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ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE  
je Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju LUK) 
 
TRAJANJE NAGRADNE IGRE 
Nagradna igra poteka od 29. 4. do 20. 5 2021. Nagrajence bomo izžrebali 21. 5. 2021. 
 
PRAVILA NAGRADNE IGRE 
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije, 
ki soglašajo s temi pravili in so starejši od 18 let. 
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni na LUK ali tisti, ki za LUK opravljajo dela in naloge 
po drugih dogovorih oziroma pogojih, ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero 
živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v 
pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter 
starši oz. posvojitelji zaposlenega).  
Posameznik lahko sodeluje samo z enim e-sporočilom. 
 
NAČIN SODELOVANJA 
Pravilno rešitev nam do 20. maja 2021 pošljite na svetovanje@luniverza.si. 
Napišite naslednje podatke: 
- ime in priimek, 
- naslov, 
- telefonska številka, 
- e-naslov, 
- rešitev rebusa ter pripišite, da soglašate s pravili nagradne igre. 
 
NAGRADNI FOND IN ŽREBANJE NAGRAD 
Nagradni fond sestavljajo 3 nagrade:  
3 x poln nahrbtnik LUK 
 
Nagradni fond sestavi organizator. Nagrade ni možno zamenjati za gotovino in ni prenosljiva na 
drugo osebo.  
Imena in priimke vseh, ki boste poslali pravilno rešitev, bomo zapisali na posamične listke in jih 
zapognili tako, da vsebina ne bo vidna. Žrebanje nagrad bo potekalo v petek, 21. 05. 2021 ob 
12.00 uri na sedežu LUK v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator.  
Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, in seznam udeležencev, se hrani na sedežu LUK. 
 
OBJAVA NAGRAJENCEV 
Nagrajenci bodo v roku 7 dni po žrebanju obveščeni po pošti ali elektronski pošti in objavljeni v 
majski številki E-novičnika. 
Vsi izžrebanci v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljujejo objavo imena, priimka ter kraja 
bivanja v majski številki E-novičnika. 
Nagrajenci soglašajo, da organizator na način, kot je izrecno naveden zgoraj, objavi imena 
nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in 
posnetkov podelitve v medijih organizatorju ni treba plačati nagrajencem. 
 
PODATKI IN PREVZEM NAGRADE 
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako nagrada ni prenosljiva, razen če je 
pisno navedeno drugače. 
Podeljevalec nagrad, izvajalec nagradne igre in organizator le-te je LU Kranj. 
Nagrado nagrajenci prevzamejo osebno v tajništvu na sedežu LU Kranj. 
LU Kranj pošlje obvestilo o prejemu nagrade z natančnimi navodili o prevzemu nagrade 
nagrajencem in sicer po pošti ali elektronski pošti. 



 
Izžrebanec bo o nagradi in podatkih, potrebnih za prevzem, obveščen po pošti ali elektronski 
pošti najkasneje v 7-ih dneh po izidu žrebanja. 
V kolikor nagrajenec nagrade zaradi kakršnega koli razloga ne prevzame oz. se k prevzemu 
nagrade ne priglasi, velja, da se nepreklicno odpoveduje nagradi. 
Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval v 
roku 20 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. 
V tem primeru se ta nagrada ne podeli. 
 
DAVČNE OBVEZNOSTI 
Vse davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi organizator nagradne 
igre. 
 
ODGOVORNOST ORGANIZATORJA 
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih 
nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, 
da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro oziroma uradno 
pooblaščeni osebi.  
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno 
izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere 
organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora 
preko spletne strani LUK obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za 
nastalo škodo. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju 
nagrad. 
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je 
dokončna in velja za vse udeležence. 
 
PRITOŽBE IN REŠEVANJE SPOROV 
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. 
LUK, si bo prizadevala vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradnimi igrami, reševati po mirni poti. 
V kolikor pa to ne bi bilo mogoče, se LU Kranj, in sodelujoči dogovorita za uporabo slovenskega 
prava in pristojnost sodišča v Kranju 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ljudska univerza Kranj je v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter z vsakokrat 
veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov zavezana k varovanju prejetih osebnih 
podatkov. 
S pripisom v elektronskem sporočilu, da soglašam s pravili nagradne igre, potrjujem, da 
sprejemam in dovoljujem, da se moji osebni podatki hranijo in med drugim obdelujejo za 
namene obveščanja o rezultatih nagradne igre 
in neposrednega trženja o naših storitvah oz. produktih, novostih, organizaciji dogodkov, ter da 
vam ponujamo naše storitve in druge oblike e-oglaševanja do preklica. 
 
 
Kranj, 26. 04. 2021 


