
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju 
»Poročnega potovanja ne pozabiš nikoli« 

 
 
1. Podatki o organizatorju nagradnega natečaja 
Organizator nagradnega natečaja z nazivom »Poročnega potovanja ne pozabiš nikoli« je podjetje 
Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, mat. št. 5143373000 (v nadaljevanju: organizator). 
 
Medijski sponzor je Zaobljuba, ki deluje pod okriljem Enki d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: medijski sponzor). 
 
2. Namen nagradnega natečaja 
Namen nagradnega natečaja je promocija organizacije poročnih potovanj ter blagovnih znamk 
Nomago Travel in Zaobljuba. 
 
3. Sodelujoči 
Sodelujoči v nagradnem natečaju so lahko polnoletne osebe, ki imajo slovensko državljanstvo. V 
nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Nomago d.o.o. in Enki d.o.o. ali njihovi 
družinski člani.   
 
Nakup kateregakoli izdelka ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju. 
 
4. Sodelovanje v nagradnem natečaju 

Nagradni natečaj poteka prek spletne strani www.nomago.si in Facebook profila Nomago (profil 
Nomago Travel – prej STA potovanja). 

Osebe se prijavijo z oddajo v celoti in pravilno izpolnjenega obrazca na spletni strani www.nomago.si 
(za pravilnost posredovanih podatkov kazensko in civilno odgovarja prijavitelj). Z oddajo prijavnega 
obrazca se prijavljeni strinjajo, da Organizator za izvedbo tega nagradnega natečaja obdeluje naslednje 
osebne podatke: 

• ime in priimek prijavitelja 
• ime partnerja 
• e-mail prijavitelja 
• skupna fotografija 
• sanjska destinacija za poročno potovanje 
• želen stil potovanja 
• kako sta se spoznala 
• predstavitveni video (opcijsko) 

Organizator nagradnega natečaja bo izmed prejetih prijav po lastni presoji, ob izpolnjevanju zahtev 
skladno s temi pravili, izbral 3 pare na osnovi njihove zgodbe in/ali predstavitvenega videa ter jih 
obvestil po elektronski pošti. 

Prvi trije izbrani pari nagradnega natečaja soglašajo, da se njihova imena in priimki skupaj s 
predstavitveno objavo objavijo na družbenem omrežju Facebook. Predstavitveno objavo 3 parov bo 
Organizator objavil na družbenem omrežju Facebook, kjer bo potekalo glasovanje uporabnikov za 
zmagovalni par. Glavno nagrado bo prejel tisti par, ki bo pod predstavitveno objavo zbral največje 
število všečkov.  
 
 

http://www.nomago.si/
http://www.nomago.si/


5. Čas trajanja nagradnega natečaja 
Nagradni natečaj traja od 16. 10. 2019 do 11. 12. 2019 (do 16. ure). Evidenca z osebnimi podatki, 
zbranimi v okviru ali v zvezi s tem nagradnim natečajem ter zapisnik o poteku nagradnega natečaja se 
hrani na sedežu organizatorja nagradnega natečaja v skladu s temi pravili. 
 
1. faza – zbiranje prijav traja: od 16. 10. do 1. 12. 2019 
2. faza – glasovanje publike traja: od 4. 12. do 11. 12. 2019 (do 14. ure) 
3. faza – razglasitev zmagovalca je: 11. 12. 2019 med 14. in 16. uro. 
 
Zmagovalec za nagrado prejme darilni bon Nomago v vrednosti 400 €. 
 
6. Nagradni sklad 
Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti, ali jo zamenjati za drugo 
nagrado. Prenos nagrade na tretjo osebo ni mogoč. 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 

• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade 
• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov 
• se ugotovi, da je sodelujoči kršil pravila in pogoje nagradnega natečaja 
• v drugih primerih, ko podelitev nagrad ne bi bila možna ali zakonita. 

7. Prevzem nagrade 
Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v 
nagradnem natečaju. 
 
Nagrajenec mora svoje podatke (ime in priimek, stalni naslov, datum rojstva in davčno številko) poslati 
na elektronski naslov marketing@nomago.si najkasneje v 5 delovnih dneh po tem, ko je bil kot 
nagrajenec razglašen na spletni strani organizatorja in obveščen prek elektronske pošte. 
 
Udeleženci so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o 
dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse 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/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko), in 
sicer najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki 
bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). 

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške, vezane na nagrado, krije nagrajenec sam. 

Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. 
Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče. 

 
Darilni bon bo poslal organizator nagrajencu na naslov, ki ga slednji posreduje organizatorju, in sicer 
najkasneje v roku 10 delovnih dni po končanem nagradnem natečaju. Darilni bon Nomago je vezan 
na ime in priimek nagrajenca ter vnovčljiv za vse storitve, ki jih ponuja, kot so letalske karte, prevozi, 
prenočišča ali zavarovanja v okviru poročnega potovanja. 
 
Organizator in pokrovitelj nagrade si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrade, če: 

• nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, 
• se ugotovi, da je uporabnik v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji, 



 
Darilni bon v vrednosti 400 €, ki ga prejme nagrajenec, mora biti uporabljen najkasneje v roku 1 leta 
od roka izdaje in ni prenosljiv. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne 
protivrednosti.  
 
8. Izključitev odgovornosti 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

• morebitno nedelovanje družbenih omrežja Facebook, 
• nedelovanje prodajnih kanalov, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada 

električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev 
spletnega mesta, 

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju, na 
katere organizator nima vpliva, 

• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade. 
 
9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade 
Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem 
nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi 
sprejeti ter je organizator nagradnega natečaja v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti. Če 
udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali 
ne. 
 
Sodelujoči in nagrajenci v nagradnem natečaju organizatorju, tj. podjetju Nomago d.o.o., dovoljuje 
vodenje, vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih podatkov (ime in priimek prijavitelja, ime 
partnerja, elektronski naslov prijavitelja, fotografija, sanjska destinacija za poročno potovanje, želen 
stil potovanja, kako sta se spoznala, predstavitveni video, naslov stalnega/začasnega prebivališča, 
davčno izpostavo, svojo davčno številko). Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za 
katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z veljavno nacionalno 
zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v 
nadaljevanju GDPR) ter da jih bo uporabil v promocijske namene izključno po predhodnem soglasju 
vsakega posameznika.   
 
S sodelovanjem se sodelujoči strinja s pogoji nagradnega natečaja.  
 
10. Ostale določbe 
Navodila za sodelovanje v nagradnem natečaju so navedena na spletni strani www.nomago.si. 
 
Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico do sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, 
tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z 
objavo na spletnem mestu www.nomago.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradnem natečaju po objavi 
morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami. 
 
Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno 
sodišče v Ljubljani. 
 
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 16. 10. 2019. 
 
Organizator nagradnega natečaja: 
Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana 
 


