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Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri  
Moj zelenjavni vrt 
 
 
I. Organizator nagradne igre 

Organizator nagradne igre Moj zelenjavni vrt je uredništvo priloge Deloindom, katere 

izdajatelj je Delo, Časopisno in založniško podjetje, d. d., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, v 

sodelovanju z družbo Semenarna Ljubljana, d. d., Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana. 

 

II. Trajanje nagradne igre 

Nagradna igra Moj zelenjavni vrt traja od vključno 26. 2. 2014 do vključno 26. 3. 2014. 

 

III. Definicije pojmov 

Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih 

udeleženec sodeluje v nagradni igri Moj zelenjavni vrt. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja 

so objavljeni na spletnih straneh www.deloindom.si in www.kalia.si ter dostopni na sedežu 

organizatorja nagradne igre v oddelku Marketing in podjetja Semenarna Ljubljana, d. d., 

Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana, v oddelku Marketing. 

 

IV. Sodelovanje v nagradni igri 

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s pravili.  

V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, ki je rezident Republike Slovenije, ki v času 

trajanja nagradne igre odgovori na nagradno vprašanje «Obkrožite tri sorte vrtnin, ki spadajo 

med avtohtone slovenske sorte«. (možni odgovori):  

a) paradižnik MARMANDE.  

b) čebula BELOKRANJKA.  

c) korenček NANTES. 

 d) motovilec ŽLIČAR.  

e) solata BISTRA.  

f) nizki fižol BERGGOLD.,  

objavljeno na kuponu v prilogi Deloindom, ki izide v času med 26. 2. 2014 in 26. 3. 2014, na 

kuponu v poslovalnicah Kalia po Sloveniji oziroma na spletnih straneh www.deloindom.si in 

www.kalia.si. 

http://www.deloindom.si/
http://www.kalia.si/
http://www.deloindom.si/
http://www.kalia.si/


 
 

 
 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osnovni kapital družbe Delo, d. d.: 2.785.277,92 €. Matična številka: 5096049. Davčna številka: 25256394.            
Transakcijski račun odprt pri NLB, d. d.: 02922-0012208609. 

2 

Za sodelovanje je treba pripisati še osebne podatke (ime in priimek, naslov, elektronski 

naslov, telefon in datum rojstva). 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, 

in njihovi bližnji svojci. 

 

V. Postopek izbora nagrajenca  

Nagrajeni bodo naključni izžrebanci nagradne igre, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje. 

Žrebanje 10 nagrajencev bo potekalo v navzočnosti štiričlanske komisije v oddelku Marketing 
Dela, d. d., s pomočjo računalniškega programa izbora naključnih številk. Člani komisije so 
zaposleni v podjetju Delo, d. d. (2 člana) in Semenarni Ljubljana, d. d. (2 člana). 

Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, se hrani pri organizatorju v oddelku Marketing. 

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in 
pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.  

VI. Objava nagrajenca  

Rezultati nagradne igre bodo objavljeni v sredo, 2. 4. 2014, v prilogi Deloindom ter na 
spletnih straneh www.deloindom.si in www.kalia.si.   

 

VII. Nagrada in njen prevzem nagrad 

Organizator nagradne igre bo nagrajenim podelil 10 darilnih paketov.  Sodelujoči lahko 
izbirajo med dvema enakovrednima paketoma, ki vsebujeta: 

a) Paket semen in sadik za VRT (5 nagrad), ki vsebuje: 

 Semena Semenarne - male vrečke (Paradižnik Volovsko srce, Solata Bistra, 

Bučke Elite F1, Fižol TopCrop, Blitva srebrnolistna, Motovilec Žličar, Tagetes) 

 Semena Valentin na traku (Bazilika na disku, Peteršilj na disku, Korenček na 

traku, Rukola na traku, Solata mix 

 Organsko gnojilo Valentin Eko 7,5 kg 

 Univerzalno tekoče gnojilo Valentin Eko, 1 l 

 Valentin Smart za rože, 20 g 

 Valentin Smart za vrt, Eko, 20 g 

 Označevalci gredic Valentin (2 kompleta) 

 Vrtna tkanina Valentin – letna 

 Bon za 20 EUR. 

Vrednost posamezne nagrade: 38,91 EUR 
 

http://www.deloindom.si/
http://www.kalia.si/
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b) Paket semen in sadik za BALKON (5 nagrad) ), ki vsebuje: 

 Semena Semenarne male vrečke: (Paradižnik Balcony Yellow (drobnoplodni), 

Solata Bistra, Korenček Amsterdamski, Fižol Berggold, Redkvica Saxa, Rukola, 

Tagetes) 

 Semena Valentin na traku (Bazilika na disku, Peteršilj na disku, Korenček na 

traku, Zelišča na traku mix, Solata mix) 

 Gnojilo za paradižnik, plodovke in ostale vrtnine Valentin Eko, 1 kg 

 Univerzalno tekoče gnojilo Valentin Eko, 1 l 

 Valentin Smart za rož, 20 ge 

 Valentin Smart za vrt Eko, 20 g 

 Označevalci gredic Valentin (2 kompleta) 

 Vrtna tkanina Valentin – letna 

 Bon za 20 EUR. 

Vrednost posamezne nagrade: 38,64 EUR 

 

Nagrajenec bo nagrado prevzel v enem od vrtnih centrov in prodajaln Kalia. Obvestilo o 

prevzemu mu bo poslano naknadno.  

Nagrade niso izplačljive v gotovini in niso prenosljive na drugo osebo.  

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

• pojavi razlog za dvom o istovetnosti podatkov udeleženca, 

• ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili. 

VIII. Zasebnost in varstvo podatkov 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju nagradne igre in Semenarni 

Ljubljana, d. d., da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, kraj, objavijo v 

edicijah Dela, d. d., in na spletnih straneh www.deloindom.si in www.kalia.si.   

Delo, d. d. in Semenarna Ljubljana, d. d., bosta osebne podatke vseh sodelujočih uporabljala 

in shranjevala v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči dovoljujejo Delu, d. 

d. in Semenarni Ljubljana, d. d., da njihove posredovane  osebne podatke obdelujeta in jih 

uporabljata za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, 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 posredovane osebne  podatke uporabita za 

neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko Delo, d. d. in zgoraj omenjeno 

partnersko podjetje hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi 

73. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) lahko posameznik kadarkoli zahteva 

popravek ali izbris podatkov in sicer pisno na naslov: Delo, d. d., Dunajska 5, Ljubljana.  

http://www.deloindom.si/
http://www.kalia.si/
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Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov 

(ZVPot). 

IX. Pritožbe 

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator nagradne 

igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil 

v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca. 

X. Spremembe pravil in pogojev 

Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni 

vzroki ali vzroki na strani javnosti. 

Organizator nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z 

objavami na spletnih straneh www.deloindom.si in www.kalia.si. 

 

 

Ljubljana, 26. februar 2014 

 

http://www.deloindom.si/
http://www.kalia.si/

