
 
 
 
 
 

 

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V 
NAGRADNI IGRI »Kaj je na sliki?« 

 

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za 
udeležbo v nagradni igri »Kaj je na sliki?«  

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
Skladno s temi pravili ANTENNA TV SL d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana izvede nagradno 
igro, kot sledi v nadaljevanju. 

Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na portalu siol.net/planet-tv. 

Nagradna igra bo potekala v TV oddaji Dan. od 2.10. 2017do vključno 30.11. 2017.  

2. DEFINICIJE POJMOV 

2.1 Organizator nagradne igre ter ponudnik, lastnik, skrbnik TV oddaje Dan.  je ANTENNA TV 
SL d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana.  

2.2 Pravila nagradne igre definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci v nagradni igri 
sodelujejo. 

2.3 Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v 
Sloveniji, ki želijo sodelovati v nagradni igri, se strinjajo s pogoji in s pravili te nagradne igre. V 
nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in naročnika nagradne igre ter 
zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Nakup kateregakoli 
izdelka ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  

3. POTEK NAGRADNE IGRE 

3.1 Udeleženci nagradne igre v TV oddaji Dan. pod nagradnim vprašanjem, zastavljen znotraj 
TV oddaje Dan., odgovorijo na nagradno vprašanje. Nagradna igra se zaključi ob koncu TV 
oddaje Dan. Med klicatelji, ki so odgovorili pravilno, je z izžreban en (1) nagrajenec. 

3.2 Organizator bo nagrajenca javno navedel v oddaji Dan., še isti dan najkasneje do konca 
oddaje. 

3.3 Organizator bo v posamezni oddaji po lastni izbiri podelil eno od nagrad določenih v 4. 
Členu teh pravil (majico ali TV). 
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4. NAGRADNI SKLAD 

Nagradni sklad vsebuje naslednje nagrade: 

 4x LCD TV Sony Bravia 48 WD650B v vrednosti 610€ 

 majica Planet TV (dnevna nagrada) 
 

Organizator bo za posameznega nagrajenca od njegovega/njenega sorazmernega deleža 
vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Dohodek, ki ga 
predstavlja dobitek v naravi se v skladu z 105. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2), 
opredeljuje kot drugi dohodek. Organizator v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-
2) in 108. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) za nagrade, ki presegajo vrednost 42 EUR, 
obračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj v višini 25 % dohodka obenem z izročitvijo dobitka 
dobitniku. 
 
Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme 
nagrajenca. 
 
Nagrajenci so kot zavezanci za dohodnino dolžni organizatorju pisno predložiti natančne 
osebne podatke: ime in priimek, naslov, davčno izpostavo in svojo davčno številko.  

5. OBVEZNOSTI NAGRAJENCA NAGRADNE IGRE IN 
PREVZEM NAGRAD 

5.1 Uredništvo oddaje Dan. si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je 
nagrajenec sodeloval v igri v nasprotju s splošnimi pogoji in pravili te nagradne igre. 

5.2 Če nagrajenec ne navede pravilnih osebnih podatkov in/ali ga ni mogoče obvestiti o izidu 
nagradne igre, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega 
nadomestila.  

5.3 Nagrajenca bo o nagradi obvestil organizator. 

6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV  

6.1  Vsak udeleženec nagradne igre organizatorju in naročniku nagradne igre dovoljuje, da 
vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih 
uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 
67/07). Organizator nagradne igre zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. 
Organizator nagradne igre lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o 
nagradni igri, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe 
storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, 
novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. 

7. PRITOŽBE 

7.1 Vse pritožbe rešuje organizator nagradne igre. 



 

Pritožbe lahko udeleženci pošljejo na uredniki@planet-tv-si. V primeru utemeljenih pritožb se 
organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem 
obvestil udeleženca. 

7.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani. 

Ljubljana, 16. 10. 2017 
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