
Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri OK recept 

 

I. Trajanje in potek nagradnega razpisa  

Nagradna igra OK recept je nagradni razpis, ki ga razpisuje priloga Odprta kuhinja časnika Nedelo (izdajatelj 

Delo d.o.o.) in traja od 30. decembra 2017 do 28. decembra 2018.  

V nagradnem razpisu lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki v času trajanja nagradnega razpisa, to je od  

30. decembra 2017 do 28. decembra 2018, pravočasno pošljejo recept z izzivom posameznega meseca skupaj z 

originalnim kuponom, ki ga najdejo v prilogi Odprta kuhinja časnika Nedelo vsako soboto, v časniku Slovenske 

novice in Delo pa občasno, na naslov Nedelo, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, obvezno s pripisom OK recept, ali pa 

na spletnem naslovu http://promo.delo.si/okrecept izpolnijo spletno glasovnico in pripišejo recept v za to 

predvideni prostor.  

Nakup časopisa Nedelo ni pogoj za sodelovanje v tem nagradnem razpisu. Vsi prejeti kuponi, ki ustrezajo 

pravilom sodelovanja in bodo prispeli na naslov izdajatelja do zadnje sobote v posameznem mesecu do 12. ure, 

se uvrstijo v nagradni razpis.  

 

II. Definicije pojmov  

Organizator nagradnega razpisa je časopis Nedelo s prilogo Odprta kuhinja, ki ga izdaja podjetje Delo d.o.o., 

Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana. Pravila nagradnega razpisa (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in 

pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradnem razpisu OK recept. Veljavna pravila in pogoji za 

sodelovanje so objavljeni na spletni strani www.delo.si ter dostopni na sedežu podjetja Delo d.o.o., Dunajska 5, 

1509 Ljubljana, v uredništvu Nedela.  

Udeleženec nagradnega razpisa OK recept časnika Nedelo je lahko polnoletna fizična oseba, ki se strinja s temi 

pravili. V nagradnem razpisu ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradnega razpisa. 

Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. Udeleženec mora biti rezident Republike Slovenije.  

 

III. Sodelovanje v nagradnem razpisu  

1. V nagradnem razpisu lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki od 30. decembra 2017 do 28. decembra 

2018 pošljejo recept z izzivom posameznega meseca skupaj z originalnim kuponom, ki ga najdejo v prilogi 

Odprta kuhinja časnika Nedelo vsako soboto v mesecu, na naslov Nedelo, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, obvezno 

s pripisom OK recept, ali pa na spletnem naslovu http://promo.delo.si/okrecept izpolnijo spletno glasovnico in 

pripišejo recept v predvideni prostor.  

2. Organizator bo v prilogi Odprta kuhinja in na omenjeni spletni strani vsako zadnjo soboto v mesecu bralce 

seznanil z izzivom naslednjega meseca. Prva sestavina bo podana 30. decembra 2017. Prijavljene osebe morajo 

poslati recept na temo izziva, ki ga določi uredništvo, skupaj s kuponom, ki bo objavljen v prilogi Odprta kuhinja 

vsako soboto v mesecu, ali vpisati recept v spletni obrazec na naslovu http://promo.delo.si/okrecept pred 

objavo novega izziva.  

3. Posameznik lahko pošlje več različnih receptov na temo istega izziva. Upoštevali bomo vse recepte, ki bodo 

prispeli v uredništvo do zadnje sobote v mesecu (27. 1. 2018, 24. 2. 2018, 31. 3. 2018, 28. 4. 2018, 26. 5. 2018, 

30. 6. 2018, 28. 7. 2018, 25. 8. 2018, 29. 9. 2018, 27. 10. 2018, 24. 11. 2018 in 29. 12. 2018).  
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4. Med vsemi prispelimi recepti bo tričlanska komisija izbrala pet (5) najboljših, uredništvo pa jih bo pripravilo 

ter objavilo v prilogi Odprta kuhinja naslednjo soboto po zaključku sprejemanja receptov.  

5. Pet (5) najboljših receptov bo komisija po pripravi tudi ocenila.  

6. S sodelovanjem v nagradnem razpisu se prijavljene osebe vsak mesec potegujejo za: 

1. nagrado - Merkurjev darilni bon v vrednosti 120 EUR 

2. nagrado - Merkurjev darilni bon v vrednosti 60 EUR 

3. nagrado - Merkurjev darilni bon v vrednosti 40 EUR 

4. in 5. nagrado - Nedelov darilni paket 

 

7. V nagradnem razpisu ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in partnerju nagradnega 

razpisa. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. Udeleženec mora biti rezident Republike Slovenije.  

 

IV. Postopek oddaje pravilne rešitve  

1. Udeleženec lahko v času trajanja nagradnega razpisa, od 30. decembra 2017 do 28. decembra 2018, pošlje 

recept z izzivom meseca skupaj z originalnim kuponom, ki ga najde v prilogi Odprta kuhinja časnika Nedelo.  

2. Upoštevali bomo vse recepte, ki bodo prispeli do vsake zadnje sobote v mesecu (27. 1. 2018, 24. 2. 2018, 31. 

3. 2018, 28. 4. 2018, 26. 5. 2018, 30. 6. 2018, 28. 7. 2018, 25. 8. 2018, 29. 9. 2018, 27. 10. 2018, 24. 11. 2018 in 

29. 12. 2018) s pripisom OK recept, na naslov Delo d.o.o., Nedelo, Dunajska 5, 1509 Ljubljana.  

3. V nagradnem razpisu lahko udeleženec sodeluje tudi na spletnem naslovu http://promo.delo.si/okrecept, 

kjer izpolni spletno glasovnico ter zapiše recept v za to predvideni prostor.  

4. Udeleženec v nagradnem razpisu, ki ustreza enemu od navedenih načinov sodelovanja, lahko prejme več 

nagrad, vendar ne več kot eno na mesec.  

5. Sodelujoči pri nagradni igri morajo izpolniti vse podatke na glasovnici, in sicer: ime, priimek, naslov, poštna 

številka, kraj, številka telefona in e-naslov, podpis.  

 

V. Nagradno žrebanje  

1. Prejete recepte bo tričlanska komisija pregledala vsak prvi ponedeljek v mesecu.  

2. Med prispelimi recepti tričlanska komisija izbere pet najboljših.  

3. Če med komisijo nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloča z večino, pri čemer ima vsak član 

en glas.  

4. Tričlanska komisija med petimi recepti izbere tri najboljše, ki prejmejo Merkurjev darilni bon, ostala dva pa 

Nedelov darilni paket.  

5. Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, in seznam petih nagrajencev se hranita v uredništvu Nedela in 

oddelku Marketing Dela d.o.o. 

6. Rezultati posameznih žrebanj bodo objavljeni v časopisu Nedelo in na spletnih straneh www.delo.si  vsako 

prvo soboto v mesecu po zaključku posameznega žrebanja. Nagrajenec bo o tem obveščen po pošti v 14 dneh 

po žrebanju.  
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7. Odločitev organizatorja nagradnega razpisa o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim razpisom in pravili 

nagradnega razpisa je dokončna in velja za vse sodelujoče. Ugovori in pritožbe niso mogoči.  

8. Organizatorju nagradnega razpisa udeležencu ni treba vračati materialov, ki jih je udeleženec posredoval za 

sodelovanje v nagradnem razpisu.  

9. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v denarni protivrednosti, prav tako tudi ni možen prenos nagrade na 

drugo osebo, kot je bila izžrebana.  

 

VI. Seznam nagrad pri nagradnem razpisu  

1. Organizator bo vsako prvo soboto v mesecu od 3. februarja 2018 podelil Merkurjeve darilne bone v vrednosti 

120 EUR, 60 EUR in 40 EUR ter dva Nedelova darilna paketa. 

 

VII. Plačilo davkov  

1. Blagovne nagrade so v neto znesku, od katerega podjetje Delo d.o.o. obračuna in plača akontacijo 

dohodnine v imenu in za račun nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku. 

Delo d.o.o. ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen 

dohodninske napovedi za leto 2018. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo 

gredo v breme nagrajenca.  

2. Organizator nagradnega razpisa bo v 14 dneh po podelitvi nagrade pisno obvestil nagrajence, ki prejmejo 

nagrade.  

3. Nagrajenec je dolžan pred izročitvijo nagrade organizatorju predložiti kopijo potrdila o svoji davčni številki (za 

nagrade, katerih vrednost presega 42 EUR). Predložitev potrdila je pogoj za izročitev nagrade, katere vrednost 

presega 42 EUR. Ob prevzemu katere koli nagrade mora nagrajenec pokazati osebni dokument za identifikacijo 

in podpisati izjavo o prevzemu nagrade.  

4. Če nagrajenec v 14 dneh po poslanem obvestilu o nagradi ne predloži davčne številke, od organizatorja ni več 

upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do 

nagrajenca na podlagi teh pravil in nagradnega razpisa (javne obljube nagrade). V tem primeru se nagrada ne 

podeli.  

 

VIII. Zasebnost in varstvo podatkov  

1. S sodelovanjem v nagradnem razpisu sodelujoči v primeru, da so izžrebani, zagotovijo, da recept, ki so ga 

poslali, ni predmet avtorskih pravic.  

2. S sodelovanjem v nagradnem razpisu sodelujoči v primeru, da so izžrebani, zagotovijo, da dovolijo objavo 

recepta tako v ediciji Nedelo, prilogi Odprta kuhinja ali morebitni drugi publikaciji (knjiga).  

3. S sodelovanjem v nagradnem razpisu sodelujoči dovoljujejo, da se njihovo ime, priimek, pošta in kraj 

brezplačno objavijo v avdio-, foto- in video materialu na spletni strani www.delo.si, FB-profil Delo/Nedelo ter v 

časopisu Nedelo in v drugih, z nagradnim razpisom povezanih publikacijah (knjiga, promocijske in druge 

publikacije),  
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4. Hkrati udeleženec s sodelovanjem v nagradnem razpisu dovoljuje organizatorju uporabo svojih podatkov. 

Osebni podatki udeležencev se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 

(ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Udeleženec dovoljuje, da organizator 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 in vabil na dogodke organizatorja ter za telefonsko, pisno in elektronsko 

anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oz. 

do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu 

potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 78/2011).  

5. Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da organizator projekta nagradne igre v 15 

dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga 

o tem v nadaljnjih petih dneh ustrezno obvesti (3. odstavek 72. člena ZVOP-1).  

6. Organizator si pridržuje pravico, da v svojih medijih objavi recept, imena nagrajencev in fotografije ter 

posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za 

sodelovanje na javnem dogodku organizatorju ni treba plačati nagrajencem.  

 

IX. Pritožbe  

1. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih 

bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.  

 

X. Spremembe pravil in pogojev  

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

javnosti.  

2. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradnega razpisa obveščal udeležence z objavami na 

spletnih straneh www.delo.si.  

 

Ljubljana, 24. januarja 2018 
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