
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni 
igri 
 
1. Podatki o organizatorju nagradne igre 
Organizator nagradne igre v sklopu akcije Kolesarimo.Skupaj (v nadaljevanju: nagradna 
igra) sta Kolesarska zveza Slovenije s sedežem Celovška cesta 25, Ljubljana ter 
fundacija Neurotrust, Cesta v gorice 1, Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). 
 
2. Namen nagradne igre 
Namen nagradne igre je spodbuda ljudi k množičnemu kolesarjenju ter promocija 
blagovne znamke »Kolesarimo.Skupaj«. 

3. Udeleženci 
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki svojo prijavo oddaj ona spletni stran www.kolesarimoskupaj.si (v 
nadaljevanju: spletna stran). 
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi 
in izvedbi nagradne igre. 

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre 
Prijava v nagradno igro 
Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje s pravilno izpolnjeno prijavo na spletni strani 
Kolesarimo.Skupaj.  

Čas trajanja nagradne igre 
Nagradna igra akcije traja od 15.5.2021 do 31.7.2021, saj so v tem času odprte prijave 
na spletni strani akcije.  

Nagrade 
Nagradni sklad: Glavna nagrade celotne akcije je električno kolo eCult Octane 112, ki ga 
podarja podjetje DOMEL d.o.o..  

Promocijske nagrade, ki jih v žrebanje podarijo sponzorji akcije Kolesarimo.Skupaj. 

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v 
nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o 
davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) 
pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, 
navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev. 
Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo 
dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila 
dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.  
 
Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z 
vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene 
nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine. 
Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), 
organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove 
skladno z ZDoh-2.  
 



Vsak udeleženec lahko prejme le eno nagrado. Kot udeleženec se razume fizična oseba 
s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. To pomeni, da lahko en 
udeleženec odda več prijav, vendar bo nagrajen samo enkrat. Nagrade ni mogoče 
zamenjati ali zahtevati njene denarne protivrednosti. V primeru, da sodeluje mladoletna 
oseba, mora za prevzem nagrade priložiti še soglasje starša ali skrbnika. 
 
5. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencu/nagrajenki 
Žreb nagrajencev bo potekal najkasneje do 12. 8. 2021 na sedežu organizatorja. 
Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. 
 
Prejemnika glavne nagrade bo izžrebala 3-članska komisija, ki bo sestavljena iz enega 
predstavnika Kolesarske zveze Slovenije, enega predstavnika fundacije Neurotrust ter 
predstavnik izvedbene ekipe. 3 – članska komisija bo izžrebala tudi 
nadomestnega (rezervnega) prejemnika glavne nagrade za primer, da se prejemnik 
glavne nagrade pravici do glavne nagrade odpove ali da ne posreduje svojih osebnih 
podatkov v skladu s 3. odstavkom 7. točke teh splošnih pogojev, oziroma ne izpolnjuje  
pogojev za prevzem nagrade in se ji nagrada posledično ne podeli. 
Nagrajenci bodo o izbiri obveščeni preko elektronske pošte, ki jo bodo navedli ob prijavi 
na spletni strani ter bodo hkrati objavljeni na Facebook strani najkasneje 2 dni po 
določitvi nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno 
in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu in Facebook 
strani Kolesarimo.Skupaj. 
Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča. 
 
Nagrajenec mora svoje podatke poslati v roku 2 dni od dneva, ko je bil izpeljan nagradni 
žreb in je bil objavljen seznam nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal 
pravočasno, do nagrade več ne bo upravičen. 

 
6. Prevzem nagrade 
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo 
pogoje za udeležbo v nagradni igri. Nagrajenci svoje nagrade prevzamejo osebno, na 
sedežu Kolesarske zveze Slovenije v delovnem času zveze, razen če se organizator z 
nagrajencem dogovori drugače. Nagrajenec mora nagrado prevzeti v roku 7 dni od 
poslanih podatkov.  

Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če: 
 nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, 

 se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji 
nagradne igre, 

 nagrajenec posreduje napačne podatke, 

 nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade. 

 

7. Izključitev odgovornosti 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 
 nedelovanje spletnega profila, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, 

izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile 
uporabo storitev spletnega profila, 

 kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na 
katere organizator nima vpliva, 

 kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad. 



 

8. Obveznosti nagrajencev glede prevzema glavne nagrade 
Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade 
oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 7 dni od datuma 
posredovanih podatkov, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator 
nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti iz naslova predmetnega 
žrebanja. Če nagrajenec v 2 dneh po pozivu ne posreduje svojih podatkov, se mu 
nagrada ne podeli. 

9. Varovanje osebnih podatkov 
 
Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s 
tem, 9. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja 
varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-
1). 
Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove 
osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi 
za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, 
storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja 
nagradne igre). 

Udeleženec nagradne igre, ali njegov zakoniti zastopnik, lahko pisno prekliče svoje 
soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti; z obvestilom, ki 
ga posreduje na e-poštni naslov info@kolesarimoskupaj.si. Organizator bo v primeru 
preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 
dneh od prejema preklica. 

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov 
v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o 
rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne 
igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali 
nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v 
tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa 
izključno organizator. 

10. Dostop do pravil nagradne igre 
Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem 
mestu http://www.kolesarimoskupaj.si/ ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem 
udeležencem. 

11. Ostale določbe 
Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih 
prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z 
nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence. 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo 
pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo 
udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu http://www.kolesarimoskupaj.si/. 
Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje 
za sprejem in strinjanje s spremembami. 



Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je 
pristojno sodišče v Ljubljani. 

Ta pravila začnejo veljati 15. maja 2021. 

 


