
NAGRADNA IGRA  
»NOVA KBM PRVA SOBNA KOŠARKARSKA LIGA« 

 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
Ta dokument opredeljuje pogoje sodelovanja v nagradnem natečaju »Nova KBM prva sobna 
košarkarska liga«. 
 
Organizator nagradnega natečaja »Nova KBM prva sobna košarkarska liga« (v nadaljevanju »Nova 
KBM prva sobna košarkarska liga« ali natečaj) je Košarkarska zveza Slovenije, Leskoškova 12, 1000 
Ljubljana, Slovenija.  
 
Natečaj je organiziran z namenom druženja in tekmovanja košarkarskih navdušencev na družbenem 
omrežju Instagram v povezavi s Košarkarsko zvezo Slovenije, ki bo potekal od 30. marca do 5. aprila 
2020. 
 

2. POGOJI SODELOVANJA 
 
Natečaj je namenjen vsem slovenskim ljubiteljem košarke, ki želijo tekmovati v »Nova KBM prva sobna 
košarkarska liga« in se na ta način zabavati ter pomeriti z ostalimi navijači in uporabniki družbenega 
omrežja Instagram ter z malo spretnosti osvojiti lepe nagrade.   
 
Za sodelovanje v natečaju morajo udeleženci preko Instagrama poslati video gradivo, ki izpolnjuje 
spodnja pravila: 

 
PRAVILA IGRE 
 
Tekmovanje bo potekalo preko Instagram story-jev, zato se prepričajte, da vaš profil ni zaklenjen, saj 
v tem primeru vašega izziva ne bomo videli. Za vsak izziv, ki ga boste uspešno opravil pa nujno 
označite @kzs_si ter @nova.kbm.  
 
»Nova KBM prva sobna košarkarska liga« bo potekala na izpadanje. V ligo se bo po prvem izzivu 
uvrstilo 64 tekmovalcev, ki bodo izziv uspešno opravili najhitreje. Po drugem uspešno opravljenem 
izzivu se bo v 2. krog uvrstilo 32 tekmovalcev, po tretjem izzivu 16 igralcev, po četrtem izzivu 8 
igralcev, ki se bodo v petem izzivu pomerili za uvrstitev na FINAL FOUR štirih najboljših tekmovalcev.  
 
Na Instagram profilu KZS bodo vsak dan ob 10. uri objavljena pravila posameznega izziva. Časovnica 
tekmovanja je sledeča: 
 
30. marec – 1. izziv (kvalifikacije) ob 10. uri 
31. marec – 2. izziv (Top 64) ob 10. uri 
1. april – 3. izziv (Top 32) ob 10. uri 
2. april – 4. izziv (Top 16) ob 10. uri 
3. april - 5. izziv (Top 8) ob 10. uri 
4. april – 6. izziv (Final four) ob 10. uri 
 
Igralce, ki se bodo uspešno uvrstili skozi kvalifikacije ter v naslednji krog, bomo obvestili preko 
sporočila, objavljeni pa bodo tudi na našem Instagram profilu. 
V naslednji krog se uvrstijo tekmovalci, ki bodo izziv pravilno opravili, zato pozorno poslušajte 
navodila za vsak posamezen izziv! 
Udeleženci morajo ob posedovanju video gradiva navesti svoj naslov Instagram profila. 
 



Organizator natečaja si pridržuje pravico, da zavrne vse neprimerne ali žaljive vsebine. Vsak 
udeleženec s sodelovanjem v natečaju prenese svoje avtorske posnetke in pravice uporabe le teh 
video na organizatorja natečaja brez časovnih ali teritorialnih omejitev.  
 
Uporaba vključuje pravico do izdaje, kopiranja, spreminjanja in distribucije vseh ali delov objavljene 
vsebine, pa tudi pravico do zbiranja celotnih ali delov posnetkov s strani organizatorja natečaja za 
promocijske namene.  
 
Udeleženci nagradnega natečaja krijejo vse stroške sodelovanja, kot so dostop do interneta, pošiljanje 
vsebin in ostalo. Vsak udeleženec s sodelovanjem (nalaganjem in pošiljanjem video posnetkov) 
potrjuje, da razume ta pravila in pogoje sodelovanja. 
 
Sodelujoči potrdi in zagotovi naslednje: 

- Da je pri pošiljanju posnetkov navedel svoj naslov Instagram profila ter, da so vse navedene 
informacije pravilne, točne in ažurne; 

- Ne pošilja ali objavlja video posnetke, ki niso njegova last; 
- Sodelujoči je dolžan in odgovoren, da v svojem video posnetku ne vključuje drugih oseb ali če 

so prisotne druge osebe, da pridobi soglasje za pošiljanje oziroma sodelovanje v natečaju ter 
jih seznani z vsemi pravicami, ki se od udeleženca prenesejo na organizatorja natečaja. Če je 
na video posnetku mladoletnik, je udeleženec odgovoren za pridobitev soglasja od staršev ali 
njegovega zakonitega skrbnika. 

- Po prenosu video posnetka udeleženec prevzame polno odgovornost za skupno rabo in 
uporabo ter potrdi, da je prebral in se strinja s temi pravili. 

  
3. VARNOST OBDELAVE PODATKOV 

 
Kot organizator natečaja na Instagramu in spletnem mestu www.kzs.si, je Košarkarska zveza Slovenije 
upravljalec naslednjih vaših osebnih podatkov: 

a) naslov Instagram profila za vse udeležence in  
b) ime, priimek, naslov, datum rojstva, davčna številka, davčna izpostava za pošiljanje nagrad 

samo tistim udeležencem, ki bodo osvojili prva tri mesta  
ter jih uporablja samo in izključno za projekt »Nova KBM prva sobna košarkarska liga« ter jih po 
končani akciji izbriše. Udeleženci se strinjajo in soglašajo, da je njihov video posnetek objavljen na 
Instagram profilu KZS ali www.kzs.si. 
 

4. NAGRADE IN IZPLAČILO NAGRADE V GOTOVINI  
 

Ob   prevzemu   nagrade   je   nagrajenec   dolžan   izpolniti   izjavo   o   prevzemu   nagrade.   Če   je   
nagrada   poslana   po   priporočeni   pošti,  se   kot   izjava   o   prevzemu   nagrade   šteje   potrdilo   
o   vročitvi. Nagrad, ki jih bodo osvojili prvi trije uvrščeni na koncu »Nova KBM prve sobne 
košarkarske lige«, ni možno zamenjati, izplačati v gotovini, ali jih prenesti na tretjo osebo. 
 

5. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE 
 
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDVjem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za 
nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. 
Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik 
nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora ta organizatorju posredovati natančne 
osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko.  
Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi 
ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi 
za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko.  
Organizator bo dobitniku poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane 
akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski 



napovedi za leto 2020. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi 
drugimi nagradami. 
 

6. KLAVZULA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 
 

PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI 
 
Košarkarska zveza Slovenije, KZS 
Leskoškova 12 
1000 Ljubljana 
+386 1 520 10 10 
kzs@kzs.si 
 
VRSTE ZADEVNIH OSEBNIH PODATKOV 
 
KZS za potrebe nagradne igre »Nova KBM prva sobna košarkarska liga« obdeluje vaše naslednje 
osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko. 
 
NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI 
 
KZS obdeluje osebne podatke za namen pravilne izvedbe nagradne igre »Nova KBM prva sobna 
košarkarska liga«.  
 
UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE 
 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države in mednarodne organizacije. Osebni podatki se ne 
razkrivajo katerikoli fizični ali pravni osebi, javnemu organu, agenciji ali drugemu izven KZS.  
 
PRAVICE POSAMEZNIKOV 
 
S pisno zahtevo, poslano na naslov Leskoškova 12, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov kzs@kzs.si 
lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih 
podatkov, ugovarjate obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami ter zahtevate prenos 
podatkov. 
 
Dane privolitve v obdelavo osebnih lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete s 
pisno zahtevo, poslano na naslov Leskoškova 12, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov kzs@kzs.si. 
Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega 
preklica. 
 
Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu 
pooblaščencu. 
 
ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV 
 
KZS bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in 
dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, v tem primeru do zaključka nagradne igre 
»Nova KBM prva sobna košarkarska liga«. 
Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za 
obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih 
podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe 
osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih KZS podatke hrani v skladu z zakonsko 
zapovedjo. 



 
7. ODGOVORNOST  

 
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebanih nagrad. 
Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na 
pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana.  
 
 

8. SPREMEMBA POGOJEV  
 
Košarkarska zveza Slovenije si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev. 
 
Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje družbenega omrežja 
Instagram in posledično nedelovanje spletnih storitev, ki so posledica izpada omrežja pogodbenih 
partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo 
storitve. 
 

9. PRAVILA NAGRADNE IGRE  
 

Sodelujoči v nagradnem natečaju so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da se bodo ravnali v skladu s 
pravili nagradnega natečaja. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna 
v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. 


