
 
 

Zavod Pogreb ni tabu, Linhartova 66, 1000 Ljubljana ~ PUP Velenje d.d. Koroška cesta 40/a 3320 Velenje 
 

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI: 
UREDITEV GROBA PO PROJEKTU STROKOVNJAKA V VREDNOSTI DO 200 EVROV 

 
  

1. Splošne določbe 
Nagradno igro organizirata Zavod Pogreb ni tabu, Linhartova 66, 1000 Ljubljana in Podjetje za urejanje prostora, d. d. 
(PUP Velenje d.d.) Koroška cesta 40/a 3320 Velenje (v nadaljevanju Organizator). 
 
Nagradna igra poteka od 1.11.2013 – 15.3.2014. 
 
2. Sodelovanje v nagradni igri 
V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, ki: 
• je državljan Republike Slovenije, 
• je dopolnil 18 let, 
• je na blagajni oddal pravilno izpolnjeno prijavnico ali se prijavila na elektronskem naslovu info@pogreb-ni-tabu.si. 
 
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma 
izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši 
oziroma posvojitelji). Navedeni bodo v primeru njihovega sodelovanja v nagradni igri in v primeru izžrebanja katere od 
teh oseb izločeni, žrebanje te nagrade pa bo v roku treh delovnih dni od seznanitve s temi okoliščinami ponovljeno. 
 
3. Način sodelovanja v nagradni igri  
Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno izpolniti prijavnico, ki se nahaja na blagajnah Organizatorja na naslovih: 

- Cvetličarna Interspar, Šalek 112, Velenje, 03/587-20-64    
- Cvetličarna Rožni dvor, Kidričeva cesta 45, Velenje, 03/587-58-43     
- Cvetličarna Rož’ca, Cankarjeva cesta 1, Velenje, 03/587-12-05     
- Cvetličarna Podkraj, Pokopališka cesta 10a, Velenje, 03/586-58-60 ali 03/3896-31-62     
- Vrtnarski center, Koroška cesta 40a, Velenje, 03/586-63-63     
- Cvetličarna Rožni vrt, Celjska cesta 40, Velenje, 05/902-09-78     
- Cvetličarna Orhideja, Glavni trg 13, Slovenj Gradec, 02/884-30-03     
- Cvetličarna Šoštanj, Cesta Lole Ribarja 6, 3325 Šoštanj, 03/588-28-12     
- Vrtni center PILON (pri policijski postaji Velenje), Celjska cesta 4, 3320 Velenje, 03/777-95-7 

 
ali preko elektronske pošte info@pogreb-ni-tabu.si s pripisom: Nagradna igra ureditev groba.  
 
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 
 
4. Opis nagrad 
Organizator podarja ureditev groba v vrednosti do 200 EUR po projektu strokovnjaka za hortikulturo. 
 
5. Potek žrebanja / izbor nagrajenca 
Žrebanje bo potekalo 15.3.2014 v vrtnem centru PILON v Velenju. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba nanje ni 
mogoča. Nagrajenec bo o žrebu obveščen tudi pisno po navadni pošti. 
 
 
6. Prevzemi nagrad 
Nagrajenec bo s prejeto nagrado seznanjeni najkasneje v petih delovnih dneh po žrebanju, in sicer po elektronski 
oziroma navadni pošti. 
 

mailto:info@pogreb-ni-tabu.si


Nagrada je prenosljiva. V primeru prenosa nagrade drugi osebi se podpiše izjava  o prenosu. Nagrada ni izplačljiva ali 
zamenljiva za gotovino. 
 
7. Varovanje osebnih podatkov 
Vsi sodelujoči v nagradni igri potrjujejo, da se strinjajo s pogoji sodelovanja v nagradni igri in dajejo privolitev, da se 
njihovi osebni podatki, ki jih prejmemo po elektronski pošti ali na prijavnicah, shranijo ter obdelujejo za namene te 
nagradne igre in za marketinške namene Organizatorja. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo pregled, 
dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za 
namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene Organizatorja, skladno z zakonom. Zahtevek za pregled, 
dopolnitev, popravek ali izbris osebnih podatkov lahko sodelujoči pošljejo na naslov: Zavod Pogreb ni tabu, Linhartova 
66, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@pogreb-ni-tabu.si. 
 
Udeleženec nagradne igre soglaša, da se njegovi podatki (ime, priimek in kraj bivanja) objavijo na spletni strani 
www.pogreb-ni-tabu.si, www.pup.si ter na Facebook profilu Pogreb ni tabu v primeru, da bo izžreban.  
 
Sodelujoči tudi dovoljuje in soglaša, da bo v primeru, če bo izžreban za glavno nagrado Organizatorju na voljo za 
fotografiranje in morebitne videoposnetke, ki jih bo Organizator uporabil v promocijske namene. Sodelujoči soglaša, da 
se njegovi osebni podatki (ime, priimek in kraj bivanja), fotografije ter morebitni videoposnetki, v primeru, če bo 
izžreban, objavijo v sredstvih javnega obveščanja. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v tej nagradni 
igri, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
 
8. Reševanje pritožb 
Vse morebitne spore, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
9. Končne določbe 
Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.pogreb-ni-tabu.si. 
 
Organizator si pridržuje pravico do sprememb oziroma dopolnitev teh pravil, o čemer bo javnost obvestil na spletni 
strani www.pogreb-ni-tabu.si.  
 
Pravila nagradne igre začnejo veljati z dne pričetka nagradne igre. 
 

Ljubljana, 1.11.2013 
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