
   
 
 
 
 
Pravila nagradne igre: sejem Agra 2018 
 
 
1. Organizator 
Organizatorji nagradne igre so Skupina Deželna banka Slovenije (Deželna banka Slovenije d. d., 
Kolodvorska ulica 9, Ljubljana; DBS Leasing d. o. o., Kolodvorska ulica 9, Ljubljana; DBS Nepremičnine d. 
o. o., Kolodvorska ulica 9, Ljubljana; DBS Adria d. o. o., Kolodvorska ulica 9, Ljubljana; Semenarna 
Ljubljana d. d., Dolenjska cesta 242, Ljubljana) in ČZD Kmečki glas, d. o. o. - v nadaljevanju organizatorji. 
 
 
2. Trajanje 
Nagradna igra poteka od 25. 8. 2018 do vključno 30. 8. 2018 na razstavnem prostoru Deželne banke 
Slovenije d. d. na 56. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni.  
 
 
3. Pogoji sodelovanja 
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V času trajanja nagradne igre udeleženci vpišejo osebne 
podatke na letak za nagradno igro, ki je na voljo na razstavnem prostoru Deželne banke Slovenije, ter ga v 
času sejma oddajo v označeno škatlo. Obiskovalci sejma, ki izpolnijo letak za nagradno igro (kontaktni 
podatki, podpis), lahko sodelujejo pri vrtenju kolesa sreče, ki se vrti vsak dan sejma od 10.00 do 12.00 in 
od 15.00 do 17.00. V žrebanje za glavne nagrade, ki se bo opravilo 5. 9. 2018, se vključijo vsi letaki za 
nagradno igro z izpolnjenimi kontaktnimi podatki (vsaj ime, priimek, ulica, poštna številka, pošta in telefon 
oz. e-naslov) ne glede na to, ali udeleženec v nagradni igri vrti kolo sreče ali ne. V nagradni igri lahko 
posameznik sodeluje le z enim letakom za nagradno igro in enkrat vrti kolo sreče. 
 
 
4. Nagrade 
Udeleženci nagradne igre, ki v času sejma oddajo popolno izpolnjene letake za nagradno igro v označeno 
škatlo, lahko sodelujejo pri vrtenju kolesa sreče. Za vsako polje na kolesu sreče je predvidena praktična 
nagrada, ki jo podarjajo organizatorji nagradne igre in partner Prva osebna zavarovalnica, d. d., Fajfarjeva 
ulica 33, 1000 Ljubljana. Udeleženec nagradne igre prejme nagrado družbe, pri kateri se ustavi kolo sreče. 
 
Med vsemi izpolnjenimi letaki nagradne igre, oddanimi v označeno škatlo v času trajanja sejma Agra, 3-
članska komisija, ki jo imenujejo organizatorji, 5. 9. 2018 izžreba dobitnike naslednjih nagrad: 
 
3 x 1. nagrada: letno turistično zavarovanje z asistenco v tujini (paket B, Zavarovalnica Sava) (vrednost: 3 x 
35,12 EUR), 
2. nagrada: 3 knjige založbe Kmečki glas (vrednost 37,50 EUR), 
3. nagrada: bon v vrednosti 25 EUR za nakup po lastni izbiri v kateremkoli Vrtnem centru Kalia. 
 
Nagrade niso izplačljive v gotovini in jih ni možno zamenjati za katerokoli drugo nagrado. 
 
Dohodek, ki ga predstavlja dobitek v naravi, se v skladu z 105. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) 
opredeljuje kot drugi dohodek in se na podlagi 9. točke 16. člena ZDoh-2 poveča s koeficientom davčnega 
odtegljaja. Organizatorji v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) in 108. členom Zakona o 
dohodnini (ZDoh-2) za nagrade, ki presegajo vrednost 42 EUR, obračunata, odtegneta in plačata davčni 
odtegljaj v višini 25 % dohodka obenem z izročitvijo dobitka dobitniku. Organizatorji se zavežejo k plačilu 
akontacije dohodnine v višini 25 % za nagrade, ki presegajo znesek 42 EUR. 
 
 
 



5. Žrebanje nagrade 
5. 9. 2018 3-članska komisija, imenovana s strani organizatorjev, izvede žrebanje med vsemi, ki so 
sodelovali v nagradni igri, in izžreba dobitnike nagrad (v skladu s točko 3 in točko 4 teh pravil). 
 
Žrebanje bo potekalo na sedežu družbe Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana. 
Žrebanje ne bo javno. 
 
Nagrajenci bodo na dan žrebanja objavljeni na spletnih straneh organizatorjev. O rezultatih žrebanja bodo 
nagrajenci obveščeni v roku 1 tedna od izvedenega nagradnega žrebanja, in sicer telefonsko oziroma po 
elektronski pošti, v kolikor se v roku 3 delovnih dni na tovrstno obveščanje ne bodo odzvali, bodo 
obveščeni še po navadni pošti. Tudi v tem primeru je rok za odziv nagrajenca (klic na telefonsko številko, 
navedeno v dopisu) 3 delovne dni. Nagrade bodo nagrajenci prevzeli v njim najbližji poslovalnici DBS. 
Nagrade morajo nagrajenci koristiti do 31. 12. 2018 (1. in 3. nagrada). Nagrade niso prenosljive. V primeru, 
da nagrajenci nagrade ne prevzamejo oz. je ne koristijo, nagrada ostane organizatorjem nagradne igre. 
 
Organizatorji nagradne igre ne prevzemajo odgovornosti za tehnične težave, ki bi izžrebancu onemogočale 
pravočasen odziv, odgovor ali prejem sporočila. Organizatorji prav tako ne prevzemajo odgovornosti, če so 
 vpisani podatki na nagradnem letaku napačni, neveljavni ali nečitljivo zabeleženi. 
 
Udeleženec v nagradi igri s podpisom letaka nagradne igre izjavlja, da želi sodelovati v nagradni igri, in 
zato soglaša, da organizatorji nagradne igre hranijo in obdelujejo na letaku nagradne igre navedene 
osebne podatke za namen izvedbe nagradne igre in za obveščanje o rezultatih nagradne igre ter z javno 
objavo svojega imena, priimka in naslova na spletnih straneh organizatorjev. S sodelovanjem v nagradni 
igri se strinja s temi pravili nagradne igre. 

 

6. Druga pravila nagradne igre 
V nagradni igri lahko sodelujejo samo državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let, in fizične osebe s 
stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Zaposleni v družbah organizatorjev in poslovnih 
partnerjev v nagradni igri ne smejo sodelovati. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s 
pravili nagradne igre, ki so dostopna na spletnih straneh organizatorjev in na njihovih razstavnih prostorih 
na 56. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. 
 
 
7. Varovanje osebnih podatkov 
Organizator obdeluje, hrani in varuje osebne podatke vseh udeležencev, ki pristopijo k nagradni igri, 
skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov 
(Uredba (EU) 2016/679 - GDPR) in svojimi internimi akti ter skladno z njihovo privolitvijo za obdelavo 
osebnih podatkov za namene trženja. 
 
Udeleženec v nagradi igri s podpisom letaka nagradne igre soglaša, da se navedeni osebni podatki na 
letaku nagradne igre v okviru izvajanja bančnih storitev ter drugih storitev, ki jih opravljajo v teh pravilih 
nagradne igre navedene družbe, lahko uporabljajo za namene izvedbe nagradne igre in za obveščanje o 
rezultatih nagradne igre ter z javno objavo svojega imena, priimka in naslova na spletnih straneh 
organizatorjev. Osebni podatki udeležencev, ki ne bodo podali privolitve za obdelavo osebnih podatkov za 
namene trženja, se bodo v roku 15 dni po zaključku nagradne igre izbrisali. 
 
Udeleženec v nagradni igri, ki na letaku nagradne igre izpolni privolitev za obdelavo osebnih podatkov za 
namen trženja, s podpisom soglaša, da se navedeni osebni podatki na letaku nagradne igre v okviru 
izvajanja bančnih storitev ter drugih storitev, ki jih opravljajo v teh pravilih nagradne igre navedene družbe, 
lahko uporabljajo za namene avtomatiziranih ter neavtomatiziranih obdelav, profiliranja in segmentiranja za 
tržne namene, s katerimi bo ponudba prilagojena njegovim potrebam in željam. 

Deželna banka Slovenije d. d. bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, tako da ne bo 
prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Deželna banka Slovenije d. 
d. se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi brez pridobitve 
pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za banko izvajajo podporo poslovnim 
procesom banke oziroma  aktivnostim. Deželna banka Slovenije d. d. bo podatke obdelovala zgolj v okviru 
izbranega načina trženja do preklica privolitve za posamezne načine trženja. 



Udeleženec v nagradni igri lahko v vsakem trenutku prekliče uporabo svojih osebnih podatkov za namene 
trženja na enak način kot je privolitev podal, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki 
se je izvajala pred danim preklicem. Udeleženec v nagradni igri ima glede osebnih podatkov, ki se 
nanašajo nanj, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in 
ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). 

V primeru obstoja več dokumentov o privolitvi velja, da je zadnji dokument o privolitvi veljaven dokument.  

Podrobnejše informacije o tem, kako Deželna banka Slovenije d. d. ravna z osebnimi podatki, so 
vsebovane v dokumentu Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Deželni banki Slovenije d. d., ki 
so na voljo na www.dbs.si/varstvo-osebnih-podatkov, na mestu, kjer se oddaja letak za nagradno igro, in v 
vseh poslovalnicah banke. 

 

8. Pritožbe in morebitne spremembe pravil 
Vse pritožbe in reklamacije rešujejo organizatorji. V primeru utemeljenih pritožb se organizatorji zavezujejo, 
da jih bodo odpravili v zakonsko določenem roku in o tem obvestili udeleženca v nagradni igri. Udeleženec 
v nagradni igri lahko svoje pritožbe, vezane na nagradno igro, na katero se nanašajo ta pravila, udejanjajo 
v skladu s Pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov, ki je objavljen na https://www.dbs.si/pritozbe-in-
pohvale. 
 
Organizatorji lahko spremenijo ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani 
javnosti. Organizatorji bodo o vseh spremembah in novostih udeležence v nagradni igri obveščali prek 
svojih spletnih strani. 
 
 
 


