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NAGRADNA IGRA 
 
Sodelujte v nagradni igri » ŽAR«  Celjske mesnine in se potegujte za privlačne nagrade! 
 
Pravila nagradne igre 
 
Organizator nagradne igre je podjetje Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje 
Slovenija. Nagradna igra traja od 26.04.2017 do 31.05.2017 v vseh trgovinah TUŠ. 
Nagrade niso izplačljive v gotovini. Več informacij najdete na www.celjske-mesnine.si 
 

1. Pogoji sodelovanja 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki imajo v R Sloveniji stalno prebivališče, 
starejši od 15 let, razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi ožji 
družinski člani, ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji 
družinski člani. 
 

2. Kako sodelovati v nagradni igri 
 
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri 
 
V nagradni igri je možno sodelovati: 
 

1. z izpolnjenim vprašalnikom 
 
Vprašalnik najdete na spletni strani www.celjske-mesnie.si pod zavihkom »NAGRADNA 
IGRA-ŽAR« 
 
ali 
 

2. z nakupom v trgovinah TUŠ in franšizah TUŠ enega izmed petih »akcijskih« izdelkov 
za žar, ki so označene z modro etiketo o nagradni igri, in predložitvijo modre etikete, 
ki jo najdete na izdelku. (etiketo priporočeno z svojimi podatki pošljete na sedež 
podjetja Celjske mesnine- marketing). 

 
3. Podelitev nagrad 

 
Nagrade prejmejo vsi tisti, ki jih bo določil nagradni žreb. Nagradna igra traja od 26.04.2017 
do 31.05.2017. V žrebanju sodelujejo vsi, ki ustrezajo pogojem navedenim pod točko 1. in 2. 
in so na naslov organizatorja poslali dokazilo (modra nalepka »nagradna igra«, ki jo kupci 
najdejo ob nakupu izdelka v akciji »Žar« ali izpolnjen vprašalnik) tako, da prispejo k 
organizatorju do vključno 13.6.2017. 
 



Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Nagradno žrebanje bo 15.06.2017 v prostorih 
organizatorja nagradne igre, Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje17, 3000 Celje. Izidi 
žrebanja so dokončni. Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po pošti. 

 
 
 

4. Nagradni sklad 
 

- 5x kolo znamke Pony 
- 1x električni motor znamke Tomos 
 
5. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade 

 
Zamenjava nagrad za gotovino NI možna. 
Prenos nagrad na tretjo osebo NI možen. 
 

6. Mladoletniki 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo samo osebe, starejše od 15 let. 
 
V primeru, da nagrado prejme oseba mlajša od 18 let, jo mora ob prevzemu nagrade zastopati 
oseba, ki ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno 
mladoletno osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh 
obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca. 
 
 

7. Davki in akontacija dohodnine 
 
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. 
 
Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z 
veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je 
dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta 
organizatorju posredovati natančne osebne podatke ( fotokopija osebnega dokumenta): ime in 
priimek, datum rojstva, naslov ter davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke. 
 
Organizator bo dobitnikom nagrad do 12.07.2017 po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo 
na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli 
obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2017. Organizator ni 
odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. 
 

8. Obvestilo in dostava nagrad  
 
Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre pisno obvesti nagrajence, da mu v roku 7 
dni ob prejema obvestila posredujejo natančne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov 
(stalnega prebivališča), davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke. Posredovanje vseh 
podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Prejemniki nagrad bodo nagrade prejeli 
na sedežu družbe Celjskih mesnin. 
 
Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade.  



V primeru, da nagrajenec v 7-dnevnem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se 
odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh 
obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca. 
 
Podelitev nagrad se lahko organizira tudi kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni 
igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, ko je izžreban, njegovo ime, priimek, naslov 
brezplačno objavi ali uporabi v materialu organizatorja. 
 

9. Odgovornost 
 

Organizator bo podelil nagrado osebi, ki bo izžrebana in ki izpolnjuje pogoje, določene v 
točki 1 in 2. teh pravil ter bo izkazala svojo istovetnost ob prevzemu nagrade z ustreznim  
osebnim dokumentom.  
 
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot 
posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni 
igri izrecno strinjajo. Organizator ne nosi odgovornosti za morebitne stvarne napake na 
nagradi. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani 
www.celjske-mesnine.si ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanje. 
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje 
elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. 
 
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (»višja sila«), organizator lahko 
odpove nagradno igro. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru 
udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. 
 

10. Pravila nagradne igre 
 
Pravila nagradne igre so na ogled na sedežu organizatorja nagradne igre in na spletni strani 
www.celjske-mesnine.si. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so 
seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V 
primeru spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu, do morebitnih drugih 
objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. 
 

11. Nagrajenci 
 
S sodelovanjem v nagradni igri vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in 
priimka na spletni strani www.celjske-mesnine.si  in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar 
od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. 
 

12. Uporaba osebnih podatkov 
 
S sodelovanjem v nagradni igri vsi nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih 
osebnih podatkov (ime, priimek, naslov nagrajenca) na spletni strani www.celjske-mesnine.si 
ter po potrebi tudi v drugih medijih in se strinjajo z obdelavo svojih osebnih podatkov. 
Seznam nagrajencev hrani organizator. 
 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovoljujejo organizatorju zbiranje, 
obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov ( ZVOP-1, Ur. L. RS, št. 86/2004, 67/2007). 



 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovoljujejo podjetju Celjske 
mesnine d.d., da kot upravljalec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne 
igre, za statistično obdelavo podatkov, raziskave trga ter za pošiljanje različnega reklamnega 
gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih 
kanalov, kot npr: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. 
 
Navedene podatke lahko Celjske mesnine d.d., obdeluje do preklica oz. do časa, ko podatki ne 
bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik 
možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. 
 

13. Preklic sodelovanja 
 
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči 
zahteva pisno na naslov organizatorja: Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje 
Slovenija. 
 

14. Reševanje pritožb 
 
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 obvesti udeleženca. 
 

15. Končne določbe 
 
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali 
komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne 
igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.celjske-
mesnine.si . 
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