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Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju »Odpravite se na 
izlet in odkrijte Osrednjo Slovenijo« 
 
1. Splošne določbe 
 
Nagradni natečaj organizira Javni zavod turizem Ljubljana, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju 
organizator ali Javni zavod Turizem Ljubljana). V nagradnem natečaju sodelujejo vsi uporabniki 
družbenega omrežja Instagram, ki uporabijo v objavah oznako (t.i. hashtag) #CentralSlovenia in ga 
organizator identificira preko spletnih analitičnih orodij.  
 
Nagradni natečaj poteka na družbenem omrežju Instagram od 20. avgusta 2018 do vključno 30. 
septembra 2018. V nagradni natečaj se vključujejo objave, ki so objavljene od vključno 20. avgusta 2018 
do vključno 30. septembra 2018. Nagradni natečaj se organizira z namenom promocije in krepitve 
#CentralSlovenia in turistične ponudbe regije Osrednja Slovenija ter prikazati lepote in skrite kotičke 
regije Osrednja Slovenija, ki jih identificirajo uporabniki družbenega omrežja Instagram. Eden izmed 
ključnih ciljev je pridobitev več objav uporabnikov družbenih omrežij (user-generated posts) in krepitev 
vplivnostnega marketinga na najboljši možen način prek mnenj uporabnikov, ki jim drugi uporabniki 
(prijatelji) družbenih omrežij verjamejo in zaupajo. S tem želimo spodbuditi čustva uporabnika oznake 
(hashtag) #CentralSlovenia. 
 
2. Način in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju 
 
V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenih omrežij (fizične osebe nad 18 let), ki 
imajo kreiran uporabniški račun na družbenem omrežju Instagram. 
 
Državljanstvo uporabnikov ni določeno v nobenem od pogojev za sodelovanje. 
 
Sodelujoči morajo objaviti javno objavo na družbenem omrežju Instagram, ki vključuje #CentralSlovenia 
(dovoljena je različna uporaba tiskanih in velikih začetnic). 
 
Do konca septembra bomo vsak teden izpostavljali en kraj Osrednje Slovenije. V petih tednih bomo 
predstavili izlete v/na: 
 

1. Kamnik: 20. 8. – 26. 8. 
2. Ljubljansko barje: 27. 8. – 2. 9. 
3. Vrhnika: 3. 9. – 9. 9. 
4. Polhov Gradec: 10. 9. – 16. 9. 
5. Grosuplje: 17. 9. – 23. 9. 

 
Vsak udeleženec lahko sodeluje z več objavami. Sodelujoči mora imeti možnost dokazati, da je lastnik 
avtorskih pravic, ki omogočajo sodelovanje na tem javnem natečaju, in da s sodelovanjem na tem javnem 
natečaju ne krši nikogaršnjih avtorskih pravic. V kolikor so na fotografijah ali videih upodobljeni 
posamezniki, udeleženec prevzema odgovornost, da ima pridobljene njihove privolitve k objavam teh 
fotografij ali videov za namen sodelovanja na tem javnem natečaju. 
 



  

Turizem Ljubljana 

Krekov trg 10 

1000 Ljubljana, Slovenija 

T 01 306 45 83 

F 01 306 45 94 

info@visitljubljana.si 

www.visitljubljana.com 

Avtorji petih najboljših fotografij iz območja regija Osrednja Slovenija in mesta Ljubljana z okolico bodo 
nagrajeni. Za vsakega od petih naštetih izletov bo izbran en nagrajenec.  
 
Poleg fotografij z zgoraj navedenih petih izletov, v okviru akcije iščemo tudi skrite bisere Osrednje 
Slovenije, tj. ideje za najboljše še neodkrite foto točke ali za super izlete, ki jih med našimi predlogi za 
izlete nismo omenili. Najboljša fotografija na to temo bo prejela glavno nagrado.  
 
Izbor petih najboljših fotografij se izvede 24. septembra 2018, izbor fotografije za glavno nagrado pa 1. 
oktobra 2018 na sedežu organizatorja Javni zavod turizem Ljubljana, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana in ne 
bo javno. Strokovna komisija pregleda vse javne objave s #CentralSlovenia (hashtag) na družbenem 
omrežju Instagram, ki jih identificira preko različnih spletnih platform za spremljanje objav. Strokovna 
komisija izbere najboljših pet objav glede na kriterije (interakcije, kvaliteta objave, vsebinska in tehnična 
ustreznost objave). Po enakih kriterijih izbere tudi fotografijo, ki bo prejela glavno nagrado. Povezave do 
zmagovalnih fotografij bodo objavljene na spletni strani www.visitljubljana.com.  
 
3. Opis nagrad 
 
Nagrajenci bodo dobili priložnost spoznati enega od preostalih štirih izletniških ciljev ob okusnem meniju 
za dve osebi v eni od tamkajšnjih restavracij: 
 

 Gostilna Repnik, Kamnik 

 Posestvo Trnulja, Ljubljansko barje 

 Gostišče Grič, Šentjošt nad Horjulom 

 Gostilna Bajc, Vrhnika 

 Pr' Mrtinet, okolica Grosupljega 
 
Najboljša fotografija na temo skritih biserov Osrednje Slovenije pa bo prejela glavno nagrado, in sicer: 

 Nočitev z zajtrkom za dve osebi v Eco Resortu Slovenija  
 
Nagrade so v vrednosti, nižji od 42,00 EUR, zato se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) dohodnine 
ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika nagrade. Za prevzem 
nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in 
priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja. 
 
4. Obvestilo nagrajenca in podelitev nagrade 
 
Izbor nagrajencev je dokončen. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni tako, da bodo prejeli direktno 
sporočilo preko Instagram profila VisitLjubljana. V primeru, da se nagrajenec v roku 72 ur po poslanem 
obvestilu ne javi, izgubi pravico do nagrade. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti v roku 10 delovnih 
dni po potrditvi in posredovanju osebnih podatkov za dostavo preko navadne pošiljke Pošte Slovenije. 
 
5. Varovanje osebnih podatkov 
 
S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci nagradnega natečaja dovolijo organizatorju zbiranje, 
obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja 
področje varstva osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradnega 
natečaja. Organizator nagradnega natečaja bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za 

http://www.visitljubljana.com/
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namene izvedbe nagradnega natečaja. Organizator nagradnega natečaja jamči, da podatki, ki jih bodo 
sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z 
zakonodajo RS. 
 
6. Odgovornost in reklamacije 
 
Organizator ne more vplivati na morebitne vzroke tehnične narave, ki lahko uporabnikom onemogočajo 
sodelovanje v nagradnem natečaju. Za tovrstne vzroke organizator tudi ne odgovarja. 
 
7. Seznanjenost s pravili nagradnega natečaja 
 
S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci pristanejo na pravila nagradnega natečaja, ki so 
objavljena na spletni strani www.visitljubljana.com. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in 
sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje 
objavil na www.visitljubljana.com.  
 
8. Reševanje sporov 
 
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim natečajem, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. 
 

Ljubljana, 10. avgust 2018 
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