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PRAVILA NAGRADNE KRIŽANKE 
v časopisu  APLENCA - Glasilo občine Komenda 

 
1. člen 

Organizator nagradne križanke 

 
Organizator nagradne križanke je vsakokratni izdajatelj časopisa APLENCA - Glasilo občine 
Komenda. 
 

2. člen 
Namen nagradne križanke 

 
Organizator objavlja nagradno križanko za bralce časopisa APLENCA - Glasilo občine Komenda. 
 

3. člen 
Objava nagradne križanke 

 
Nagradna križanka se objavlja v časopisu APLENCA - Glasilo občine Komenda. 
 

4. člen 
Pogoji sodelovanja v nagradni križanki 

 
Udeleženec nagradne križanke je lahko vsaka fizična oseba, ki pošlje pravilno rešitev gesla 
nagradne križanke in vse zahtevane podatke, skladno z objavo v časopisu, ter jo najkasneje do 
objavljenega roka pošlje na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom 
»Nagradna križanka« ali po e-pošti urednistvo.gok@komenda.si. 
 
V žrebanju ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne križanke in njihovi ožji 
družinski člani ter osebe, ki so zaposlene v podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako 
velja tudi za njihove ožje družinske člane. 
 
V žrebanje bodo vključene le pravilne rešitve z izpolnjenimi vsemi zahtevanimi podatki. Vsak 
udeleženec lahko v posameznem žrebanju sodeluje le enkrat. Iz rešitev prejetih preko e-pošte se iz 
vsakega e-naslova upošteva le ena rešitev.   
 
Nagradna križanka se nahaja v časopisu APLENCA - Glasilo občine Komenda. 
 
Sodelujoči udeleženec v žrebanju soglaša, da se njegovi podatki (ime in priimek in naslov) v primeru, 
da je izžreban objavijo v izidu žrebanja v časopisu.  
 

Nagradna križanka je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p.‐ji v žrebanju ne morejo 
sodelovati. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči pristane na vse pogoje 
v zvezi z nagradno križanko, sprejema pravila nagradne križanke in se z njimi strinja. 
 

5. člen 
Žrebanje in razglasitev nagrajenca 

 
Žrebanje nagrajencev se izvede skladno z objavo nagradne križanke – pred izidom naslednje 
številke glasila.   
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Žrebanje nagrajencev se izvaja v prostorih izvajalca žrebanja v prisotnosti vsaj 3‐članske komisije. 
Nagrajence se objavi v časopisu APLENCA - Glasilo občine Komenda. Nagrajenci so o rezultatih 
žrebanja tudi pisno obveščeni (e-pošta ali navadna pošta). 
 
Organizator hrani dokumentacijo v zvezi z izvedbo žrebanja na sedežu organizatorja vsaj tri mesece 
po objavi rezultatov žrebanja. 
 
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim žrebanjem oziroma uporabo pravil je 
dokončna in velja za vse udeležence. 
 

6. člen 
    Nagrada 

 
Nagrajenci prejmejo nagrado sponzorja križanke. Nagrada ni izplačljiva v denarni protivrednosti. 
Izžrebanci, ki posredujejo napačne oziroma netočne podatke, praviloma ne morejo uveljavljati 
nagrade.  

7. člen 
   Prevzem nagrade 

 
Dopis o načinu prevzema nagrade se izžrebanemu nagrajencu, v roku 5 dni od objave nagrajencev, 
pošlje  po pošti na naslov, naveden na rešitvi nagradne križanke.  
 

8. člen 
 Davčni vidik nagradne križanke 

 

Vrednost posamezne nagrade praviloma ne presega zneska 42 € z DDV, ki je predmet obdavčitve 
po Zakonu o dohodnini. V primeru, da vrednost nagrade presega 42 € z DDV, je nagrajenec kot 
zavezanec za dohodnino dolžan organizatorju posredovati podatke (ime in priimek, naslov stalnega 
bivališča, davčno številko). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, 
katere vrednost presega 42 € z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v 
zahtevanem roku, od organizatorja ni upavičen zahtevati izročitve nagrade. 
 

9. člen 
    Obvezujoča pravila 

 
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s časopisom in 
izdajo nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se 
obvezujejo, da jih bodo upoštevali.  
 
Pravila in pogoji nagradne križanke so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem 
mestu https://www.komenda.si/kategorija/obcinsko-glasilo/casopis/ . 
 
Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izdajatelj. 
 
Morebitne napake pri izvedbi objave in žrebanja nagradne križanke bo izdajatelj reševal pravočasno 
in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko organizator razveljavi 
nagradno žrebanje v celoti in ga z ustreznimi popravki ponovi. 
 

10. člen 
  Sprememba pravil 

 
Organizator nagradne križanke si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne 
križanke, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. Sprememba pravil se objavi na 
uradni spletni strani organizatorja. 
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11. člen 
    Zasebnost in varstvo podatkov 

 
Organizator nagradne križanke se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo uporabljal izključno za namene nagradne križanke.  
 
Udeleženec nagradne križanke, z dopisanimi osebnimi podatki, daje organizatorju osebno 
privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne 
križanke.  
 

12. člen 
   Ostale določbe 

 
V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša 
od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo 
zastopa. 
 
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne križanke ne odgovarjajo za morebitno 
škodo, ki bi izvirala iz nagrade. 
 

13. člen 
 Reševanje sporov 

 
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Kamniku. 
 

14. člen 
Veljavnost pravil 

 
Pravila pričnejo veljati z dnem 20. 3. 2022. 
 
Z dnem uveljavitev teh pravil prenehajo veljati pravila z dne 27.9.2017 
 
 
V Komendi, 20. 3. 2022 

Občina Komenda 


