
Pogoji sodelovanja v nagradni igri »Vpis novih izdelkov v bazo VešKajJeš?« 
 
1. Organizator nagradne igre »Vpis novih izdelkov v bazo VešKajJeš?« je Zveza potrošnikov 
Slovenije, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka 
v sklopu programa varovanja in krepitve zdravja, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. 
Nagradna igra bo potekala od 01.11.2018 do vključno 1.12.2018, na spletnem naslovu: 
www.veskajjes.si  
 
2. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so starejši od 18 let. V nagradni igri ne smejo 
sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. 
Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Nakup kateregakoli izdelka ali storitve 
ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  
 
3. V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki v času od 01.11.2018 do vključno 1.12.2018 v bazo na 
spletni strani www.veskajjes.si vnese živilo ali pijačo, ki v bazi še ni objavljeno. Priložiti je 
potrebno tudi fotografijo vnesenega živila.  
 
4. Obvezni podatek, ki ga mora udeleženec sporočiti v prijavi oz. s sodelovanjem v nagradni 
igri, je veljaven elektronski naslov.  
 
5. Nagrajenih bo 6 sodelujočih v nagradni igri. Nagrajence bomo izbrali s pomočjo programa 
na spletni strani http://www.randomizer.org/.  
 
Podeljene bodo naslednje nagrade: 
a. Prva do tretja nagrada: 1x celoletna naročnina (po lastni izbiri paket ZPS Plus ali paket ZPS 
Internet)  
b. Četrta do šesta nagrada: 1x polletna naročnina (po lastni izbiri paket ZPS Plus ali paket ZPS 
Internet)  
Izidi žreba so nepreklicni in bodo objavljeni na spletni strani www.zps.si., www.veskajjes. Vsak 
udeleženec lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban le enkrat ne glede na število 
oddanih prijav.  
 
V kolikor je nagrajenec že član ZPS, mu bo nagrada podeljena kot podaljšanje naročnine glede 
na izžrebano mesto:  
a. Prva do tretja nagrada: 1x podaljšana naročnina za eno leto (po lastni izbiri paket ZPS Plus 
ali paket ZPS Internet)  
b. Četrta do šesta nagrada: 1x podaljšana naročnina za pol leta (po lastni izbiri paket ZPS Plus 
ali paket ZPS Internet)  
 
 
6. Strokovna komisija  
 
Žrebanje bo opravila tričlanska komisija predstavnikov organizatorja. Komisija preveri, ali 
izžrebani izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri in o žrebanju vodi zapisnik, ki 
vsebuje vse ključne podatke o poteku žreba. Zapisnik žreba hranimo na sedežu organizatorja. 
Sodelujočim v nagradni igri bomo omogočili oseben vpogled v zapisnik izvedbe žrebanja, če 
bodo to želeli.  



 
7. Žrebanje in rezultati žreba so dokončni.  
 
8. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:  
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,  
- se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili,  
- nagrajenec pred prevzemom nagrade ne predloži davčne številke.  
V ta namen bo izžrebanih šest rezervnih nagrajencev.  
 
9. Izbrani pošiljatelji bodo o pogojih ter načinu prevzema nagrad obveščeni po elektronski 
pošti, najkasneje do 10.12.2018. Do nagrade bodo upravičeni, če bodo po prejemu obvestila 
o nagradi na poziv organizatorja v zahtevanem roku sporočili svoje osebne podatke (polni 
naslov, datum rojstva ter podatek o davčni izpostavi in davčni številki). Če nagrajenci ne 
navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali če nagrajencev ni 
mogoče obvestiti oz. jim izročiti nagrade ali ne izpolnijo drugih s strani organizatorja določenih 
pogojev, vse to najkasneje v roku 30 dni po končni odločitvi žirije, nagrajenci izgubijo pravico 
do nagrade. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. 
 
10. Izključitev odgovornosti  
Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:  
- nedelovanje posameznih spletnih strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za 
nedelovanje,  
- nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, 
izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo 
storitev spletnega mesta,  
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere 
organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva. 
 
11. 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 bo nagrada izročena nagrajencu, mora le-ta organizatorju na  
poziv posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, ter 
podatek o davčni izpostavi in davčno številko, v kolikor je to potrebno.  
 
Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa 
se ne všteva v davčno osnovo prejemnika.  
 
12. Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno.  
 
13. Neizbrani sodelujoči se odpovedujejo kakršnim koli zahtevkom do organizatorjev iz 
naslova sodelovanja v nagradni igri »Vpis novih izdelkov v bazo Veškajješ?«. Organizator 
nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 
narave ali vzroki na strani javnosti. Pogoji nagradne igre so dostopni na spletnem naslovu 
https://veškajješ.si in http://www.zps.si. S sodelovanjem sodelujoči potrjujejo, da so 



seznanjeni s pogoji nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru 
kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ti Pogoji za primarne v odnosu do vseh morebitnih 
drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski bodisi kateri koli drugi obliki. Vsa morebitna 
vprašanja v zvezi z nagradno igro lahko pošljete na elektronski naslov zps@zps.si. O vseh 
spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na 
https://veškajješ.si  in www.zps.si. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru 
utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem 
obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence. Za vse morebitne spore iz naslova 
natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.  
 
V Ljubljani, dne 30.10.2018 


