
 

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »KoleDAR Gorenjske banke« 

 

Splošne določbe 

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni akciji Nagradna igra – »KoleDAR Gorenjske banke« (v 
nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je Gorenjska banka d.d., Kranj matična številka: 
5103061000, ID št. za DDV: SI42780071, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, v nadaljevanju organizator. 
 
Namen nagradne igre je promocija organizatorja in njegovih produktov ter povečanje obiska na spletni strani 
ter družbenih omrežjih organizatorja. 
 
Nagradna igra poteka od vključno 1. 3. 2023 od 15:00 ure do vključno 30. 6. 2023 do 23:59 ure na spletni 
strani organizatorja (https://www.gbkr.si; v nadaljevanju spletna stran). 
 
Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z 
nagradno igro lahko posredujete organizatorju na e-naslov: info@gbkr.si. 
 
Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške. 
 

Pravila in pogoji sodelovanja 

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so v času 
trajanja nagradne igre stare 15 let ali več (v nadaljevanju: udeleženec).  
 
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni, pogodbeno zaposleni in zaposleni kot študentje v Gorenjski 
banki in njenih hčerinskih družbah ter njihovi ožji družinski člani. Kot ožji družinski člani se štejejo:  
(a) zakonec oz. zunajzakonski partner zaposlenega,  
(b) sorodniki v ravni črti do drugega kolena (starši in stari starši) ter sorodniki v stranski črti do četrtega kolena 
(bratje in sestre, tete in strici, bratranci in sestrične) zaposlenega,  
(c) posvojitelj ali posvojenec zaposlenega, ter sorodniki posvojitelja v ravni črti do prvega kolena (starši po-
svojitelja) in v stranski črti do tretjega kolena (bratje in sestre posvojitelja, nečaki in nečakinje posvojitelja),  
(d) osebe, ki so z zaposlenim v svaštvu v ravni črti do prvega kolena (starši oz. posvojitelji zakonca oz. zunaj-
zakonskega partnerja zaposlenega) in v stranski črti do drugega kolena (bratje in sestre zakonca oz. zunajza-
konskega partnerja zaposlenega), 
(e) ostale osebe, ki z zaposlenim živijo v isti življenjski skupnosti. 
 
Nakup storitev organizatorja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 
 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja 
v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. 
Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na spletni strani organizatorja in s povezavo na Facebook 
strani Gorenjske banke, pri čemer so udeleženci dolžni upoštevati tudi pravila družbenega omrežja Facebook. 
 
 

https://www.gbkr.si/


 

 

Način sodelovanja in potek nagradne igre 

Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo na dva načina: 
a) Udeleženec odpre spletno stran Gorenjske banke (https://www.gbkr.si/koledar) ter strinjanje s po-

goji in sodelovanje v nagradni igri potrdi ter izpolni polja z zahtevanimi osebnimi podatki (ime, prii-
mek, e-mail). 
Od trenutka privolitve se šteje, da udeleženec sodeluje v nagradni igri. 
Nagradna igra nagrajuje aktivnosti udeležencev, pri čemer vsaka opravljena transakcija s plačilno kar-
tico Gorenjske banke, katere imetnik je udeleženec nagradne igre, v višini nad 20,00 EUR šteje kot 
ena točka. Vsaka zbrana točka prinese več možnosti za izbor v žrebu.  
 

b) Udeleženec odpre spletno stran Gorenjske banke (https://www.gbkr.si/koledar) ter strinjanje s po-
goji in sodelovanje v nagradni igri potrdi ter izpolni polja z zahtevanimi osebnimi podatki (ime, prii-
mek, e-mail). 
Od trenutka privolitve se šteje, da udeleženec sodeluje v nagradni igri. 
Udeleženec napiše esej z naslovom »Prednosti kartice Mastercard® Gorenjske banke, ki mi olajšajo 
nakupovanje« ter ga pošlje na marketing@gbkr.si. Zapisan in poslan esej šteje kot ena točka. Vsaka 
zbrana točka prinese več možnosti za izbor v žrebu. 

 
Zbiranje točk kot opisano zgoraj poteka od vsakega prvega do zadnjega dne v mesecu, prvi dan naslednjega 
meseca se stanje točk izniči. Vsakega 15. v mesecu se med vsemi sodelujočimi preteklega meseca izžreba 
nagrajence. Žreb poteka na sedežu organizatorja na naslovu Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj. Organizator o 
tem vodu uradni zapisnik. Vse odločitve organizatorja so dokončne in nepreklicne. Vpogled v uradni zapisnik 
mesečnega žreba je dostopen vsem sodelujočim na sedežu organizatorja, če zanj pisno zahtevajo v roku 
enega meseca po žrebu. Sodelujoči so lahko nagrajenci večkrat tekom trajanja nagradne igre. Organizator 
vse nagrajence obvesti v roku 5 delovnih dni po elektronskem naslovu, ki ga je nagrajenec navedel v kontaktni 
obrazec ob potrditvi sodelovanja v nagradni igri. 
 
Nagrajenci preko elektronske pošte pozvani, da v roku 5 delovnih dni organizatorju sporočijo podatke za 
pošiljanje nagrade (naslov). V kolikor nagrajenec v omenjenem roku podatkov organizatorju ne posreduje, 
nagrada ne bo podeljena. 

Nagrada 

Vsakega 15. v mesecu bo izžreban en (1) nagrajenec, ki prejme glavno nagrado (varnostni nahrbtnik) ter deset 
(10) nagrajencev, ki prejmejo manjše simbolične nagrade (brezžični zvočnik). 
 

Davki in akontacija dohodnine 

Vrednost posamezne simbolične nagrade ne presega 42 EUR.  
Vrednost glavne nagrade je 101,26 EUR bruto. 
Organizator bo za prejemnika glavne nagrade od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z 

veljavnimi predpisi. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom 

nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. Če podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. 

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel akontacijo 

dohodnine v skladu s predpisi). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo 

v breme nagrajenca. 

 
 

https://www.gbkr.si/koledar
https://www.gbkr.si/koledar
mailto:marketing@gbkr.si


 

 

Objava in obveščanje nagrajencev 

Organizator nagradne igre bo vsakega 15. v mesecu (tj. 15. 4., 15. 5., 15. 6. in 15. 7.) izvedel žreb in najkasneje 
v 5 delovnih dneh od žreba na spletni strani objavil imena in priimke nagrajencev preteklega meseca, s čimer 
se nagrajenci izrecno strinjajo.  
 
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja) lahko 
organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. Nagrajenci bodo o tem, da so izžrebani, obve-
ščeni tudi preko elektronske pošte in pozvani, da v roku 3 delovnih dni organizatorju sporočijo podatke za 
pošiljanje nagrade (naslov). V kolikor nagrajenec v omenjenem roku podatkov organizatorju ne posreduje, 
nagrada ne bo podeljena. 
 

Prevzem nagrade 

Organizator bo nagrado nagrajencu posredoval po pošti najkasneje v roku štirinajstih dni od prejema popol-
nih podatkov s strani nagrajenca. Število dejansko odposlanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti 
nagrajencev oziroma drugih okoliščin, ki preprečujejo podelitev nagrade izžrebanim nagrajencem. 
 

Varstvo osebnih podatkov 

Organizator kot upravljavec podatkov o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za namen obve-
ščanja udeležencev o poteku oziroma izvedbi nagradne igre ter objave imena in priimka nagrajenih udele-
žencev na Facebook strani. Za namene izvedbe nagradne igre se podatki hranijo še 3 mesece po zaključku 
nagradne igre. 
 
Organizator obdeluje, hrani in varuje osebne podatke vseh, 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, za izvajanje medsebojnega pogodbenega odnosa z njimi ter skladno z njihovo 
privolitvijo za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja. Podrobnejše informacije o tem, kako banka 
ravna z osebnimi podatki posameznika, so na voljo na povezavi https://www.gbkr.si/splosni-pogoji-uporabe/ 
 
Na zgornji povezavi so poleg pomembnih informacij v zvezi z načinom obdelave vaših osebnih podatkov na-
vedeni tudi vsi potrebni kontaktni naslovi banke, preko katerih lahko posameznik uresničuje svoje pravice v 
zvezi z varstvom osebnih podatkov. Udeleženci nagradne igre dajejo soglasje, da organizator evidentira vse 
njihove osebne podatke v svoji zbirki osebnih podatkov in jih skladno s smernicami skupine in v skladu z 
veljavno zakonodajo obdeluje uporablja za svoje raziskave, statistične obdelave, akcije, pošiljanje reklamnega 
gradiva in drugih materialov, obveščanje in anketiranje najmanj do razglasitve nagrajenca nagradne igre ali 
dlje, če je posameznik v to privolil. Potrjujejo tudi, da je privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za 
navedene namene, prostovoljna. 
 

Odgovornost 

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za: 
- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci, 
- vsakršne posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.  
 
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z upo-
rabo dostopa do svetovnega spleta itd.). 



 

 

 
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali 
kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.  
 
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno 
igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja 
za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. 
 
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. 
 

Končne določbe 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi 
kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji Facebook 
strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. 
 


