
Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre ŠOS 
»Odpelji se v novo študijsko leto!« 

 
 

Organizator 
1. člen  

 
Organizator nagradne igre je Študentska organizacija Slovenije, Dunajska cesta 51, 1000 
Ljubljana (v nadaljevanju ŠOS). Vsi, ki pristopijo k nagradni igri, s sodelovanjem sprejemajo 
pravila in splošne pogoje, ki so opredeljeni v tem Pravilniku o organizaciji in izvedbi nagradne 
igre ŠOS “Odpelji se v novo študijsko leto!” ter je objavljen na spletni strani ŠOS: 
www.studentska-org.si. 

 
Namen in trajanje nagradne igre 

2. člen 
 

Namen nagradne igre je promocija spletne strani in aktivnosti ŠOS. Nagradna igra bo potekala 
na celotnem območju Republike Slovenije na spletni strani www.studentska-org.si v obdobju od 
13. 9. 2021 od 10:00:00 do 31. 10. 2021 do 23:59:59. 

 
Pogoji sodelovanja v nagradni igri 

3. člen  
 

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji, ki se prijavijo na sodelovanje v nagradni igri v času njenega trajanja in imajo 
veljaven status študenta ter so vpisani v sistem subvencionirane študentske prehrane, do katere 
so na podlagi Zakona o subvencioniranju študentske prehrane upravičene v študijskem letu 
2021/2022.  
 
Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni le z eno prijavo, v svojem lastnem imenu in s 
sodelovanjem potrjuje, da so vsi posredovani podatki resnični, ter sprejema splošne pogoje 
sodelovanja v nagradni igri. 
 
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni na ŠOS in funkcionarji ŠOS ter njihovi ožji 
družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci, idr.) in druge osebe, ki kakorkoli 
neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.  
 
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo z javno objavo podatkov (ime in priimek) 
na spletni strani ŠOS www.studentska-org.si ob žrebu. 

 
Način sodelovanja v nagradni igri   

4. člen  
 

Za sodelovanje v nagradni igri se je potrebno prijaviti preko spletnega obrazca, ki je obljavljen 
na spletni strani ŠOS: www.studentska-org.si. V prijavni obrazec mora udeleženec vnesti 
osebne podatke (ime in priimek ter elektronski naslov). Upoštevane bodo prijave, ki bodo 
oddane do vključno 31. 10. 2021 do 23:59:59. ŠOS bo vse izžrebane preveril ali izpolnjujejo vse 
pogoje za sodelovanje v nagradni igri. 



 
Udeleženec nagradne igre se strinja, da se elektronski naslov po izteku nagradne igre uporablja 
za obveščanje o aktivnostih ŠOS. 
 
Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje 
sodelovanje tako, da pisno zahteva preklic s pošiljanjem elektronska sporočila na elektronski 
naslov ŠOS nagradna.igra@studentska-org.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega 
izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, prav tako pa se v noben namen ne morejo 
uporabiti in obdelati njegovi osebni in drugi podatki, pridobljeni v nagradni igri.   

 
Nagradni sklad 

5. člen  
 
Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebu za: 3x električni skiro TREVI 
Velociptor SKILL ES80W. Posamezna vrednost za skiro znaša 270,00 EUR. 3x celoletno 
zavarovanje Vzajemna za Tujino Multitrip (individualno, paket S, Evropa). Posamezna vrednost 
za zavarovanje znaša 44,54 EUR. 30x praktična nagrada.  
 
Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 943,62 EUR. Nagrad ni mogoče zamenjati za 
denar, za druge nagrade ali storitve. Fotografije nagrad na promocijskih materialih, spletni strani 
in v mobilni aplikaciji so simbolične. 
 

 Izbor in žreb nagrajencev 
6. člen   

 
V nagradni igri se bo izvedlo žrebanje. V žrebanju sodelujejo vse prijave, ki bodo pravilno 
oddane do 31. 10. 2021 do 23:59:59. Žreb bo potekal tako, da se bo izmed vseh prijavljenih, ki 
zadostujejo navedenim pogojem v 3. Členu Pravilnika, izžrebalo 36 nagrajencev. Žrebanje 
nagrajencev se bo odvijalo v prostorih ŠOS, dne 2. 11. 2021, ob 11.00 po naslednjem 
razporedu: 3 x električni skiro TREVI Velociptor SKILL ES80W, 3 x celoletno zavarovanje 
Vzajemna za Tujino Multitrip (individualno, paket S, Evropa), 30x praktična nagrada.  
 
Žrebanje ni javno. Ena fizična oseba je upravičena le do ene nagrade. Nagrajenci bodo 
elektronsko izžrebani iz centralne baze podatkov, z računalniško aplikacijo po metodi naključne 
izbire. Žrebanje bo nadzorovala tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in 
bo o poteku žrebanja vodila zapisnik. Komisija bo preverila, ali je nagrajenec sodeloval v 
nagradni igri skladno s tem pravilnikom. V primeru, da se njegova prijava izkaže kot neveljavna 
na podlagi tega pravilnika, se izžreba novi nagrajenec. O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki 
vsebuje: kraj in čas žrebanja ter imena in priimke prisotnih članov komisije. O nagrajencih se 
vodijo naslednji podatki: ime, priimek, naslov elektronske pošte ter naziv nagrade posameznega 
nagrajenca. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Imena nagrajencev bodo objavljena v roku 
petih dneh po opravljenem žrebu na spletni strani ŠOS www.studentska-org.si. Rezultati 
nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča. Nagrajenci bodo o dobljeni nagradi 
obveščeni na elektronski naslov, ki so ga posredovali ob prijavi za sodelovanje v nagradni igri in 
sicer na dan žrebanja, dne 2. 11. 2021. V obvestilu bodo seznanjeni z več informacijami glede 
prevzema nagrade in pozvani k posredovanju osebnih podatkov, ki so pogoj za prevzem 
nagrade. 
 

Prevzem nagrad  



7. člen 
 

Nagrajencem, ki izpolnjujejo pogoje, bo omogočen prevzem nagrade v roku 14 dni od dneva 
prejema pisnega obvestila na elektronski naslov nagrajenca, s predložitvijo osebne izkaznice ali 
drugega identifikacijskega dokumenta ter davčne številke. Po potrebi se z nagrajenci podpiše 
pogodba ali izjava o prevzemu nagrade. O načinu in času prevzema nagrad se bosta ŠOS in 
nagrajenec dogovorila po elektronski pošti ali po telefonu.   Nagrade so obdavčene skladno z 
Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence odvedel ŠOS. Bruto vrednost 
nagrad se všteje v letno davčno osnovo (t.j. pri odmeri dohodnine).   Nagrajenec mora 
posredovati ŠOS svoje podatke za predajo nagrade: ime in priimek, naslov stalnega 
prebivališča (ki mora biti na področju Republike Slovenije), EMŠO, davčno številko in številko 
osebnega dokumenta v roku 14 dni od prejema obvestila o upravičenosti do nagrade na njegov 
elektronski naslov, poslanega s strani ŠOS. V primeru, da nagrajenec ne prevzame nagrade v 
skladu s tem pravilnikom, izgubi pravico do prejema nagrade. V tem primeru se bo za nagrado/-
e ponovno izvedel žreb in sicer v prostorih ŠOS, dne 22. 11. 2021, ob 11.00 uri po postopku 
opredeljenem v 6. členu tega pravilnika.  
 
ŠOS lahko posameznega udeleženca izključi iz nagradne igre, ter zahteva vračilo že podeljene 
nagrade oz. sprejme odločitev, da se nagrada ne podeli, če utemeljeno sklepa ali ugotovi, da 
udeleženec ni spoštoval in upošteval pravil nagradne igre oz. na kakršenkoli drugi način krši 
katerokoli pravilo nagradne igre ali določila veljavne zakonodaje.   
 

Prenehanje obveznosti  
8. člen    

 
V trenutku prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali izjave o 
prevzemu nagrade, prenehajo veljati vse obveznosti ŠOS do nagrajenca. ŠOS ne krije stroškov 
zavarovanja ali katerihkoli drugih stroškov ali zakonskih dajatev, ki so obvezne za nagrajenca 
ob urejanju morebitnih obveznosti pri pristojnih organih. ŠOS ne prevzema nobene 
odgovornosti ali stroškov, ki jih ima nagrajenec po vročitvi nagrade. 
 

Varstvo osebnih podatkov; pravica za objavljanje podatkov o nagrajencih 
9. člen    

 
S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženci soglašajo in dovoljujejo, da lahko ŠOS, v kolikor 
postanejo nagrajenci, brez nadomestila uporabljata in javno objavlja v tiskanem, zvočnem, 
slikovnem in video materialu njihove osebne podatke: ime, priimek, naslov, fotografijo, video 
material in druge podatke, ki mu jih udeleženec/nagrajenec ponudi na razpolago, za namen 
javne objave rezultatov nagradne igre, tako pri objavi nagrajenca in podelitvi nagrade, kakor tudi 
pri objavi reportaž, člankov ali podobnih materialov povezanih z nagradno igro. Na poziv ŠOS 
bo nagrajenec dal svoje soglasje tudi v pisni obliki.  
 
ŠOS kot upravljavec zbirke osebnih podatkov udeležencev ter sodelujočih v nagradni igri zbira, 
vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov za izvedbo nagradne igre. Po njenem 
izteku za nadaljnje obveščanje o aktivnostih ŠOS. ŠOS uporablja in obdeluje izključno osebne 
podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih 
podatkov ter je dolžan ŠOS pravočasno obvestiti o morebitni spremembi teh 
podatkov.  Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki 
jih obdeluje ŠOS, ter ima z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave.   Za 



uveljavljanje pravic in obveznosti, ki se nanašajo na uporabo osebnih podatkov, lahko 
udeleženec piše ŠOS na elektronski naslov: nagradna.igra@studentska-org.si ali naslov sedeža 
ŠOS (Dunajska 51, 1000 Ljubljana). Osebni podatki se uporabljajo in hranijo vse do preklica s 
strani udeležencev v skladu s pravilnikom, razen če zakon predpisuje drugače. Udeleženci 
lahko v vsakem trenutku zahtevajo izbris ali prekinitev uporabe njihovih osebnih podatkov za 
posamezen namen. V kolikor takšen zahtevek vložijo v času trajanja nagradne igre in če gre za 
uporabo njihovih osebnih podatkov za potrebe nagradne igre, prenehajo sodelovati v nagradni 
igri. ŠOS si bo prizadeval uporabiti vse razumno uporabne organizacijske in tehnične ukrepe, 
da se osebni podatki udeležencev v nagradni igri obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez 
možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavno zakonodajo.    Z drugimi podrobnostmi, 
povezanimi z ravnanjem in varstvom osebnih podatkov ter uresničevanjem svojih pravic, se 
lahko udeleženci seznanijo v pravilih zasebnosti in politiki piškotkov, ki sta objavljena na 
spletnem mestu www.studentska-org.si.   
 

Davčne obveznosti  
10. člen    

 
Posamezen nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni 
zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteje v davčno osnovo. ŠOS bo od 
nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine 
(42,00 eur), obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi 
predpisi (po stopnji 25%). ŠOS bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil 
hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne 
obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, bremenijo 
nagrajence. ŠOS lahko zahteva davčno številko v primeru, da je udeleženec izžreban v 
nagradni igri. V kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, ŠOS nagrade 
ne bo podelil.  

Splošno o nagradah 
11. člen 

 
Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo 
nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega 
zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.). Prenos nagrade na tretjo osebo ni 
možen. 
 
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova 
oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz nagradne 
igre izključi.  
 
Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže 
svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do 
nagrade. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo 
nagrado podelil komu drugemu ali ne. 
 

Dokumentacija  
12. člen    

 
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani ŠOS, odvisno od namena hrambe, in sicer se:  



- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter ta pravilnik hranijo v 
prostorih ŠOS pet (5) let;  
- dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija)  
hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.   
 
Po preteku zgoraj navedenih rokov ŠOS dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti. 
 

Končne določbe 
13. člen    

 
Vsak, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema pravice in obveznosti iz tega pravilnika.  
 
ŠOS se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno 
izpeljana. Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru nastanka okoliščin, katerih nastanka 
ni mogoče preprečiti, odpraviti, ali se jim izogniti. O morebitni prekinitvi nagradne igre bo ŠOS 
obvestil udeležence na spletni strani ŠOS: www.studentska-org.si in njenih družbenih kanalih. V 
teh primerih ŠOS udeležencem ne prevzema odgovornosti za nastalo škodo. 
 
ŠOS ne odgovarja za zapoznele, nepopolne, ali drugače neustrezne prijave v nagradno igro. 
Odločitev ŠOS o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo, je 
dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta 
pravila za primarna glede na vse morebitne druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali 
katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil je izključno v domeni ŠOS. ŠOS si 
pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če to zahtevajo pravni, 
tehnični ali komercialni vzroki. O vseh morebitnih spremembah in novostih nagradne igre bo 
udeležence obvestil z objavami na spletni strani www.studentska-org.si. 
 
 
Pravila so obvezujoča za ŠOS, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z 
izvedbo nagradne igre, ki je predmet tega pravilnika, kot tudi za udeležence, ki s prijavo - 
potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.  
 
Za vse morebitne spore iz te nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je za odločanje 
v zadevi stvarno pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z 6. 9. 2021. 
 
 

Ljubljana, 6. 9. 2021 
 

 
 


