
SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI ŽREBANJA V OKVIRU PROGRAMA LOJALNOSTI ČASOPISNE HIŠE DELO D.O.O. 
 

  
1. Organizator programa 

 
Organizator programa lojalnosti je podjetje Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana (v nadaljevanju: 
organizator). 
 

2. Definicija pojmov  

 
Pogoji lojalnostnega programa definirajo postopke, po katerih udeleženec sodeluje v žrebanju za nagrade. 
Veljavni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani info.delo.si/lojalnostni-program. 
 

3. Pogoji sodelovanja 
 
Kdo lahko sodeluje 
V nagradnem žrebanju v okviru lojalnostnega programa lahko sodelujejo fizične osebe, ki so naročnik 
kateregakoli naročniškega paketa Dela ali Nedela (Delo od ponedeljka do petka, Delo od ponedeljka do sobote, 
naročniki sobotnega Dela, naročniki Vikend paketa in naročniki Nedela) ter naročniki kateregakoli naročniškega 
paketa Slovenskih novic (Slovenske novice od ponedeljka do petka, Slovenke novice od ponedeljka do sobote, 
Slovenske novice od ponedeljka do nedelje)  s stalnim bivališčem na območju Republike Slovenije, ki imajo v 
roku plačano naročnino na naročeno edicijo ter po dobi trajanja naročniškega razmerja oz. ostalih pogojih 
ustrezajo opredeljenim kriterijem žrebanja v okviru lojalnostnega programa. 
 
Drugi sodelujoči 
 
V okviru lojalnostnega programa lahko sodelujejo tudi sodelujoči, ki bodo na dan žrebanja aktivni naročniki in 
so sklenili naročniško razmerje preko spletne trgovine. Velja za naročnike, ki so preko spletne trgovine sklenili 
vsaj mesečno naročnino na Delo ali Nedelo (Delo od ponedeljka do petka, Delo od ponedeljka do sobote, 
naročniki sobotnega Dela, naročniki Vikend paketa in naročniki Nedela) ali vsaj mesečno naročnino na 
Slovenske novice (Slovenske novice od ponedeljka do petka, Slovenske novice od ponedeljka do sobote, 
Slovenske novice od ponedeljka do nedelje) oz. na letno naročnino na reviji Onaaplus in/ali Suzy.  
 
Kdo ne more sodelovati 
V nagradnem žrebanju ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 
Ljubljana, in zaposleni njegovih povezanih oseb oziroma družb - (Izberi …) ter njihovi ožji družinski člani ter člani 
njihovih gospodinjstev.  
 
 

4. Potek žrebanja 
 
Organizator objavi v časopisu Delo, časopisu Slovenske novice in tedniku Nedelo ali katerem od svojih medijev 
enega ali več oglasov, v katerih objavi možne načine sodelovanja in datume, od kdaj do kdaj bo posamezno 
žrebanje v okviru lojalnostnega programa potekalo. 
 
 

5. Nagrade in potek žrebanja  
 
Žrebanje med naročniki se bo izvajalo po 5. v mesecu za pretekli mesec. Od januarja 2018 do marca 2018 bo 
žrebanje potekalo tako, da se bo izžrebalo: 

 10 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni od 1 leta do 5 let, bo prejelo darilni 
bon v višini 15€; 

 10 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 1 leta do 5 
let, bo prejelo darilni bon v višini 15€; 

 15 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let, bo prejelo darilni bon 
v višini 20€; 



 15 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let, 
bo prejelo darilni bon v višini 20€; 

 20 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let, bo prejelo darilni bon 
v višini 30€; 

 45 naročnikov časopisa Slovenke novice, ki so na časopis naročeni več kot 20 let, bo prejelo darilni bon 
v višini 40,00€; 

 45 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni več kot 20 let, bo prejelo darilni bon v 
višini 40€; 

 20 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let, 
bo prejelo darilni bon v višini 30,00€; 

 30 naročnikov, ki imajo naročeni dve ali več tiskane edicije družbe Delo bo prejelo darilni bon v višini 
40,00€; 

 5 naročnikov digitalnih edicij bo prejelo darilni bon v višini 40,00€; 

 10 naročnikov katerekoli tiskane in digitalne edicije, ne glede na dobo trajanja naročniškega razmerja 
bo prejelo darilni bon v vrednosti 100€. 

 
V letu 2018 je lahko v okviru lojalnostnega programa vsak naročnik izžreban le enkrat in le znotraj ene 
kategorije. Žrebanje se lahko izjemoma preloži na kasnejši datum. Sprememba datuma žrebanja se objavi v 
medijih organizatorja (npr. v tiskanem časniku, na spletni strani …).  
 
Žrebanje organizira in izvede pri organizatorju zaposlena oseba. Žrebanje bo potekalo v navzočnosti tričlanske 
komisije na sedežu organizatorja Delo d.o.o. Člani komisije so zaposleni v podjetju Delo d.o.o. 
 
Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, se hrani pri organizatorju. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v 
zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni. 
 
 

6. Podelitev nagrad 
 
Za podelitev nagrade in vse obveznosti v zvezi z nagrado je odgovoren organizator. Organizator nagrajenca 
obvesti o prejemu nagrade po pošti in/ali telefonu in/ali e-pošti in/ali z objavo v časopisu najkasneje v časovnih 
okvirih, ki so zapisani v oglasu.  
 
Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrajenec sme po končanem žrebanju prenesti pravico do 
nagrade na drugo osebo, če ni v oglasu izrecno določeno, da lahko prevzame nagrado le nagrajenec. Ob 
podelitvi/prevzemu nagrade mora nagrajenec po potrebi predložiti osebni dokument in davčno številko. 
 
Če organizator lojalnostnega programa v objavljenih rokih od nagrajenca iz kateregakoli razloga (na primer: 
nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov nagrajenca je nepravilen in podobno) ne dobi informacije, 
da bo nagrajenec prevzel nagrado, in hkrati vseh osebnih podatkov (ime in priimek, naslova, rojstni datum, 
EMŠO, davčno številko in vseh navedenih osebnih podatkov in dokumentov tudi za drugo osebo, na katero je 
prenesel nagrado), se šteje, da nagrajenec ne želi sprejeti nagrade, na podlagi česar je organizator prost vseh 
obveznosti javne obljube podelitve nagrade in lahko nagrado uporabi za namen druge nagradne igre. 
 
Nagrajenec izrecno dovoljuje, da se njegovi osebni podatki ter fotografije in videoprispevki s podelitve nagrade 
lahko objavijo na spletnih straneh in v tiskanih publikacijah organizatorja nagradne igre, v vseh medijih, ki jih 
izdaja organizator, na televiziji in v drugih medijih, ki bodo spremljali akcijo.   

 
 

7. Davčne obveznosti  
 
Za dobitke v nagradni igri (v naravi in denarju), katerih bruto vrednost presega 42 EUR, obračuna in plača 
akontacijo dohodnine organizator.  

Nagrajenci, katerih nagrade presegajo vrednost 42 EUR, bodo s strani organizatorja na svoj naslov prejeli dopis, 
v katerem bo razložen postopek pridobitve in prevzema nagrade. Dopisu bo priložena izjava, ki naj jo nagrajenci 
izpolnjeno in podpisano pošljejo na naslov naveden v dopisu.  



Izjava vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, poštno številko in pošto ter davčno številko, v primeru 
denarnega dobitka pa tudi transakcijski račun. Če organizator v 30 dneh po oddaji tega dopisa ne prejme 
podpisane in izpolnjene izjave, šteje, da je nagrajenec odstopil od prevzema nagrade. 

Organizator nagradne igre ob koncu leta obvesti prejemnika o višini prejetih nagrad za dohodninsko napoved 
za leto 2018.  
 
Organizator je dolžan ob izročitvi, ki se šteje za dan izplačila nagrade v skladu z Zakonom o dohodnini 
obračunati in plačati davčni odtegljaj ter obračun davčnega odtegljaja predložiti davčnemu organu. Nagrajenec 
kot zavezanec za dohodnino je dolžan ob izročitvi nagrade organizatorju pisno predložiti natančne osebne 
podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko.   
 
Ob prevzemu nagrade je nagrajenec oz. njegov pooblaščenec dolžan izpolniti Izjavo o prevzemu nagrade in/ali 
podpisati pogodbo. 
 
Organizator izpolni svojo obveznost izročitve nagrade z izročitvijo nagrade nagrajencu.  
 
 

8. Zasebnost in varstvo podatkov 

S sodelovanjem v nagradnem žrebanju udeleženec dovoljuje, da Delo, d.o.o. posredovane osebne podatke 

uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Sodelujoči dovoljuje, da Delo, 

d.o.o., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistično obdelavo, 

segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, 

obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na 

dogodke organizatorja in partnerskih podjetij organizatorja ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje 

ter zbiranje naročil oziroma, da podatke uporabi za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko Delo, 

d.o.o., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve udeleženca. Posameznik lahko v skladu s 

73. čl. ZVOP-1 kadarkoli pisno, da Delo, d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati posredovane osebne 

podatke za namene neposrednega trženja, pri čemer je Delo, d.o.o. na svoje stroške dolžno v 15 dneh ustrezno 

preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5-ih dneh pisno 

obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o 

varstvu potrošnikov (ZVPot). 

Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitnega 

prevzema nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov prevzema v medijih ter za sodelovanje na javnem 

dogodku organizatorju nagrajencem ni treba plačati. 

9. Kršitve pravilnika 

Morebitne napake v delu in pri izvedbi akcije bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi 
navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno akcijo in jo z ustreznimi 
popravki ponovi. 

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. 

 

10. Privolitev sodelujočih 

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s temi pravili in pogoji. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za 
sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo. 

Vsak sodelujoči lahko kadarkoli pisno zahteva, da organizator  v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati 
njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh ustrezno obvesti 
(3. odstavek 72. člena ZVOP-1). 

 



11. Pritožbe 

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s temi pravili in pogoji sodelovanja. Šteje se, da sodelujoči z 
odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo. 

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije lojalnostnega programa rešuje organizator. V primeru 
utemeljenih pritožb se organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o 
tem obvestil udeleženca. 

12. Spremembe pravil in pogojev 

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani 
javnosti. 

Organizator bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani 
https://info.delo.si/lojalnostni-program.  

 

 

Ljubljana, marec 2018 

 

 

 

 

 

 


