
Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre 

»Podarimo vam letno e-vinjeto 3DVA-jevci obdarujemo tudi v mesecu januarju« 

 

1. Splošne določbe 

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja in izvedbe nagradne igre »Podarimo vam 

letno e-vinjeto 3DVA-jevci obdarujemo tudi v mesecu januarju« (v nadaljevanju: nagradna 

igra). 

Organizator objavlja nagradno igro z namenom širjenja prepoznavnosti blagovne znamke 3dva.  

2. Organizator 

Organizator nagradne igre je TOBAČNA 3DVA, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 

90, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: organizator). 

3. Trajanje  

Nagradna igra traja od vključno dne 7. 1. 2022 do vključno dne 16.1.2022 (do polnoči). 

4. Udeleženci 

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki 

Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) lahko v nagradni igri sodelujejo zgolj s soglasjem 

staršev ali zakonitih zastopnikov. 

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani 

(zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo 

pri izvedbi nagradne igre. 

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu.  

Sodelujejo lahko le fizične osebe, pravne osebe in s.p.-ji v nagradni igri ne morejo sodelovati. 

Udeleženci lahko sodelujejo največ enkrat. 

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre  

Nagradna igra poteka na Facebooku. 

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri tako, da izvedejo vse naslednje aktivnosti: všečkajo stran 

»Moja trafika 3DVA«, delijo objavo organizatorja in v komentarju pod fotografijo »E-vinjeta darilo« 

označijo prijatelja, ki mu privoščijo letno vinjeto. 

Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajenca/nagrajenke (v nadaljevanju: nagrajenec) v 

ponedeljek, 17.1.2022 na Facebook strani organizatorja (Moja trafika 3dva). 

 



Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki 

(uporabniško ime, ki ga uporablja na Facebook-u) v primeru izžrebanosti javno objavljeni na 

Facebook strani organizatorja (Moja trafika 3DVA).  

Udeleženec se zavezuje v primeru izžrebanosti na poziv organizatorja posredovati dodatne 

podatke, potrebne za identifikacijo in prevzem nagrade (ime, priimek, datum rojstva, naslov in 

davčno število). Organizator nagrajenca o upravičenosti do nagrade in predložitvi podatkov 

praviloma pozove preko Facebook-a. Če nagrajenec zahtevanih podatkov ne posreduje niti po 

ponovnem pozivu organizatorja, se mu nagrada ne podeli.  

Udeleženec lahko kadarkoli do konca nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic 

mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja 

3dvainfo@si.imptob.com. V tem primeru se udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v 

nagradni igri in vseh morebitnih postopkov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne 

igre izhajajo. 

Udeleženci soglašajo, da lahko organizator skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, 

njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri (podatki, ki 

jih udeleženec javno razkriva na Facebook-u, predvsem uporabniško ime udeleženca), uporabi za 

potrebe te nagradne igre. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do 

preklica privolitve, a najdlje do podelitve nagrade oz. do 31.12.2022, kar je prej. Za potrebe hrambe 

dokumentacije in morebitnih upravnih, sodnih in drugih postopkov pa lahko organizator navedene 

podatke o udeležencih obdeluje še 5 let po zaključku nagradne igre. Podatke o nagrajencu 

(uporabniško ime na Facebook-u, ime, priimek, datum rojstva, naslov in davčno število) organizator 

obdeluje in hrani 5 let po zaključku nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov imajo 

udeleženci možnost vpogleda in ažuriranja osebnih podatkov.  

6. Nagrada 

V nagradnem skladu je ena (1) glavna nagrada, in sicer letna e-vinjeta za cestninski razred 2A 

(avto) v vrednosti 110 €, ki se podeli ob zaključku nagradne igre. Nagrade ni mogoče zamenjati za 

denar. 

Sponzor nagrade je organizator.  

V ponedeljek 17.1.2022 bo izvedeno žrebanje, v katerem bo organizator naključno izžrebal 

udeleženca, ki bo upravičen do nagrade.   

Podatki o nagrajencu bodo po končanem žrebanju razglašeni na Facebook strani organizatorja 

(Moja trafika 3DVA).  

7. Potek žrebanja 

Žrebanje bo izvedel predstavnik organizatorja s pomočjo programske opreme za naključni izbor. O 

žrebanju (datum, kraj žrebanja, začetek žrebanja, posnetek zaslona izžrebanega nagrajenca, 

zaključek žrebanja, predstavnik organizatorja) se bo vodil zapisnik, ki ga bo podpisal predstavnik 

organizatorja, ki bo izvedel žrebanje. Žrebanje se bo izvedlo na sedežu organizatorja nagradne 

igre. Žrebanje ni javno. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni mogoča. 

mailto:info@trafika3dva.si


Odločitve organizatorja glede morebitnih izločitev sodelujočih iz nagradne igri se vpišejo v zapisnik 

ter so dokončne in nepreklicne.  

8. Obveščanje o nagrajencih  

Nagrajenec je v nagradni igri sodelujoča oseba, ki je bila izžrebana v skladu s temi splošnimi pogoji.  

Podatki o nagrajencu bodo javno objavljeni na dan žrebanja (predvidoma po 12. uri) na Facebook 

strani organizatorja (Moja trafika 3DVA). 

Nagrajenec, bo objavljen z naslednjimi podatki: uporabniško ime, ki ga nagrajenec uporablja na 

Facebook-u.   

9. Prevzem nagrade 

Nagrajenec prevzame nagrado najkasneje do vključno dne 15.2.2022, in sicer z osebnim 

prevzemom na sedežu organizatorja Cesta 24. junija 90, 1231 Ljubljana- Črnuče. V kolikor nagrade 

v roku ne prevzame ali jo odkloni, nagrada ne bo podeljena.  

Nagrajenec mora ob prevzemu nagrade predložiti osebni dokument, mladoletni nagrajenec pa 

mora nagrado prevzeti ob spremstvu vsaj enega starša oz. zakonitega zastopnika.  

Prejem nagrade nagrajenec oz. njegov zakoniti zastopnik potrdi organizatorju s podpisom potrdila. 

Nagrajenec, ki prejme nagrado, za katero se obračuna in plača akontacija dohodnine, je skladno z 

veljavnimi predpisi davčni zavezanec, zato je dolžan organizatorju sporočiti svoje ime, priimek, 

naslov in davčno številko. S tem se nagrajenec strinja, da bo prevzel izžrebano nagrado. V 

nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade ter mu je organizator ni dolžan izročiti in je hkrati 

prost vseh obveznosti do nagrajenca. Nagradi, za katero se obračuna in plača akontacija 

dohodnine, se lahko nagrajenec tudi pisno odpove in s tem izgubi pravico do nagrade, če to pisno 

sporoči organizatorju.  

Plačilo akontacije dohodnine nagrajencu izvede organizator, ki nagrado tudi podeljuje. 

10. Dokumentacija 

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator na sedežu, in sicer: 

− dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo 

v prostorih organizatorja pet (5) let; 

− dokumentacija v zvezi z nagrajencem (obvestila o osebnih podatkih, davčna 

dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. 

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi 

akti. 

11. Dostop do pravil nagradne igre 

Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre javno dostopna na spletni strani 

organizatorja www.trafika3dva.si.  

12. Ostale določbe 

http://www.trafika3dva.si/


Organizator ne odgovarja za nedelovanje ali težave pri delovanju omrežja Facebook ali 

posameznih aktivnosti na tem omrežju. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v 

zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. 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. Avtentično tolmačenje teh pravil določa 

izključno organizator.  

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do sprememb teh splošnih pogojev in pravil, če to 

zahtevajo pravni, tehnični, komercialni ali kateri koli drugi razlogi. O vseh morebitnih spremembah 

bo udeležence obvestil z objavo na svojih spletnih straneh www.trafika3dva.si. 

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

sodišče v Ljubljani. 

Ta pravila začnejo veljati z dnem njihovega sprejema. 

 

Ljubljana, dne 7.1.2022 

  

3DVA d.o.o.  
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