
 

 

 

 

 

 

                    

 

PRAVILA SODELOVANJA V 

NAGRADNEM IZZIVU »OBIŠČI KLOPCO LJUBEZNI!« 

 

1. Splošne določbe 

Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradnem izzivu »Obišči klopco ljubezni!« (v 

nadaljevanju: nagradni izziv), ki bo potekal od 13. 9. 2021 do 30. 9. 2022 prek spletne strani 

www.migimigi.si. Nagradni izziv je del skupnosti Migimigi, za katerega poleg teh pravil veljajo tudi 

splošni pogoji Migimigi, objavljeni na www.migimigi.si/splosni-pogoji-migimigi. 

 

2. Pomen pojmov v pravilih sodelovanja na dogodku 

Organizator nagradnega izziva je Generali zavarovalnica d. d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.  

Izvajalec nagradnega izziva je FrodX, poslovno svetovanje, d. o. o., Celovška cesta 280, 1000 Ljubljana. 

Sodelujoči v nagradnem izzivu je oseba, ki se prijavi na nagradni izziv prek spletnega obrazca na 

www.migimigi.si in se strinja s pogoji nagradnega izziva.  

 

3. Pogoji in potek dogodka 

V nagradnem izzivu lahko sodeluje vsak polnoletni rezident Republike Slovenije, ki se v času trajanja 

nagradnega izziva: 

1) Prijavi v nagradni izziv tako, da v celoti izpolni prijavni obrazec na migimigi.si/klopca-ljubezni ter 

svoje sodelovanje potrdi s štirimestno kodo, ki jo je prejel v SMS-sporočilu na svoj GSM (če 

sodeluje v več Migimigi izzivih, mora sodelovanje potrditi s kodo samo ob prvi prijavi); 

2) soglaša z obdelavo v nagradnem izzivu pridobljenih osebnih podatkov na način, kot je predviden 

s temi pravili.  

V nagradnem izzivu ne morejo sodelovati mladoletniki, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki 

ter rezidenti drugih držav. 

Organizator si pridržuje pravico, da nagradni izziv dopolni z dodatnimi lokacijami klopc ljubezni, pravili 

glede podeljevanja nagrad in drugimi pravili ter nagradni izziv prekine ali odpove, o čemer bodo sodelujoči 

obveščeni. 
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Sklenitev novega zavarovanja pri izvajalcu ni pogoj za sodelovanje na nagradnem izzivu. 

 

4. Nagrade in nagradno žrebanje 

Sodelujoči so upravičeni do nagrade nagradnega sklada, v kolikor izpolnjujejo spodaj navedene pogoje. 

Nagradni sklad nagradnega izziva vsebuje: 

- 20% popust pri vpisu/članarini za Planinsko zvezo Slovenije: Do nagrade je upravičen sodelujoči 

nagradnega izziva po obisku prve klopce ljubezni, kjer je skeniral unikatno QR-kodo klopco in 

uspešno potrdil obisk lokacije klopce ljubezni. Nagrada se izda v obliki kode, ki jo nagrajenec 

vnovči z včlanitvijo v PZS na https://clanarina.pzs.si. 

 

 
- Vstopnica za dve osebi za Arboretum Volčji Potok: Do nagrade je upravičen sodelujoči nagradnega 

izziva ob obisku 5. (pete) klopce ljubezni (potem ko je obisk teh 5 klopc tudi potrdil v svojem 

albumu klopc ljubezni). 

 
- Migimigi paketek: Do nagrade je upravičen sodelujoči nagradnega izziva ob obisku 15. klopce 

ljubezni (potem ko je obisk teh 15 klopc tudi potrdil v svojem albumu klopc ljubezni). 

 
- Nagradno žrebanje: Izmed vseh, ki bodo do 30. 9. 2022 obiskali več kot 20 klopc ljubezni (in 

obisk teh 20 klopc tudi potrdil v svojem albumu klopc ljubezni), bomo izžrebali: 
 

o 1 x lesena gugalnica z izrezanim srčkom (kot je na klopcah ljubezni). Nagrado podarja 

Mizarstvo Klevže Klemen, s.p. 

o 3 x družinska vstopnica za Arboretum Volčji Potok 
o 3 x Migimigi praktično darilo 

 

Nagradno žrebanje bo 10.10. 2022. 

Nagrajenec lahko vsako od teh nagrad prejeme enkrat, ta pa bo nagrajencu izdana v roku 30 dni od dne, 

ko je sodelujoči, ki je do nagrade upravičen, sporočil vse potrebne informacije za izdajo nagrade na 

info@migimigi.si.  

Nagrajenec bo o upravičenosti do nagrade obveščen po e-naslovu. V skladu z navodili v sporočilu se mora 

odzvati najkasneje v roku 5 dni od prejema obvestila – po tem datumu nagrajenci izgubijo pravico do 

nagrade, zato prevzem nagrade ni več mogoč. Organizator ni odgovoren za morebitne tehnične težave, ki 

bi nagrajencem onemogočale pravočasen odziv, odgovor ali prejem sporočila, prav tako ni odgovoren za 

primer, da je sodelujoči v prijavni obrazec vpisal napačen, neveljaven ali nedelujoč elektronski naslov. 
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Žreb izvede dvočlanska komisija nagradnega izziva, ki je sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. 

Nagrade ni mogoče zamenjati, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo, kot je bila izžrebana. 

Za namen izplačila nagrade in plačilo akontacije dohodnine mora nagrajenec organizatorju v času 7 dni od 

prejema e-obvestila posredovati naslednje podatke: davčno številko, davčno izpostavo, TRR-račun in banko, 

pri kateri je odprt. 

Organizator si pridržuje pravico do objave imena, priimka in kraja nagrajenca po potrditvi prejema nagrade 

na spletni strani migimigi.si. 

5. Davek od nagrade 

V primerih, kjer nagrada presega 42 EUR (npr. glavna nagrada), se nagrajencu všteva v letno davčno 

osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradnem izzivu se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) 

obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Davčni 

odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Izračun in 

akontacijo dohodnine opravi organizator. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajenca. 

 

6. Obdelava osebnih podatkov sodelujočih 

Upravljavec vaših podatkov je GENERALI zavarovalnica d.d. Podrobnosti glede obdelave osebnih podatkov 

sodelujočih in njihovih pravicah v zvezi s tem, so določene v splošnih pogojih Migimigi, objavljenih na 

www.migimigi.si/splosni-pogoji-migimigi. 

 

7. Pogoji sodelovanja in druge določbe 

Šteje se, da so sodelujoči seznanjeni s pravili nagradnega izziva, se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da 

bodo upoštevali pravila nagradnega izziva, ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru 

kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi 

tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. 

Organizator in izvajalec si pridružuje pravico, da sodelujočega ne vključi v nagradni izziv, če se pojavi dvom 

o istovetnosti podatkov o sodelujočem ali če se ugotovi, da je bilo sodelovanje v nagradnem izzivu v 

nasprotju z določili tega nagradnega izziva. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ali izvajalec ne moreta vplivati (višja sila), lahko organizator ali 

izvajalec odpove nagradnega izziva. O tem mora obvestiti sodelujoče prek spletnega naslova nagradnega 

izziva. V takšnem primeru organizator in izvajalec sodelujočim ne odgovarjata za nastale posledice. 

Organizator ali izvajalec lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali 

vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo sodelujoči obveščeni na istem spletnem 

naslovu. 
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8. Dopolnitev pogojev sodelovanja 

Dne, 15. 09. 2022 organizator dopolnjuje pogoje nagradnega izziva in sicer nagradni izziv se podaljša do 

31.12.2022 in žrebanje glavne nagrade prestaviti na 4. januar 2023.  

 

 

 

GENERALI zavarovalnica d. d.      Ljubljana, 15. september 2022 

 


