
  

 

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Z DRAJV-om na off-road«  
 

1. člen - Splošne določbe 
 

»Z DRAJV-om na off-road« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, ki jo v skladu s temi Pravili in 
pogoji sodelovanja v nagradni igri »Z DRAJV-om na off-road« (v nadaljevanju: Pravila) organizira 
Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, matična številka: 5063345000, davčna 
številka: SI80040306 (v nadaljevanju: Organizator). 
 

2. člen - Trajanje nagradne igre 
 

Nagradna igra traja od vključno 10. 9. 2021 (od 00.01 ure) do vključno 30. 9. 2021 (do 24.00 ure) in poteka 
preko Organizatorjeve mobilne aplikacije DRAJV (v nadaljevanju: aplikacija DRAJV), ki je na voljo za 
pametne telefone z operacijskim sistemom Android (6.0 in novejši) ali iOS (12.0 in novejši), in sicer je 
mobilna aplikacija DRAJV na voljo vsem osebam, tudi tistim, ki niso zavarovanci Organizatorja. Za 
zagotavljanje pravilnega delovanja aplikacije DRAJV je priporočljivo, da imajo uporabniki nameščeno 
najnovejšo različico aplikacije DRAJV, dostopno v trgovinah Play Store, App Store in AppGallery. 

 
3. člen - Sodelovanje v nagradni igri 

 
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 
uporabniki aplikacije DRAJV. Dodatni pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da posameznik v času 
trajanja nagradne igre  z aplikacijo DRAJV posname vsaj 5 voženj z oceno vožnje najmanj 90 točk ter vsaj 
5 voženj, ki so v delu, ki se nanaša na »sile v ovinku« ocenjene s 100 točkami. Pogoja se ne izključujeta 
(pogoju je lahko zadoščeno že s 5 posnetimi vožnjami, ki zadostujejo obema pogojema) ter nato v aplikaciji 
DRAJV potrditi sodelovanje v nagradni igri ter njena Pravila (v nadaljevanju: sodelujoči).  
 
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri Organizatorju, in sicer v Organizatorjevi 
Službi za digitalizacijo in Službi za upravljanje digitalnega trženja in vsebin ter njihovi zakonci, otroci, 
posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s katerim od opisanih posameznikov živijo v 
skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti. 
 



Sodelujoči je lahko v nagradni igri izžreban le enkrat. V primeru, da je isti sodelujoči izžreban dvakrat, se 
druga nagrada (za katero je bil prav tako izžreban isti sodelujoči) podeli prvemu naslednjemu rezervno 
izžrebanemu sodelujočemu.  
Sklenitev zavarovalne pogodbe pri Organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  
 

4. člen - Opis nagrad 
 

• 1 x off road izkušnja vožnje in nepozabno doživetje vožnje po kočevskih gozdovih z atraktivnim 
terenskim vozilom in Juretom Gregorčičem; 

• 100 x nosilec za mobilni telefon. 
 
Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR (vključno z DDV). 
 

5. člen - Davki  
 

V primeru, da bi skupni znesek vseh ugodnosti, ki bi jih nagrajenec prejel s strani Organizatorja v tekočem 
koledarskem letu, presegel 84,00 EUR in si želi nagrajenec ugodnosti prevzeti, je dolžan v ta namen 
Organizatorju posredovati naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča 
ter davčno številko, ki jih bo Organizator posredoval pristojnemu davčnemu uradu za plačilo akontacije 
dohodnine. Nagrajenec je dolžan izpolniti in podpisati izjavo o akontaciji dohodnine. Akontacijo 
dohodnine plača Organizator. Vrednost nagrade se nagrajencu všteje v dohodninsko osnovo. Morebitna 
doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. 

6. člen - Postopek izbora nagrajencev 
 
Žrebanje nagrad (s strani Organizatorja) bo potekalo dne 5. 10. 2021 v poslovnih prostorih Organizatorja, 
na naslovu Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, in sicer v prostorih Službe za upravljanje digitalnega 
trženja in vsebin. 
 
Žrebanje bo potekalo s strani tričlanske komisije, ki jo sestavljajo zaposleni v Organizatorju (v 
nadaljevanju: komisija). Komisija bo izmed vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil za 
sodelovanje v nagradni igri in prejem nagrade, izžrebala prejemnike nagrad iz 4. člena teh Pravil (v 
nadaljevanju in kot doslej: nagrajenec). Komisija bo najprej izžrebala nagrajenca za glavno nagrado, torej 
off road izkušnjo vožnje in nepozabno doživetje vožnje po kočevskih gozdovih z Juretom Gregorčičem. 
Nato pa bo komisija izžrebala 100 nagrajencev, ki prejmejo drugo nagrado, torej nosilec za mobilni telefon, 
ter 10 rezervnih sodelujočih oziroma rezervnih nagrajencev, ki bodo nagrado prejeli le, če bi bil isti 
sodelujoči izžreban dvakrat ali, če bi kateri od nagrajencev nagrado odklonil. 
 



Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in Pravili je dokončna in velja za 
vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni. 
 

7. člen - Nagrada in njen prevzem 
 

Organizator bo podelil nagrade navedene v 4. členu teh Pravil, in sicer pod pogoji in na način, kot je 
določeno v teh Pravilih.  
 
Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini, menjava za denar ni možna. 
 
Organizator bo vse nagrajence obvestil o rezultatih žrebanja še isti dan, po opravljenem žrebanju na e-
naslov nagrajenca, s katerim uporablja aplikacijo DRAJV.  

Nagrajenca, ki bo prejel glavno nagrado, bo Organizator kontaktiral, da se z njim dogovori o vseh 
podrobnosti glede koriščenja nagrade (o vožnji, kraju in ure srečanja ipd).  

Nagrajenci, ki bodo izžrebani za nosilec za mobilni telefon, bodo tega prejeli po pošti, zato je pomembno, 
da imajo v aplikaciji DRAJV vnesen pravilen naslov. 

Organizator ni zavezan javno objaviti imen izžrebanih nagrajencev ali obvestiti sodelujočih, da niso bili 
izžrebani.  

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov 
sodelujočega oziroma nagrajenca, ali če ugotovi, da je sodelujoči oziroma nagrajenec sodeloval v 
nasprotju s temi Pravili, ali če ugotovi, da je sodelujoči oziroma nagrajenec zlorabil tehnične ali druge 
možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način (npr. z avtomatiziranim načinom sodelovanja) 
povečal možnost za nagrado.  
 

8. člen – Varstvo osebnih podatkov 
 
Sodelujoči s potrditvijo sodelovanja v nagradni igri v aplikaciji DRAJV sprejema ta Pravila in na tej podlagi 
lahko Organizator v skladu s tč. (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov - 
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Uradni list EU, št. L 119/1; v nadaljevanju: Uredba) obdeluje osebne podatke sodelujočih , ki nam 
jih posredujete skladno s 7. točko teh Pravil, in s tem tudi naslednje osebne podatke, ki jih v zvezi z vami 
Organizator že obdeluje v aplikaciji DRAJV in skladno s pogoji uporabe le-te: ime, priimek, e-naslov, naslov 
in telefonsko številko. 

 
Organizator navedene osebne podatke obdeluje za naslednje namene: 



1. organizacija in izvedba nagradne igre, 
2. obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanja, 
3. davčna obdelava podatkov o nagrajencih (v primeru nagrajenca, ki želi nagrado prevzeti, bo 

Organizator obdeloval tudi naslov stalnega/začasnega prebivališča in davčno številko 
nagrajenca). 
  

Posameznik (torej sodelujoči) lahko zahteva dostop do lastnih osebnih podatkov ali zahteva njihovo 
dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., 
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si, ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na 
spletnih straneh Organizatorja - www.triglav.si. Posameznik (tj. sodelujoči) ima pravico vložiti pritožbo pri 
Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v 
nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščeno osebo za varstvo 
podatkov pri Organizatorju lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si. Več informacij 
o varstvu osebnih podatkov v Organizatorju si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih 
straneh Organizatorja - www.triglav.si. 

 
9. člen - Reševanje pritožb 

Morebitne pritožbe se vložijo na naslovu: pohvale.pritozbe@triglav.si. Organizator rešuje pritožbe v skladu 
s pravili o internem pritožbenem postopku. 

 
10. člen - Končne določbe 

 
Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljana na spletni strani 
drajv.triglav.si/nagradna-igra. 
 
Organizator lahko v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli spremeni ta Pravila ali predčasno 
konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani 
javnosti. Prav tako si Organizator pridržuje pravico do povečanja nabora in števila nagrad, o čemer bo 
javnost obvestil na spletni strani drajv.triglav.si. 
 
Pravila nagradne igre začnejo veljati 10. 9. 2021, z začetkom nagradne igre. 
 
 
Ljubljana, dne 10. 9. 2021       Zavarovalnica Triglav, d.d. 
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