
 

 

 

 
SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Ugani kdo pride k meni na večerjo?« 
 
1. Splošne določbe 

Organizator nagradne igre  »Ugani kdo pride k meni na večerjo?« (v nadaljevanju nagradna 
igra), ki je sestavni del promocijske kampanije Zgodbe iz lonca,  je Turizem Miren-
Kostanjevica (v nadaljevanju: organizator). 

Trajanje:  nagradna igra poteka od 26.4. do vključno 31.5.2021 na Facebook strani Miren Kras 
(@mirenkras) in Instagram strani mirenkras.  

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka ali Instagrama in ni povezana s Facebookom 
ali Instagramom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, 
prejme organizator nagradne igre. 
 
2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri 

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe), starejši od 18 
let. V nagradni igri ne smejo sodelovati 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. 

V nagradni žreb, ki se v času trajanja nagradne igre odvije vsak ponedeljek (3., 10., 17., 24. in 
31. maja), so vključeni vsi, ki v preteklem tednu v dogovorjenem terminu oddajo pravilni 
odgovor na nagradno vprašanje: »Ugani, kdo pride k meni na večerjo?«. 

Sodelujoči v nagradni igri lahko glasuje samo enkrat v tekočem tednu in se naslednji teden 
ponovno vključi v glasovanje. 

3. Potek nagradne igre 

Organizator v terminu od 26.4.2021 do vključno 31.5.2021 vsak petek ali soboto objavi enega 
od petih sodelujočih gostincev, njegov recept za večerjo, ki jo bo kuhal v petek, med tednom 
pet znanih osebnosti ter namige o gostu. Sodelujoči v nagradni igri na podlagi namigov 
ugibajo, kdo izmed objavljenih osebnosti bo gost na petkovi večerji. 

Glasovanje poteka od ponedeljka do petka tekočega tedna in se zaključi pred objavo video 
spota, v katerem javnost spozna gosta. Vsi glasovi, oddani po objavi video spota, niso veljavni 
in ne gredo v žrebanje. 

V žrebanje gredo samo pravilni odgovori.  

Žrebanja se odvijajo na sedežu organizatorja. Komisijo sestavlja 3 članska ekipa iz vrst 
zaposlenih pri organizatorju. 



 

 

 

O vsakokratnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu in uri žrebanja, 
številu vseh pravočasno prejetih odgovorov, od tega številu pravilnih odgovorov, 
izžrebanemu nagrajencu, ter uri zaključka žrebanja. Zapisniki se hranijo pri organizatorju. 
Vsak teden se izžreba samo en nagrajenec, iz odgovorov prejetih na Facebook: Miren Kras 
(@mirenkras) in Instagram strani: mirenkras. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni 
možna pritožba. 

4. Nagrade 

Organizator bo v nagradni igri podelil 5 nagrad. 

Tedenska nagrada je BON za kosilo ali večerjo za dve osebi in knjiga receptov Šparglji-beluši. 

Izžrebani nagrajenec jo lahko izkoristi v gostilni, za katero je pravilno uganil gosta. 

Koriščenje nagrade se izvede po predhodni telefonski najavi in usklajenem terminu obiska. 
Rok za koriščenje je 31.12.2021. 

Organizator ne krije logističnih stroškov, povezanih s koriščenjem nagrade. 

5. Rezultati žrebanja in prevzem nagrad 

V nagradni igri bo vsak teden izžreban 1 nagrajenec, vseh nagrajencev bo skupaj  5.  

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani Miren Kras (@mirenkras), na Instagram strani: 
mirenkras in na spletni strani www.mirenkras.si. 

Nagrajenec bo o rezultatu žreba obveščen v komentarju pod Facebook in Instagram objavo 
»Ugani kdo pride k meni na večerjo?« v določenem tednu in pozvan, da v roku v roku 14 dni 
organizatorju pošlje osebne podatke, ki so pogoj za izročitev nagrade: ime in priimek, datum 
rojstva, naslov in davčno številko. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, 
menjava nagrade ni mogoča. 

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti najkasneje v roku 14 dni po posredovanju sporočila s 
podatki. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti prevzemnico - potrdilo o 
vročitvi.     

S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje organizatorju, da v primeru ko je 
izžreban, njegovo ime, priimek in fotografijo brezplačno objavi in uporabi v namene avdio, 
foto in video promocije nagradne igre in organizatorja. 

6. Odgovornost 

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih 
nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno  
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pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator 
prejme od nagrajenega. 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot 
posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni 
igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema odgovornosti za nedelovanje družabne mreže 
Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne 
prevzema odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in 
internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe 
ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati 
(višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti 
udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. 

7. Pravila nagradne igre  

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 kakršnegakoli spora ali 
nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v 
tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na 
voljo na spletni strani na www.mirenkras.si  v zavihku Zgodbe iz lonca. 

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 Facebook strani: Miren Kras 
(@mirenkras), in Instagram strani: mirenkras. 

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, 
tehničnih težav ali drugih napak. 
 
8. Varovanje osebnih podatkov. 
 
Organizator bo osebne podatke sodelujočih v nagradni igri uporabil izključno za potrebe  
nagradne igre, izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z 
veljavnimi predpisi. 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in 
hranjenje posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvajanja in promocije nagradne igre.  
 
Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi 
ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Organizator bo uporabljal posredovane osebne podatke 
nagrajencev tudi za namene promocije Turizma Miren-Kostanjevica v skladu z določbami 
Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
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Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, 
popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih 
osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov. 
 
Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo 
organizatorju na elektronski naslov info@mirenkras.si . 
 
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 obvestil sodelujočega. 

Miren, 23.4.2021 
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