
          

 

 

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNEM KVIZU 
»Kako dobro skrbite za naš planet« 

 

OPOZORILO: S sodelovanjem v nagradnem kvizu »Kako dobro skrbite za naš planet« se uporabnik 
zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v 

nagradnem kvizu »Kako dobro skrbite za naš planet«. Uporabnik se s sodelovanjem prav tako 
zaveže, da je seznanjen s splošnimi pogoji uporabe spletne strani Zelenigenij.si. 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.1 Skladno s temi pravili prireja uredništvo spletne strani Zelenigenij.si nagradni kviz »Kako dobro 
skrbite za naš planet« (v nadaljevanju »kviz«). 
 
1.2 Pogoji in način sodelovanja v kvizu so objavljeni na spletni strani Zelenigenij.si. 
 
1.3 Kviz bo potekal na spletni strani Zelenigenij.si od 4. 3. 2019 do 30. 6. 2019. 
 
2. DEFINICIJE POJMOV 
2.1 Organizator in izvajalec kviza »Kako dobro skrbite za naš planet« sta POP TV, d.o.o., Kranjčeva 26, 

1000 Ljubljana in PRO PLUS, d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ''izvajalec''). Naročnik 

kviza je Gen-i d.o.o. Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju ''naročnik''). 

2.2 Pravila kviza  definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci v kvizu sodelujejo. 
 
2.3 Udeleženci kviza so lahko polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki želijo 
sodelovati v kvizu, se strinjajo s pogoji uporabe spletne strani Zelenigenij.si in s pravili kviza, 
objavljenega na Zelenigenij.si.  
 
2.4 V kvizu ne smejo sodelovati zaposleni izvajalca in naročnika kviza ter zaposleni v podjetjih, ki 
kakorkoli sodelujejo pri izvedbi kviza. 
 
3. POTEK KVIZA 
3.1 Za sodelovanje v kvizu mora sodelujoči poznati in spoštovati pravila sodelovanja.  
 
3.2 Za sodelovanje v kvizu mora sodelujoči izpolniti prijavnico (ime, priimek in elektronski naslov). 

Naknadno pošiljanje oz. sporočanje osebnih podatkov ni mogoče. Vsak udeleženec se s tem, ko izpolni 

prijavnico, strinja s pravili kviza. Vsak sodelujoči lahko sodeluje le enkrat. 

3.3 Udeleženec se z oddajo podatkov strinja z vsebino in pogoji za sodelovanje v nagradnem kvizu 

“Kako dobro skrbite za naš planet”.  

3.4 S sodelovanjem v kvizu se sodelujoči prijavlja v žreb za nagradni sklad. 
 
3.5. Med vsemi udeleženci bo uredništvo vsak zadnji dan v mesecu izžrebalo devet nagrajencev, ki 
prejmejo bon za koriščenje ugodnosti pri znižanju plačila računa/računov za dobavljeno električno 
energijo ali zemeljski plin, pri postavki »električna energija« ali »zemeljski plin«, za eno merilno mesto 
(električna energija) oziroma za eno odjemno mesto (zemeljski plin) pri naročniku kviza, to je pri GEN-I  
d.o.o.  
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Nagrajenec lahko koristi nagrado, če je kupec ali če postane kupec električne energije ali zemeljskega 
plina pri naročniku kviza GEN-I d.o.o. Kupec električne energije ali zemeljskega plina je oseba - 
potrošnik, ki ima (obstoječi kupec) ali ki sklene, in je menjava dobavitelja pri distribucijskem operaterju 
uspešno izvedena v korist GEN-I d.o.o. (novi kupec) na podlagi Splošnih pogojev družbe GEN-I, 
trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim 
odjemalcem oziroma na podlagi Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne 
energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina, ki imajo odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino od vključno CDK1 do 
vključno CDK8, pogodbo o dobavi električne energije ali zemeljskega plina, s prodajalcem GEN-I d.o.o. 
Kupec je oseba- potrošnik, ki kupuje električno energijo ali zemeljski plin za svojo lastno rabo v 
gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti in kupovanje 
električne energije ali zemeljskega plina za potrebe oskrbe skupnih delov večstanovanjskih stavb z 
električno energijo ali zemeljskim plinom. Novi kupec je udeleženec, ki z GEN-I sklene Pogodbo in jo 
skupaj z Izjavo, oboje original podpisano, najkasneje 31.7. 2019 dostavi GEN-I na njegov sedež ali v 
katero koli organizacijsko enoto, na podlagi Pogodbe pa mora biti pri izvajalcu nalog distribucijskega 
operaterja menjava dobavitelja električne energije v korist GEN-I dejansko uspešno izvedena. Splošnih 
pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina 
odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki imajo odjemno mesto 
razvrščeno v odjemno skupino od vključno CDK1 do vključno CDK8, pogodbo o dobavi električne 
energije ali zemeljskega plina, s prodajalcem GEN-I d.o.o. 
Pogodba o dobavi električne energije gospodinjskemu odjemalcu, Pogodba o dobavi zemeljskega plina  
gospodinjskemu odjemalcu,  Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, 
d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem, Splošni pogoji družbe GEN-I, 
trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim 
na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki imajo odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino od 
vključno CDK1 do vključno CDK8, Pogoji varstva osebnih podatkov, Redni cenik za dobavo električne 
energije gospodinjskim odjemalcem, Redni cenik za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim 
odjemalcem, vsakokrat veljavni akcijski ceniki, SEPA obrazec za direktno plačevanje preko trajnika in ti 
Splošni pogoji in pravila za kviz so objavljeni na spletni strani www.pocenielektrika.si in 
www.poceniplin.si in na spletnem portalu Zelenigenij.si 
 
3.6. Udeleženec kviza lahko naročniku kviza poda izrecno privolitev za uporabo navedenih podatkov za 
namene neposrednega trženja in uporabo za namene pošiljanja osebno prilagojenih ponudb, na 
podlagi podatkov uporabnika iz obstoječega kviza. Udeleženec se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja 
teh pobudb, tako da odgovori na prejeto e-pošto ali kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih 
podatkov na dpo@gen-i.eu ali pokliče na telefonsko številko 080 1558. 
 
4. NAGRADNI SKLAD 
 
4.1 Nagrado podarja naročnik kviza.  
 
4.2 Nagrade, ki se žrebajo vsak zadnji dan v mesecu: 
- 5x bon v vrednosti 50€, 
- 3x bon v vrednosti 100€, 
- 1x bon v vrednosti 200€ 
 
4.3 Vsak nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z določilom 4. alineje 15. člena Zakona 

o dohodnini. Dohodnino v imenu prejemnika nagrade plača naročnik kviza. Morebitna doplačila 

dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Denarno izplačilo nagrade 

ni mogoče, nagrada ni prenosljiva. Nagrada se lahko koristi na območju Republike Slovenije. 

Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini.  

mailto:dpo@gen-i.eu


 

Naročnik bo nagrajencem- kupcem električne energije ali zemeljskega plina priznal ugodnosti v višini 

prejete nagrade na izstavljenem računu ali računih za električno energijo ali zemeljski plin pri postavki 

»električna energija« ali »zemeljski plin«. Popust se priznava na enem ali več računih pri opisanih 

postavkah, vse do višine nagrade. Znesek, od katerega se obračuna popust, je neto znesek brez 

obračunanega DDV-ja. Če nagrajenec-kupec tekom obdobja priznanega popusta uspešno zamenja 

dobavitelja električne energije ali zemeljskega plina za merilno mesto oziroma odjemno mesto, na 

katero se veže pravica do popusta v korist drugega dobavitelja, ki ni prodajalec, ali če kupec preneha 

biti uporabnik električne energije ali zemeljskega plina, na katerega se veže pravica do popusta, 

pravica do popusta preneha, in sicer od vključno začetka tistega meseca dalje, ko je menjava 

dobavitelja v korist novega dobavitelja dejansko uspešno izvedena. 

5. OBVEZNOSTI UDELEŽENCA 
5.1 Če sodelujoči ne navede pravilnih podatkov in/ali ga ni mogoče obvestiti o nadaljnjem poteku po 
telefonu oz. po elektronski pošti in/ali se nagradi odpove oz. jo zavrne, izgubi pravico do nje brez 
pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila.Izvajalec kviza si pridržuje pravico, da 
posameznemu nagrajencu nagrade ne podeli ali mu jo odvzame, če se ugotovi, da je nagrajenec 
sodeloval v kvizu nepošteno, v nasprotju s pravili kviza ali v nasprotju z dokumenti navedenimi v teh 
Splošnih pravilih, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, če nagrajenec krši oziroma ne izpolnjuje 
pogojev kviza ali če nagrajenca ni mogoče obvestiti o izidu oziroma se ne odzove. 
 
6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV  
6.1 Upravljavca osebnih podatkov sta izvajalec in naročnik kviza (skupaj ''upravljavec''). Vsak 
udeleženec upravljavcu dovoljuje, da vodita, vzdržujeta, združujeta in obdelujeta zbirko zbranih 
osebnih podatkov. Izvajalec in naročnik zagotavljata obdelavo osebnih podatkov v skladu z vsakokrat 
veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Upravljavca zagotavljata, da bosta zbrane podatke 
hranila in varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij 
podatkov nepooblaščenim osebam. Izvajalec in naročnik se zavezujeta, da podatkov ne bosta 
posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam brez pridobitve predhodne pisne privolitve razen 
pogodbenim upravljavcem, ki za posameznega upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih 
podatkov za posamezne namene, za katere je bila podana privolitev. 
 
Upravljavca bosta zbrane osebne podatke obdelovala za namene izvedbe kviza ter za druge namene, 
za katere je kandidat prostovoljno podal svojo privolitev, ki velja do preklica. S prijavo sodelujoči 
izrecno soglaša, da v zvezi s kvizom dovoljuje objavo svojega imena, priimka in kraja v primeru, da bo 
izžreban. 
 
Udeleženci imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih, pravico do seznanitve, dopolnitve, 
popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri 
Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Uveljavljanje svojih pravic pri izvajalcu kviza 
lahko udeleženci zahtevajo s pisno izjavo, poslano na elektronski naslov dpo@pop-tv.si, pri naročnikih 
kviza pa na dpo@gen-i.eu (kontaktni naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov pri 
posameznem upravljavcu) ali telefonsko številko 080 1558. Privolitev k uporabi osebnih podatkov 
lahko udeleženec kadarkoli prekliče s pisno izjavo na navedeni elektronski naslov, pri čemer preklic 
privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred preklicem le - te. 
 
7. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE 
7.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec kviza. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo 
na podpora@24ur.com. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v 
zakonsko določenem času in o tem obvestila udeleženca. 
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7.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija. 
 
8. SPREMEMBE 
8.1 Izvajalec lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki 
na strani javnosti. 
 
8.2 Izvajalec bo o vseh spremembah in novostih kviza obveščal udeležence z objavami na spletni strani 
Zelenigenij.si.  
 
 
 
 
Ljubljana, 1. 3 .2019 
 


