

2. V istem obdobju na spletni strani  revije Lisa: 
http://www.lisa.si/veliki-izziv-za-ljubitelje-peke/  oddati svoj glas 
za tekmovalca, ki ga  je s svojo kreacijo najbolj prepričal. 

 

DARILO ZA NAKUP: 
Poleg sodelovanja v zaključnem žrebanju  bo prvih 1000 pošiljateljev računov prejelo 

POSEBNO DARILO  ZA NAKUP:  lopatko za rezanje torte. Darilo bo prvih 1000 kupcev 

prejelo po pošti v 15 dneh po zaključku nagradne igre. Število daril je omejeno. Pri 

razdeljevanju daril bomo upoštevali vrstni red dospelosti računov na naš naslov.  

5. člen 

SODELUJOČI V NAGRADNI IGRI 

  
S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed možnosti iz 4. člena teh pravil) sodelujoči 
izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se 
z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila 
nagradne igre. 
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen 
tistih, ki so opredeljene v pravilih te nagradne igre. 
 
Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven 
zakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, 
otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji 
zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne 
igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v 
nagradni igri ne smejo sodelovati. 
 
6. člen 
OBJAVA PRAVIL NAGRADNE IGRE 
 
Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani www.zito.si. 
 
NAGRADNI SKLAD 
7. člen 
  

1 x slaščičarski tečaj pri Gorazdu Potočniku 
 

Nagrade ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na 
promocijskem materialu so simbolične narave. 

http://www.lisa.si/veliki-izziv-za-ljubitelje-peke/


 
 
  
ŽREBANJE NAGRAD 
8. člen 

                

Žrebanje za glavno nagrado bo 4.4.2016 v prostorih organizatorja nagradne igre. 

Dobitniki bodo izžrebani izmed vseh prispelih računov in izmed vseh prispelih 
glasovnic na spletni strani   , po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala tri 
članska komisija, potrjena s strani organizatorja. Vsi trije člani komisije so zaposleni 
pri podjetju Žito d.d. O poteku žrebanja se bo vodil zapisnik. 
 
Komisija bo preverjala ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri skladno s temi Pravili. 
V primeru, da se njegova Prijava razglasi za neveljavno, se izžreba novi dobitnik. 
  
Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča. 
Organizator ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene 
kontaktne podatke. 
 
 
DOBITNIKI NAGRAD 
9. člen 
Imena in priimki dobitnikov (glavnega nagrajenca in prejemnikov daril za nakup) 
bodo objavljeni na www.žito.si najkasneje v 8 dneh po žrebanju. Nagrajenec bo o 
prejeti nagradi obveščen po pošti oziroma na posredovani kontakt. Dobitniki nagrad s 
sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni 
igri soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na omenjeni 
spletni strani. 
 
PREVZEM NAGRAD 
10. člen 
 
Pogoj za prejem glavne nagrade je, da izžrebane organizatorju v 15. dneh po 
obvestilu  pošlje na elektronski naslov: info@zito.si ali po pošti naslednje osebne 
podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko 
na naslov Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, s pripisom NAGRADNA 
IGRA IZZIV Z GORAZDOM 
 
 
Če se dobitnik nagrade na obvestilo najkasneje v 15. dneh od dneva obvestila ne bo 
odzval, bo organizator štel, da nagrade ne želi prevzeti in jo bo umaknil. V tem 
primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do 
nagrajenca. Darilo za nakup bodo prejemniki prejeli po pošti, najkasneje v 15 dneh 
po objavi prejemnikov na www.zito.si . Glavni nagrajenec bo nagrado prejel v roku 
30 dni od dostave osebnih podatkov vključno z davčno številko, na naslov 
organizatorja nagradne igre. 



Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen prevzema glavne 
nagrade v primeru, da jo prejme mladoletna oseba. V tem primeru se prevzem 
nagrade ureja z enim od staršev oz. zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z 
nagrajencem, da bo nagrado prevzel v skladu s pravili te nagradne igre. Nagrad ni 
mogoče izplačati v gotovini. Nagrad ni mogoče zamenjati. Organizator nagradne igre 
ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljena v pravilih te 
nagradne igre. 
Z dobitniki nagrade bo po potrebi sklenjen poseben dogovor ali izjava o prevzetju 
nagrade. 
V primeru, da je dobitnik mladoletna oseba, bo organizator predal nagrado 
zakonitemu zastopniku po predložitvi dokazil o sorodstvenem oziroma skrbniškem 
odnosu. 
V kolikor dobitnik v določenem roku ne prevzame nagrade, ga organizator pisno 
obvesti ter mu določi dodatni rok 15 dni za prevzem nagrade. V kolikor dobitnik tudi 
v dodatnem roku ne prevzame nagrade, se bo štelo, da se nagradi izrecno 
odpoveduje. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh 
obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do 
kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado 
uporabi za kakršenkoli drug namen. 
Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo 
dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z 
letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Nagrajenec je kot 
davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, 
naslov in davčno številko.) 
 
PRENEHANJE OBVEZ 
11. člen 
S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora 
ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.  
 
PREKINITEV NAGRADNE IGRE 
12. člen 
Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere 
organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. 
Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali 
drugih javnih medijev. 
 
 
ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV UPORABNIKOV 
13. člen 

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom 
ovarstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu 
osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in 
obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov 
izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, 
novostih in ugodnostih ter druge namene trženja organizatorja. Organizator se 
zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to 



potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima 
posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja 
in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. 
Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna 
opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu 
obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah 
pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi 
nameni. 

Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja nagradne igre kadarkoli zahteva 

pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje 

obdelave in uporabe le-teh. Sodelujoči to stori po elektronski pošti n info@zito.si ali 

pisno na naslov organizatorja nagradne igre:Žito d.d., Šmartinska 154, 1000 

Ljubljana. Organizator Žito d.d. se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal 

v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval tretjim 

osebam ali jih kako drugače zlorabljal.  

KONČNE DOLOČBE 

14. člen 
 
Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s Prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s 

Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. 

Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Pravila nagradne igre so v 

času trajanja nagradne igre na ogled na spletni strani www.1001cvet.si. 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v 

nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z 

objavami na spletni strani www.zito.si. Za tolmačenje pravil nagradne igre  je 

pristojen izključno organizator nagradne igre 

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki 

bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci 

izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter 

napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. 

 

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti 

sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

Ljubljana, 1.2.2016 
 
Organizator: 
 
Žito, d.d. 

mailto:info@zito.si
http://www.zito.si/

