
Nagradna igra »Nagrade? Ni panike!« 

 

1. člen 

Po teh pravilih prireja Vzajemna d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
Organizator) na področju Republike Slovenije nagradno igro v promocijske namene z 
naslovom »Nagrade? Ni panike!«« (v nadaljevanju: nagradno igro). Vzajemna omogoča 
sodelovanje v nagradni igri vsem, ki sprejemajo pravila in pogoje nagradne igre, ki so 
navedena v nadaljevanju. 

 

2. člen 

Nagradna igra bo potekala na spletni strani, ki je dostopna na spletnem naslovu: 
https://www.vzajemna.si/nipanike (v nadaljevanju spletna stran). Nagradna igra bo potekala 
skupno od 29. 9. 2020 do vključno 20. 10. 2020. V tem obdobju se bodo odvili 3 krogi 
nagradne igre, in sicer: 

1. krog: od 29. 9. 2020 do 5.10. 2020 do 24:00 

2. krog: od 6. 10. 2020 do 12.10. 2020 do 24:00 

3. krog: od 13.10. 2020 do 20.10. 2020 do 24:00 

 

3. člen 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki bodo v 
skladu z navodili izpolnili vse zahtevane podatke oz. polja na spletni strani 
https://www.vzajemna.si/nipanike in organizatorju podali soglasje za neposredno trženje. 
Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri večkrat. Nakup ni pogoj za sodelovanje. 

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposleni pri organizatorju nagradne 
igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma 
izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci 
oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji) ter zaposlenim v oglaševalski agenciji 
Futura DDB in njihovim ožjim družinskim članom. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni 
s strani organizatorja. 

  

https://www.vzajemna.si/nipanike
https://www.vzajemna.si/nipanike


4. člen 

Način sodelovanja v nagradni igri na spletni strani: 

Organizator bo vsak teden objavil nov video posnetek. Sodelujoči glasuje pod objavljenim 
videom in vpiše svoje podatke (ime, priimek in e-naslov) in poda organizatorju soglasje za 
neposredno trženje. Na vpisani e-naslov bo sodelujoči prejel e-sporočilo z linkom, s katerim 
bo potrdil sodelovanje, in prejel nadaljnja navodila. 

 

5. člen 

V času trajanja nagradne igre se bodo odvili 3 krogi žrebanja. 

- V prvem (1.) žrebu, ki se bo odvil 6. 10. 2020, bo organizator izžrebal skupno sedem 
(7) oseb izmed katerih bosta dve (2) osebi prejeli letno naročnino na Netflix premium 
paket, eno (1) osebo, ki bo prejela zavarovanje Tujina Multitrip, eno (1) osebo, ki bo 
prejela majčko, eno (1) osebo, ki bo prejela copate, eno (1) osebo, ki bo prejela 
dežnik in eno (1) osebo, ki bo prejela nahrbtnik. 

- V drugem (2.) žrebu, ki se bo odvil 13. 10. 2020, bo organizator izžrebal skupno 
sedem (7) oseb izmed katerih bosta dve (2) osebi prejeli letno naročnino na Netflix 
premium paket, eno (1) osebo, ki bo prejela zavarovanje Tujina Multitrip, eno (1) 
osebo, ki bo prejela majčko, eno (1) osebo, ki bo prejela copate, eno (1) osebo, ki bo 
prejela dežnik in eno (1) osebo, ki bo prejela nahrbtnik. 

- V tretjem (3.) žrebu, ki se bo odvil 21. 10. 2020, bo organizator izžrebal skupno 
sedem (7) oseb izmed katerih bosta dve (2) osebi prejeli letno naročnino na Netflix 
premium paket, eno (1) osebo, ki bo prejela zavarovanje Tujina Multitrip, eno (1) 
osebo, ki bo prejela majčko, eno (1) osebo, ki bo prejela copate, eno (1) osebo, ki bo 
prejela dežnik in eno (1) osebo, ki bo prejela nahrbtnik. 

Nagradni sklad je opredeljen v 6. členu pravil. V časovnem obdobju trajanja nagradne 
igre, bo organizator objavil tri (3) objave z videom in podelil skupno enaindvajset (21) 
nagrad. 

  



6. člen 

Nagradni sklad obsega skupno enaindvajset (21) nagrad, cene vključujejo DDV: 

- Nagrada 1: letno naročnino na Netflix premium paket v vrednosti 144 € (6x) 
- Nagrada 2: Zavarovanje Tujina Multitrip v vrednosti 44,54 € (3x) 
- Nagrada 3: majica v vrednosti 10 € (3x) 
- Nagrada 4: copati v vrednosti 10 € (3x) 
- Nagrada 5: dežnik v vrednosti 10 € (3x) 
- Nagrada 6: nahrbtnik v vrednosti 10 € (3x) 

V nagradnem skladu so (4) štiri nagrade v vrednosti nižji od 42 € (nagrade 3, 4, 5 in 6) zato 
nagrajencem, ki prejmejo te nagrade pred prevzemom nagrade ni potrebno predložiti svoje 
davčne številke. Nagrada pri kateri vrednost ne presega 42 evrov je skladno s 108. členom 
ZDoh-2 oproščena davka. 

Ostali nagrajenci, ki bodo prejeli nagrade (nagrade 1 in 2) so po zakonu o dohodnini davčni 
zavezanci, zato so pred prevzemom nagrade dolžni predložiti poleg imena, priimka in e-
naslova tudi naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko in davčno 
izpostavo, za namen prijave prijavljenega v davčno evidenco, ker vrednost nagrade presega 
42 € in je potrebno plačati akontacijo dohodnine, ki jo plača organizator. Zavezanec za 
plačilo vseh davkov (vključno z DDV-jem) za storitev, ki je predmet te nagradne igre, je 
organizator. Udeležence, ki bodo nagrajeni, organizator opozarja, da obstaja možnost, da 
bodo ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji 
dohodninski razred. Če je izbrani prijavljeni mladoletna oseba, vse dogovore z 
organizatorjem, povezanih z izvedbo zdravstvene storitve, prevzamejo njegovi starši ali 
skrbniki. 

Organizator bo nagrajencem do 31. 01. 2021 poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost 
nagrade in znesek akontacije davka, plačanega do 31. 12. 2020. Vsi nagrajenci, ki bodo 
prejeli obvestilo, so to dolžni napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2020. 

Davčno številko nagrajencev bomo hranili maksimalno do 31. 3. 2021. Pridobljene nagrade 
ni možno zamenjati za gotovino. Nagrade niso izplačljive v gotovini. Nakup izdelkov ni pogoj 
za sodelovanje v nagradni igri. 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 

- se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov sodelujočega v nagradni igri, 
- se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji 

nagradne igre. 

 

7. člen 

Žrebanje ni javno in poteka v prostorih Vzajemne d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana. 
Žrebanje se izvaja s programsko opremo, ki naključno izbere nagrajenca. Žrebanje in 
podelitev nagrad bo spremljala tri (3) članska komisija, določena s strani organizatorja. 

  



8. člen 

Najkasneje 24 ur po vsakem zaključenem krogu nagradne igre se bo odvil žreb. Izžrebanci 
bodo o svoji zmagi obveščeni najkasneje 24 ur po končanem žrebu. Nagrajenci nagradne 
igre bodo o svoji zmagi obveščeni preko posredovanega email naslova. Nagrajenec bo 
pozvan, da v roku 3 dni pošlje podatke, po danih navodilih za dostavo nagrade. Če 
nagrajenec ne bo upošteval roka, ne bo upravičen do nagrade. Za način prevzema nagrade 
se organizator posebej dogovori z nagrajencem. Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni 
strani, najkasneje v petih delovnih dneh od prejema zahtevanih podatkov.  

 

9. člen 

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki 
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz 
nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice 
(višja sila, odpoved strežnika, naravne posledice), ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel 
kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik 
nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki 
jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli 
tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). 
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove 
nagradno igro. O tem mora obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook, in če je to 
potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo 
škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo 
pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.  

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na 
njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tiste, ki so v nagradni igri sodelovali 
do trenutka prekinitve, ali da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne 
dokonča. 

 

10. člen 

 

Od nagrajenca, ki bo prejel nagrado manjše vrednosti (manjša od 42€), bo organizator 
dodatno zahteval naslednje osebne podatke: 

- Naslov prebivališča 
 

Od nagrajenca, ki bo prejel nagrado večje vrednosti (večja od 42€), bo organizator dodatno 
zahteval naslednje osebne podatke (ti podatki se bodo zbirali z namenom prijave v davčno 
evidenco): 

- Naslov prebivališča 
- Davčno številko 
- Davčno izpostavo 



Za namen obveščanja nagrajencev o rezultatu žrebanja in objavo nagrajencev na spletni 
strani https://www.vzajemna.si/nipanike bomo do zaključka akcije 28. 2. 2021 uporabljali 
naslednje podatke: ime, začetnico priimka in kraj. Nameni obdelave in hrambe podatkov 
nagrajencev bodo posredovani nagrajencu preden bodo od njega zahtevani omenjeni osebni 
podatki.  

 

11. člen 

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno 
uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679). 

Osebni podatki, ki jih bo sodelujoči posredoval v prijavnem obrazcu na spletni strani, se bodo 
uporabljali za namen izvedbe nagradne igre in neposrednega trženja skladno s podano 
privolitvijo. Upravljavec teh osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Vzajemna 
d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana. O vseh spremembah osebnih podatkov je 
sodelujoči dolžan takoj obvestiti organizatorja. 

Vse osebne podatke sodelujočega bo organizator na podlagi privolitve uporabljala tudi za 
namen neposrednega trženja, kar vključuje pošiljanje e-sporočil. 
 
Dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja lahko 
sodelujoči kadarkoli prekliče. To lahko stori s pisno izjavo, naslovljeno na Vzajemna 
zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana, oziroma na 
info@vzajemna.si ali na telefonski številki 080-20-60. Organizator bo z obdelavo, ki temelji 
na preklicani privolitvi, prenehal najkasneje v 15 dneh in o tem obvestil sodelujočega v 
nadaljnjih 5ih dneh. Vse stroške organizatorja v zvezi s preklicem bo kril organizator. Preklic 
privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je na podlagi privolitve 
izvajala do preklica. 

Osebne podatke sodelujočega bo Vzajemna hranila do izpolnitve namena oziroma do 
preklica.  

Pravice, ki sodelujočemu pripadajo v zvezi z varstvom osebnih podatkov (seznanitev, 
popravek, izbris, pozaba, omejitev obdelave, ugovor, prenosljivost), bo sodelujoči lahko 
uresničeval pri organizatorju tako, da zahtevo naslovi po pošti na naslov Vošnjakova ulica 2, 
Ljubljana ali na elektronski naslov reklamacije@vzajemna.si. Politika zasebnosti 
organizatorja, kjer so dostopne vse ostale informacije o obdelavi osebnih podatkov in 
uresničevanju pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov, je dostopna na www.vzajemna.si. 

 

12. člen 

 

Blagovna znamka Vzajemna, kakor tudi vsa druga imena in vsebine storitev, sistemi 
delovanja in blagovnih znamk, so last njihovih lastnikov. Njihova uporaba za kakršenkoli 
namen brez poprejšnjega soglasja lastnikov ni dovoljena in je kazniva. 

https://www.vzajemna.si/nipanike
http://www.vzajemna.si/


 

13. člen 

Če sodelujoči v nagradni igri navede napačne ali nepopolne naslovne podatke, ki 
onemogočajo računalniško žrebanje, si Vzajemna pridržuje pravico, da ga izloči iz žrebanja. 
Izločena bodo tudi vsa sporočila z žaljivo vsebino. 

 

14. člen 

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave 
ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na spletni strani 
https://www.vzajemna.si/nipanike.  

 

15. člen 

Vzajemna uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč na brezplačni telefonski številki 080 20 
60 (pon – pet: med 7.00 in 18.00 uro) in na elektronskem naslovu info@vzajemna.si. 

Vse reklamacije glede nagrad prevzame podjetje, ki nagrade prispeva, glede zavarovanj pa 
Vzajemna. V primeru utemeljenih reklamacij v zvezi z nagradno igro se Vzajemna zavezuje, 
da jih bo odpravila v razumnem času in o tem obvestila sodelujočega v nagradni igri. 

 

Pravila veljajo od 29. 9. 2020 dalje. 

 

Ljubljana, 29. 9. 2020, Vzajemna d.v.z. 

https://www.vzajemna.si/nipanike

