
Pravila nagradne igre »Božični nagradni kviz« 

          

1. člen  

(Organizator) 

Nagradno igro prireja družba Triglav Skladi d.o.o. Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, davčna 

številka SI 76205371 (v nadaljevanju tudi: Organizator ali Družba).    

V imenu in za račun Organizatorja na teritoriju Republike Slovenije, izvaja Nagradno igro 

Madwise d.o.o., Tržaška 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: Agencija). 

         

2. člen 

(Trajanje, namen in kraj Nagradne igre)  

Namen nagradne igre »Božični nagradni kviz« (v nadaljevanju: Nagradna igra) je promocija 

Organizatorja skozi skupek promocijskih in marketinških vsebin in aktivnosti, vključno s 

pošiljanjem e-novic in drugih obvestil o aktualnih dogodkih Organizatorja (kot so informativne 

ponudbe, obvestila o akcijah, novih produktih, nagradnih igrah, natečajih in drugih marketinških 

akcijah) ter občasna izvedba splošne nepersonalizirane analize in statistične obdelave 

pridobljenih podatkov zaradi izboljšanja storitev Organizatorja ter njegovih spletnih strani in 

drugih oblik informiranja (na primer, a ne izključno po SMS, telefonu, pošti itd.) 

Nagradna igra bo potekala od 08. 12. 2021 od 15:00 do 21. 01. 2022 do 12:00, nanaša pa se 

na celotno območje Republike Slovenije.  

Organizator lahko Nagradno igro po lastni presoji podaljša ali pa predčasno zaključi, 

spremembo trajanja Nagradne igre pa javno objavi.     

       

3. člen   

(Dostop do Pravil nagradne igre »Božični nagradni kviz«) 

Vse informacije o Nagradni igri ter Pravila nagradne igre »Božični nagradni kviz« (v 

nadaljevanju: Pravila) so dostopna na spletni strani https://zasluzitesivec.triglavskladi.si/bozicni-

nagradni-kviz/. 

      

4. člen  



(Pogoji za sodelovanje)  

V Nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki, ki izpolnjujejo vse spodaj naštete pogoje:  

-  so polnoletni, 

-  so državljani in davčni rezidenti Republike Slovenije, 

-  imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji, 

-  ki soglašajo s Pravili in  

-  ki izpolnijo oz. izvedejo vse aktivnosti, ki jih predvideva Nagradna igra. 

           

Soglasje s Pravili posameznik izrazi z oddajo obrazca ob kliku na gumb »PREVERITE 

REZULTATE« z obkljukanim potrditvenim poljem za strinjanje s pravili na spletni strani 

https://zasluzitesivec.triglavskladi.si/bozicni-nagradni-kviz/.      

V Nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju ali v Agenciji ter njihovi ožji 

družinski člani (zakonec/zunajzakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli 

neposredno sodelujejo pri izvedbi Nagradne igre.     

Vsak sodelujoči lahko sodeluje v Nagradni igri le v svojem imenu, s sodelovanjem v Nagradni 

igri. Sodelujoči potrjuje, da so vsi osebni podatki, ki jih je posredoval resnični in njegovi. 

Posameznik lahko v Nagradni igri sodeluje le enkrat. V primeru, da bi posameznik v Nagradni 

igri poskušal sodelovati večkrat, se upošteva samo prvič izpolnjeni kviz.     

       

5. člen  

(Kako poteka Nagradna igra) 

Nagradna igra poteka preko spletne strani https://zasluzitesivec.triglavskladi.si/bozicni-nagradni-

kviz, kjer se nahaja kviz, z vprašanji na katere odgovarja sodelujoči. Sodelujoči veljavno 

sodeluje le, če odgovori na vsa vprašanja, poda čisto vse zahtevane podatke in soglaša s 

sodelovanjem v Nagradni igri. 

Nagradna igra poteka v dveh sklopih, ki sta opisana v nadaljevanju.  

Izmed vseh, ki bodo odgovorili na vsa vprašanja v kvizu in izpolnili zahtevane podatke, bo 

izžrebanih 113 nagrajencev. Podeljene bodo naslednje nagrade (razdeljene na 2 sklopa): 

1. Sklop (praktične nagrade) 

-  22x Selfie stick 

-  22x Bandana 

-  22x Športna brisača 



-  22x Aktivna športna majčka 

-  22x Zložljiv dežnik  

Nagradna igra poteka od 08. 12. 2021 do 21. 01. 2022. 

Žrebanje bo potekalo dne 26. 01. 2022 ob 10.00 uri ob prisotnosti 3 članske komisije, ki o 

žrebanju pripravi zapisnik. Žrebanje ne bo javno.      

Nagrajenci nagrad bodo o tem, da so izžrebani v roku 7 dni od žrebanja obveščeni na 

elektronski naslov, ki so ga posredovali v sklopu Nagradne igre in bodo pozvani, da posredujejo 

kontaktne podatke za dostavo praktične nagrade. Nagrado bo nagrajencu po pošti na 

posredovani naslov poslala Agencija. 

V primeru, da izžrebanec nagrado odkloni oz. se ne odzove v roku določenem v obvestilu o 

tem, da je posameznik izžreban, posamezna nagrada ostane nepodeljena.    

2. Sklop (glavne nagrade) 

Izmed vseh sodelujočih v nagradni igri, ki bodo izvedli vse aktivnosti, opisane v prvem odstavku 

tega člena, bodo izžrebane tri osebe, ki bodo vsaka posamično prejele za nagrado vplačilo v 

višini 500 EUR v poljubni podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi. Nagrada bo 

vplačana najkasneje do dne 28.02.2022, pogoj za vplačilo nagrade pa je sklenjena pristopna 

izjava. 

Izžrebance bo Družba kontaktirala najkasneje v roku 14 delovnih dni od dne žreba in se bo z 

vsakim od izžrebancev dogovorila za termin pristopa k pravilom upravljanja Krovnega sklada 

triglav vzajemni skladi ter za posredovanje vseh osebnih podatkov, ki jih za pristop in vplačilo 

zahteva veljavna zakonodaja, če izžrebani še ni vlagatelj v investicijske sklade v upravljanju 

Družbe. Če je izžrebani že vlagatelj v podsklade v upravljanju Družbe, se zgolj preveri ažurnost 

osebnih podatkov, kot to določa veljavna zakonodaja. Vplačilo nagrade v izbrani podsklad 

Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi ne bo obremenjeno vstopnimi ali izstopnimi stroški. S 

sredstvi (to je enotami premoženja) v izbranem podskladu Krovnega sklada Triglav vzajemni 

skladi bo nagrajenec lahko prosto razpolagal v okviru veljavne zakonodaje.    

Za prejem nagrade mora nagrajenec na poziv za posredovanje podatkov odgovoriti v 14 

delovnih dneh od prejema obvestila, da je bil izžreban, Organizator pa mu ob prejetem 

odgovoru, da nagrado sprejme, posreduje nadaljnja navodila, kako in kje skleniti pristopno 

izjavo, če še ni vlagatelj. Posameznik lahko pristopi le na vpisnem mestu na sedežu Družbe, 

Slovenska cesta 54, Ljubljana.    

Žrebanje bo potekalo dne 26. 01. 2022 ob 10.00 uri ob prisotnosti 3 članske komisije, ki o 

žrebanju pripravi zapisnik. Žrebanje ne bo javno.   

V primeru, da izžrebanec nagrado odkloni oz. se ne odzove v zgoraj določenem roku glavna 

nagrada ostane nepodeljena. 



       

6. člen  

(Nagradni sklad) 

a. praktične nagrade: 

-  22x Selfie stick 

-  22x Bandana 

-  22x Športna brisača 

-  22x Aktivna športna majčka 

-  22x Zložljiv dežnik      

b. Glavna nagrada 

Izmed veljavno sodelujočih bodo izžrebane tri osebe, ki bodo s strani Družbe prejeli vplačilo v 

podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi v višini 500 EUR po izbiri nagrajenca.  

Nobena izmed zgoraj naštetih nagrad (praktična ali glavna) ni prenosljiva ali izplačljiva v 

gotovini, menjava nagrade za denar ni možna. 

Če se nagrajenec Organizatorju ne oglasi v zgoraj opredeljenem roku ali se pisno odpove 

katerikoli od zgoraj naštetih nagrad, le-ta ne bo podeljena.       

Nakup oz. vplačilo v investicijske sklade v upravljanju družbe Triglav Skladi d.o.o. ni pogoj za 

sodelovanje v Nagradni igri. 

Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne.   

Posameznega udeleženca lahko Organizator izključi iz Nagradne igre, ter zahteva vračilo že 

podeljene nagrade oz. sprejme odločitev, da se nagrada ne podeli, če Organizator naknadno, a 

najkasneje v roku 14 dni ugotovi, da sodelujoči ni spoštoval teh Pravil oz. na kakršen koli drugi 

način krši ali je kršil določila veljavne zakonodaje.   

       

7. člen  

(Akontacija dohodnine) 

Stroške morebitne akontacije dohodnine poravna Organizator Nagradne igre. 

Za nagrade, katerih vrednost presega 42 EUR z DDV bo Organizator odvedel akontacijo 

dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. 



Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado v vrednosti iz prejšnjega odstavka, je skladno z 

Zakonom o dohodnini davčni zavezanec. V ta namen je nagrajenec Organizatorju pred 

prejetjem nagrade dolžan predložiti ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno 

izpostavo in svojo davčno številko. Nagrajenec je seznanjen, da Organizator za njegovo 

nagrado, (v kolikor to zahteva veljavna zakonodaja) plača akontacijo dohodnine, znesek 

nagrade pa se nagrajencu nagrade šteje v davčno osnovo.   

Izročitev nagrade se šteje za opravljeno, ko je nagrajencu po pošti ali osebno s strani Agencije 

predana nagrada oz. ko družba za nagrajenca v izbrani investicijski sklad vplača glavno 

nagrado.  

       

8. člen 

(Osebni podatki) 

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal, shranjeval in varoval v 

skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov ter da jih, razen zaradi pošiljanja nagrad 

na naslove nagrajencem oz. za izvedbo te Nagradne igre in za namene podelitve nagrad, ne bo 

posredoval tretjim osebam.      

S sodelovanjem v Nagradni igri Sodelujoči v Nagradni igri družbi Triglav Skladi d.o.o. dovoljuje, 

da obdelujejo njihove osebne podatke, ki so jih sami podali v zvezi z Nagradno igro (na primer a 

ne izključno ime, naslov, kraj in poštna številka, telefonska številka), ter jih uporablja v 

marketinške in promocijske namene, povezane z Nagradno igro, v vseh oblikah medijev, vendar 

vse v obsegu soglasja, ki ga poda posameznik.     

Organizator bo osebne podatke udeležencev Nagradne igre obdeloval skladno s podanim 

soglasjem sodelujočega.     

Organizator in Agencija imata sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, Organizator pa 

bo osebne podatke posameznika obdeloval skladno s politiko zasebnosti, dosegljivo na spletni 

strani https://www.triglavskladi.si/politika-zasebnosti.     

Skladno s Politiko zasebnosti lahko posameznik vedno uveljavlja pravice, kot jih določa veljavna 

zakonodaja. Za vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov je na 

elektronskem naslovu: dpo@triglavskladi.si na voljo pooblaščena oseba za varstvo osebnih 

podatkov. 

     

9. Člen 

(Sodelujoči v Nagradni igri) 



Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne nagrade od 

navedenih v teh Pravilih.     

Organizator oz. v njegovem imenu Agencija si pridržuje pravico do izključitve Sodelujočega iz 

Nagradne igre, v kateremkoli trenutku, če Sodelujoči:     

● prekrši ta Pravila oz. ne sprejme Pravil, a v Nagradni igri še vedno sodeluje oz. poskuša 

sodelovati; 

          

● ne izpolni kviza Organizatorja v času trajanja Nagradne igre ali pošlje nepopolne ali 

napačne osebne podatke, zaradi kateregakoli drugega razloga z njim ni možno stopiti v 

stik z namenom podelitve nagrade oz. ni možno pripraviti pristopne dokumentacije za 

vplačilo glavne nagrade.         

Sodelujoči lahko kadarkoli odstopi od sodelovanja v Nagradni igri. Odstopi tako, da svojo željo 

sporoči na e-naslov info@triglavskladi.si. 

Sodelujoči ima pravico do preklica svoje privolitve za zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov 

v kateremkoli trenutku ter se zaveda in sprejme, da lahko takšen preklic lahko pomeni 

nezmožnost sodelovanja v Nagradni igri oz. nezmožnost podelitve nagrade. 

Če sodelujoči odstopi od sodelovanja v Nagradni igri še pred žrebanjem, v žrebu za nagrado ne 

bo sodeloval, če odstopi po opravljenem žrebu se morebitne nagrade ne podeli. 

      

10. člen 

(Prenehanje obveznosti) 

S podelitvijo nagrad in zaključkom Nagradne igre prenehajo vse obveznosti Organizatorja do 

nagrajenca. 

Organizator in Agencija ne prevzemata nobene odgovornosti ali stroškov, ki jih ima nagrajenec 

po izročitvi nagrade in ki nastanejo kot posledica dejanj Organizatorja, Agencije in/ali tretjih 

oseb, ki organizirajo in izvajajo svoje obveznosti v zvezi z Nagradno igro. 

Organizator nadalje ne odgovarja za prihodnje gibanje vrednosti enot premoženja, lastnik 

katerih je postal dobitnik glavne nagrade z naslova te Nagradne igre ter morebitne z zakonom 

določene dajatve ali druge dolžnosti, ki jih ima imetnik enot premoženja investicijskih skladov. 

       

11. člen 

(Dopolnitve in popravki osebnih informacij/podatkov)  

mailto:info@triglavskladi.si


Sodelujoči lahko z e-sporočilom na e-naslov info@triglavskladi.si spremeni katerikoli osebni 

podatek. V e-sporočilu mora Sodelujoči navesti ime in priimek, naslov in e-naslov ter podatek, ki 

ga želi dopolniti ali spremeniti.  

 

12. člen 

(Zaščita podatkov) 

Organizator izvaja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov. 

Sodelujoči je seznanjen z dejstvom, da je že sam prenos podatkov prek interneta ali katerekoli 

brezžične mreže tvegan, na kar Organizator ne more vplivati.   

       

13. člen 

(Zaupnost podatkov tretjih spletnih strani) 

Ta Pravila se nanašajo izključno na uporabo in objavljanje informacij, ki jih Organizator zbira od 

Sodelujočih v Nagradni igri preko spletne strani https://zasluzitesivec.triglavskladi.si/bozicni-

nagradni-kviz.  

        

14. člen (Pričetek veljave Pravil) 

Ta Pravila se pričnejo uporabljati z dnem 08. 12. 2021.  

 

 

V Ljubljani, 08. 12. 2021 

        

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.  


