
Pravila nagradnega fotonatečaja #JazVrtnar 

 (v nadaljevanju: pravila)  

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

PROVENTUS, računalniške storitve, d.o.o., Franca Baliča 32, 5290 Šempeter pri Gorici, matična 
številka: 6844839000, davčna številka: 51298040 (v nadaljevanju: »organizator«), prireja nagradno 
igro #JazVrtnar (v nadaljevanju nagradna igra). 
 
Tehnična izvedba nagradne igre poteka v okviru spletne aplikacije Leevia.com (v nadaljevanju 
spletna aplikacija), ki jo organizator najame za obdobje trajanja nagradne igre.   

Kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki preko spletne aplikacije sodeluje v nagradni igri. Kot 

sponzorji se definirajo pravne osebe, organizatorjevi poslovni partnerji, ki prispevajo nagrade za 

izvedbo nagradne igre. 

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija 

blagovne znamke Posadi.si in blagovnih znamk sponzorjev in pridobivanje kontaktov. 

2. POTEK NAGRADNE IGRE  

Nagradna igra se začne 27. 8. 2015. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 27.8.2015 do 
vključno 10. 9. 2015. Nagradna igra poteka v okviru spletne aplikacije preko  družbenih omrežij 
Facebook, Twitter in Instagram.  

3. POGOJI SODELOVANJA 

 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 
Sodelujoči morajo biti na dan sodelovanja v nagradni igri stari najmanj 13 let. 

Nakup izdelkov organizatorja oziroma sponzorjev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 
 
V nagradni igri sodeluje vsaka oseba, ki se na spletno aplikacijo prijavi preko svojega e-mail naslova 
ali preko svojega Facebook, Twitter ali Instagram profila, označi (odkljuka), da se strinja s pogoji 
spletne aplikacije in s temi pravili ter objavi fotografijo.  

Če se fotografije ne prenesejo v okviru spletne aplikacije oziroma se prenesejo na drug način 
(primer: na zid družbenega omrežja organizatorja, na zid profila uporabnika, ipd.) se slednje 
smatrajo kot neveljavne za sodelovanje v nagradni igri. 

Vsak sodelujoči lahko sodeluje z več fotografijami, vendar lahko vsak prejme zgolj eno nagrado.  

4. PRIMERNE FOTOGRAFIJE 

 
Kot primerna se šteje fotografija, ki je skladna s smernicami objavljenimi na spletni aplikaciji 



(fotografija vrtnine oziroma zelenjave ali fotografija vrta ali udeleženca na vrtu ipd.). 
 
Organizator si pridružuje pravico, da iz nagradne igre izbriše ali izloči vse fotografije, ki: 
- so žaljive oz. spodbujajo rasno, versko in/ali kulturno sovraštvo,  
- prikazujejo nespodobno goloto in/ali erotične akte in/ali so obscene, 
- spodbujajo kazniva dejanja, sovraštvo in nasilna dejanja ali jemanje nedovoljenih substanc, 
- so po mnenju organizatorja na kakršenkoli drugi način neprimerne iz vidika sodelovanja v 
nagradni igri.  
 
Organizator si pridružuje pravico do trajne izločitve iz nagradne igre uporabnika, ki je naložil 
neprimerno fotografijo v spletno aplikacijo. 
 
Sodelujoči se strinja, da s sodelovanjem v nagradni igri prenese avtorske pravice na tej fotografiji 
na organizatorja nagradne igre, ki lahko te fotografije uporabi za promocijske namene 
organizatorja na spletu.  
 

5. SEZNAM NAGRAD 

Med nagrajence bodo podeljene naslednje nagrade: 

1. NAGRADA: 1x Hortybox dvignjena greda dimenzije 120x60x70 cm v vrednostni 97  EUR. 
Upravičenec je avtor fotografije z največjim številom všečkov do zaključka nagradne igre. 

2. NAGRADA: 1x Fullblissliving komplet kuharskih kartic Okusite svoje sanje v vrednosti 35 EUR. 
Upravičenec je avtor fotografije z drugim največjim številom všečkov do zaključka nagradne igre. 

3.NAGRADA: 1X knjiga Majda Ortan in Miša Pušenjak: Simfonija ravnovesja – razkritje zelene 
skrivnosti v vrednosti 33EUR. Upravičenec je avtor fotografije s tretjim največjim številom všečkov 
do zaključka nagradne igre. 

4. NAGRADA: 1x homeopatski izdelek Cora agrohomeopathie za zatiranje pršic, tripsov, bolhačev, 
ličink - B2 NaturSTOP CONTRA strune v vrednosti 29 EUR. Upravičenec je avtor fotografije s 
četrtim največjim številom všečkov do zaključka nagradne igre. 

5. NAGRADA: 1x homeopatski izdelek Cora agrohomeopathie za krepitev odpornosti in vitalnosti 
paradižnika - Cora X77 NaturNEGA paradižnik v vrednosti 29 EUR. Upravičenec je avtor fotografije 
s petim največjim številom všečkov do zaključka nagradne igre. 
 
6. NAGRADA: 1x homeopatski izdelek Cora agrohomeopathie za krepitev odpornosti in vitalnosti 
paradižnika - Cora X77 NaturNEGA paradižnik v vrednosti 29 EUR. Upravičenec je avtor fotografije 
s šestim največjim številom všečkov do zaključka nagradne igre. 

7. NAGRADA:  1x Fullblissliving knjiga Naša brezčasna narava v vrednosti 19 EUR. Upravičenec je 
avtor fotografije s sedmim največjim številom všečkov do zaključka nagradne igre. 

8. NAGRADA: 1x Sejmo.si paket semen za vzgojo kalčkov (5 vrečic) v vrednosti 12 EUR. 
Upravičenec je avtor fotografije z osmim največjim številom všečkov do zaključka nagradne igre. 
 



9. NAGRADA: 1x Sejmo.si paket semen za jesenske setve (8 vrečic) v vrednosti 9 EUR. Upravičenec 
je avtor fotografije z devetim največjim številom všečkov do zaključka nagradne igre. 
 

10. NAGRADA: 1x Sejmo.si paket semen za jesenske setve (8 vrečic) v vrednosti 9 EUR. 
Upravičenec je avtor fotografije z desetim največjim številom všečkov do zaključka nagradne igre. 

6. SPLOŠNO O NAGRADAH IN NAGRAJENCIH 

V primeru, da bi bil sodelujoči upravičen do več nagrad, če je npr. objavil več fotografij, ki so bile 
ob koncu nagradne igre uvrščene med prvih deset mest, prejme zgolj eno nagrado. V tem primeru 
prejme nagrado z najvišjo vrednostjo, preostale nagrade pa se razdelijo med ostale udeležence 
skladno s temi pravili.  

V kolikor imata dve ali več fotografij enako število všečkov (število ob ikoni srca, ki se nahaja pod 
fotografijo sodelujočega), prejme nagrado fotografija, ki je bila največkrat deljena preko družbenih 
omrežij (število ob ikoni »deli«, ki se nahaja pod fotografijo sodelujočega). Preostale nagrade se 
delijo skladno s temi določili.   

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali za katerokoli drugo nagrado. Prenos nagrade na tretjo 
osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V tem primeru se lahko 
nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec.  

7. OBJAVA NAGRAJENCEV 

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani organizatorja 
(www.posadi.si), na Facebook profilu Posadi.si in v elektronskih poštnih sporočilih nagradne igre, 
za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. 

Nagrajencem bodo nagrade in nagradne ugodnosti izročene s strani sponzorja, ki posamezno 
nagrado in ugodnost priskrbi. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci 
obveščeni s strani sponzorja, ki posamezno nagrado in ugodnost priskrbi, preko elektronske pošte 
najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o 
prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-
pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v 
obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem 
primeru se ta nagrada ne podeli. 

 

8. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE 

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu 
o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci 
za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne 
podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in 
sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo 
naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere 
vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec sponzorju, ki posamezno nagrado priskrbi, teh 

http://www.posadi.si/


podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Sponzorji so v 
teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosti vseh 
obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. 

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi 
ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec 
tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. 

9. OMEJITEV ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA 

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni 
igri z napačnimi podatki. 

Organizator ne odgovarja za nedelovanje ali nepravilno delovanje spletne aplikacije, s katero se 
nagradna igra izvaja. 

Organizator in sponzorji ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. 

15. DRUGE DOLOČBE 

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 
narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator 
sodelujoče obveščal na spletni strani nagradne igre oziroma z objavami na Facebook strani 
organizatorja. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba organizatorju piše na e-poštni 
naslov info@posadi.si. 

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je 
dokončna in velja za vse sodelujoče. 

Sodelujoči v nagradni igri se tudi strinja s pogoji, ki jih navaja podjetje, ki omogoča tehnično 
izvedbo nagradne igre. Pogoji so na voljo tukaj. 

16. UPORABA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, 
št. 13/2007-UPB1, 110/2009). 

Organizator bo kot upravljavec osebnih podatkov osebne podatke, ki jih bo pridobil od 
sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljal izključno za naslednje namene: 

 izvedba nagradne igre v vseh vidikih; 
 obveščanje nagrajencev o rezultatu nagradne igre; 
 objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre; 
 objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, z namenom obveščanja vsem  sodelujočim; 
 statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih; 
 izvajanje neposrednih trženjskih akcij; 

https://www.leevia.com/en/terms


 pošiljanje e-novic po e-pošti, predvidoma 1-krat tedensko; 
 pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih. 

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim 
osebam. 

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih. 

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na 
naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov info@posadi.si). 

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega. 

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma 
kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. 

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira. 

17. PREKLIC SODELOVANJA 

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, 
tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov info@posadi.si. 

18. REŠEVANJE PRITOŽB 

V primeru nepravilnosti, pritožb sodelujočih in nesporazumov, ki so med drugim posledica višje 
sile, nerazumevanja poteka nagradne igre, nerazumevanja pravil igre in/ali tehničnih težav, bo za 
razrešitev težav odgovorna komisija. 
 
Komisija je sestavljena iz ustanovnih članov podjetja organizatorja. Za veljavnost sklepov je 
potrebna 2/3 večina v komisiji. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo 
odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge 
udeležence. Zoper sklepe komisije v zvezi z nagradno igro ni možna pritožba. 
 
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je 
pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

Datum objave teh pravil: 28.8.2015 

 


