
SPLOŠNI POGOJI »SEJEMSKE NAGRADNE IGRE URSA«  
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE  
 

Organizator nagradne igre »Velika sejemska nagradna igra URSA« (v nadaljevanju: nagradna igra) je 
družba URSA Slovenija, d.o.o, Povhova ul. 8 Novo mesto (v nadaljevanju: URSA), ki jo zastopa Dr. 
Wolfgang Marka. URSA je tudi edini upravljavec osebnih podatkov, zbranih od udeležencev v 
navedeni nagradni igri.  
 
Na vse informacije v zvezi z nagradno igro bo organizator na voljo na elektronskem naslovu: 
info.si@ursa.com. 
 
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Damjana Mrgole Lindič. 
 
 
2. DEFINICIJE POJMOV  
 
Sodelovanje v nagradni igri:  
V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da izpolnijo vprašalnik »Kam sodi katera od izolacij?« in 
ga oddajo na stojnici podjetja URSA na sejmu Dom 2018. Vsako sodelovanje z izpolnitvijo vprašalnika 
bo nagrajeno s tolažilno nagrado ob oddaji vprašalnika na stojnici podjetja URSA na sejmu Dom 2018. 
 
Pravilno izpolnjeni vprašalniki sodelujejo v žrebu za glavno nagrado: 
 
1. Izolacija URSA 100m2 SF 32 v skupni debelini 24 cm (. nagrada), ki jo bo prejel eden izmed 
sodelujočih, izbran naključno na podlagi žreba.  
 
Vprašalnik  bo mogoče prejeti in oddati na samem sejmu Dom v Ljubljani med 13. 3. in 18. 3. 2018. 
Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo z enim vprašalnikom. Organizator si pridržuje 
pravico, da iz žreba za glavno nagrado izloči izpolnjene vprašalnike, za katere bo ugotovil, da jih je 
večkrat oddala ista oseba. 
 
Udeleženec nagradne igre:  
 
Je lahko fizična oseba, ki s podpisom potrdi, da se strinja s splošnimi pogoji nagradne igre in je 
popolno ali omejeno poslovno sposobna (to je, vse polnoletne fizične osebe ter mladoletniki z 
dopolnjenim 15. letom starosti, ki jim poslovna sposobnost ni odvzeta) s stalnim bivališčem v 
Republiki Sloveniji.  
 
V igri ne smejo sodelovati zaposleni in sodelavci organizatorja nagradne igre, in sicer ne glede na 
obliko pogodbenega sodelovanja. Enako velja za njihove ožje družinske člane (zakonec oz. oseba s 
katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v 
pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši 
oz. posvojitelji zaposlenega).  
 
Osebe, mlajše od 15 let in osebe, ki jim je poslovna sposobnost popolnoma odvzeta, lahko sodelujejo 
samo s privoljenjem staršev ali zakonitih zastopnikov. Privolitev zakonitega zastopnika je veljavno 
izražena z lastnoročnim podpisom vprašalnika. Organizator lahko odstopi od obljube nagrade, če 
oseba z izpolnitvijo vprašalnika lažno prikaže, da je poslovno sposobna ali da ima privolitev 
zakonitega zastopnika, čeprav to ne drži.  
 

3. POTEK NAGRADNE IGRE  



 
Glavno nagrado prejme tisti udeleženec, ki bo izžreban izmed vseh pravilno izpolnjenih vprašalnikov 
na nagradnem žrebanju, ki bo potekalo po končanem sejmu na sedežu podjetja Ursa Slovenija, d.o.o., 
dne 23.3.2018.  Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni po pošti. 
 

4. ČASOVNI NAČRT NAGRADNE IGRE  
 

Možnost sodelovanja v nagradni igri se začne v torek, 13. 3. 2018 in traja do vključno nedelje, 18. 3. 
2018. Tolažilne nagrade bodo predane ob vsakokratnem sodelovanju v nagradni igri na sejemski 
stojnici. 
 
Žreb glavne nagrade bo potekal dne 23. 3. 2018 na sedežu organizatorja. Rok za prevzem glavne 
nagrade je dne 14. 4. 2018. Po poteku tega datuma izžrebancu preneha pravica zahtevati nagrado. 
 

5. NAGRADNI SKLAD  
 

Nagradni sklad obsega:  

 

1. Nagrada: Izolacija URSA SF 32 100 m2 v skupni debelini 24 cm. 
2. Vsako sodelovanje bo nagrajeno s tolažilno nagrado. 
 
Žrebanje za glavno nagrado opravi in nadzoruje komisija, ki jo sestavljajo trije predstavniki 
organizatorja nagradne igre. Iz žreba se izločijo vprašalniki, če so izpolnjeni nepravilno ali če je več 
vprašalnikov izpolnila  ista oseba. O rezultatih nagradne igre komisija sestavi zapisnik, v katerem se 
zapiše:  
• datum in kraj žrebanja  
• število sodelujočih v nagradni igri in popis izločenih vprašalnikov 
• prisotne osebe – člani komisije in predstavniki javnosti 
• rezultati žreba  
• navedba o poteku žrebanja  
 
Zapisnik o izvedeni nagradni igri se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultat nagradne igre je 
dokončen in pritožba nanj ni možna.  
 

6. OBVEŠČANJE IN OBJAVA NAGRAJENCEV TER IZPLAČILO NAGRAD  
 

Nagrajenec bo o nagradi obveščen po pošti. Nagrado bo nagrajenec prevzel po predhodni najavi 
osebno na sedežu podjetja URSA Slovenija d.o.o., Povhova ulica 2, 8000 Novo mesto najkasneje do 
vključno 14. 4. 2018. Po preteku tega datuma obveznost organizatorja, da izroči nagrado, preneha.  
 
Ob prevzemu nagrade je nagrajenec, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec dolžan izkazati svojo 
istovetnost z veljavnim osebnim dokumentom. Pooblaščenec je poleg tega dolžan predložiti tudi 
originalno pisno pooblastilo. Organizator si pridržuje pravico, da zavrne izročitev nagrade, če dvomi v 
obstoj pooblastilnega razmerja ali istovetnost osebe, ki zahteva izročitev nagrade.  
 
Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. Pravica do izročitve nagrade ni prenosljiva 
na tretjo osebo.  
 
Plačilo davkov od nagrade (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.  



 
7. OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV  

 
Nagrajenec mora organizatorju nagradne igre posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, 
naslov stalnega prebivališča, kontakt (e-mail ali telefon)). Le- te mora vpisati na oddani vprašalnik.  
 
Pred prevzemom glavne nagrade je izžrebanec dolžan posredovati organizatorju tudi svojo davčno 
številko. Posredovanje vseh navedenih podatkov, vključno z davčno številko, je pogoj za pridobitev 
pravice do glavne nagrade. Če izžrebanec ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, od 
organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh 
obveznosti, ki jih ima do izžrebanca na podlagi teh pravil. Organizatorjeva obveznost podelitve 
nagrade preneha, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.  
 

8. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA  

Nevarnost za izgubo ali poškodovanje nagrade preide z organizatorja na nagrajenca, ko ta nagrado 
fizično prejme ali ko nagrado fizično prejme tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje 

nagrajenec. Če je nagrajenec naročil prevoz pri prevozniku, ki ga ni ponudil organizator, preide 
nevarnost za uničenje ali poškodovanje nagrade ob dostavi prevozniku brez poseganja v pravico 
nagrajenca do izbire prevoznika. 
 
Organizator podeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro s popolno izpolnitvijo in 
pravočasno oddajo vprašalnika ter bila izžrebana, oziroma od izžrebanca pooblaščeni osebi.  
 
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno 
izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. Organizator nagradne igre ne prevzema 
nobenih odgovornosti za kakršnokoli škodo ali onesnaženje okolja, povzročene ob koriščenju nagrad, 
ki bi bile posledica uporabe nagrad v nasprotju z navodili za uporabo ali po krivdi tretje osebe 
oziroma nagrajenca.  
 
 

9. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV  



Za potrebe določb teh splošnih pogojev, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov, je organizator 
imenovan tudi kot “upravljavec.“  

 


