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Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »Novosti so 
priložnost« 

 
Pravila nagradne igre »Novosti so priložnosti« (v nadaljevanju: Pravila) v nadaljevanju določajo način izvedbe 
omenjene nagradne igre (v nadaljevanju: nagradna igra) ter pravila in pogoje za sodelovanje v njej. 
 

1. Kdo prireja nagradno igro 
Organizator nagradne igre je družba ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 
Ljubljana (v nadaljevanju: organizator ali ALTA Skladi d.d.), ki jo zastopata izvršna direktorja Tomaž 
Dvořak in Uroš Ožbolt, CFA; davčna številka: SI 49134949, matična številka: 3710912000. 
 

2. Kdaj nagradna igra poteka 
Nagradna igra poteka od dne 30. 3. 2018 do vključno 30. 4. 2018 do 24. ure. 
 

3. Namen nagradne igre 
Namen nagradne igre je pridobitev in/ali posodobitev osebnih podatkov obstoječih vlagateljev, kakor tudi 
z namenom tržnega informiranja vlagateljev ter promocija organizatorja in njegovih produktov oziroma 
storitev. 
 

4. Način sodelovanja v nagradni igri 
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi obstoječi vlagatelji družbe ALTA Skladi d.d., pri čemer morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:  

- da je vlagatelj lastnik enot premoženja v kateremkoli podskladu Krovnega sklada ALTA, 
- da je vlagatelj starejši od 18 let in 
- da se strinja s temi Pravili.  

 
Vlagatelj v nagradni igri sodeluje tako, da na spletni strani »www.alta.si/nagradnaigra« vpiše svoje 
pravilne kontaktne podatke ter potrdi, da se strinja s temi Pravili.  
 
S potrditvijo, da se vlagatelj strinja s Pravili bo vnesen v računalniški sistem, ki bo uporabljen za izvedbo 
žrebanja skladno s temi Pravili (programski naključni generator zadetkov oziroma elektronski boben za 
žrebanje).  
 
Vsak vlagatelj lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. V kolikor je ista oseba sodelovala ali poskusila 
sodelovati v nagradni igri večkrat jo organizator v žrebu upošteva samo enkrat.  
 
Za veljavne se bodo štele le tiste prijave vlagateljev, ki bodo posredovali vse zahtevane podatke. 
Zahtevani podatki so ime in priimek oz. firma pravne osebe, naslov, veljavni e-poštni naslov in telefonska 
številka ter davčna številka.  
V kolikor bi se izkazalo, da je izžrebani nagrajenec podal napačne ali nepopolne podatke ali je sodeloval 
ali poskusil sodelovati z več kot enim elektronskim poštnim naslovom, ali katerimkoli drugim podatkom 
in sicer najkasneje do vključno dneva podelitve nagrade, ga bo organizator nemudoma izločil iz 
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sodelovanja v nagradni igri, mu nagrade ne bo podelil ter bo za takšno nagrado ponovil žrebanje, dokler 
ne bo izžrebana oseba, ki je sodelovala v nagradni igri skladno s Pravili. 
 

5. Vrste nagrad, način prevzema nagrad in žrebanje nagrajenca 
 

Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri poteguje za naslednje nagrade: 
 

1-30. NAGRADA vplačilo v višini 30EUR v enega izmed naslednjih podskladov Krovnega sklada 
ALTA: ALTA TECH, ALTA INFRASTRUCTURE, ALTA HIGH INCOME ali ALTA 
HEALTH - po želji dobitnika nagrade 

31-80. NAGRADA pametna ura Smart Watch 
 
Prejemnike vseh nagrad bo določil žreb. Oseba, ki bo izžrebana bo prejela nagrado, rezultat žrebanja pa 
je dokončen.   
 
Žreb bo potekal dne 15. 5. 2018 ob 11.00 uri na sedežu organizatorja (Železna cesta 18, Ljubljana) v 
prisotnosti komisije, določene v 6. točki teh pravil. 
 
Nagrajenec, lahko nagrado prevzame v 30-ih dneh od javne objave, in sicer tako, da: 

- dobitnik 1. do 30. nagrade na elektronski naslov skladi@alta.si sporoči v kateri podsklad 
Krovnega sklada ALTA želi prejeti vplačilo (izbira lahko med naslednjimi podksladi Krovnega 
sklada ALTA: ALTA TECH, ALTA INFRASTRUCTURE, ALTA HIGH INCOME ali ALTA HEALTH), 

- dobitnik 31. do 80. nagrade se zglasi na sedežu družbe v roku 30 dni od objave seznama 
dobitnikov nagrad ter osebno prevzame nagrado in  

- ni zaposlen pri organizatorju ali pri kateri od naslendjih družb: ALTA Invest d.d., ALTA Svetovanje 
d.o.o., ALTA Skupina d.d., ALTA Konto d.o.o. in Publikum Holding d.o.o. 

 
 

6. Pristojnosti komisije nagradne igre 
Komisijo nagradne igre sestavljajo trije člani, ki jih s sklepom imenujeta izvršna direktorja organizatorja. 
Izmed imenovanih članov v istem sklepu izvršna direktorja določita osebo, ki ima funkcijo predsednika 
komisije. Najmanj dva člana komisije morata biti osebi, ki sta zaposleni pri organizatorju. Izvršna 
direktorja organizatorja ne morejo biti člani komisije nagradne igre. 
 

• Komisija ima sledeče pristojnost nadzorovati potek  nagradne igre in določitev nagrajencev, 
v skladu s temi Pravili. 
 

Predsednik komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredil zapisnik, ga bo organizator na 
svojem naslovu hranil še leto dni . Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. 
 
Vsa komunikacija s sodelujočim v nagradni igri se izvaja preko e-poštnega naslova in/ali, če je ta podatek 
na voljo, preko njegove telefonske ali mobilne številke.  
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7. Objava nagrajencev  

Na spletni strani organizatorja in Facebook strani ALTA Varčevalnica organizatorja bodo najkasneje v 8 
dneh po opravljenem žrebanju objavljeni nagrajenci. Nagrajenec bo o tem, da je izžreban obveščen tudi 
preko telefonske številke oziroma e-poštnega naslova, ki ga je navedel ob prijavi k sodelovanju v nagradni 
igri. 
 

8. Splošno o nagradah in nagrajencih 
Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka oziroma naziva pravne osebe (brez 
navedbe domene e-poštnega naslova) na spletni strani in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od 
organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. 
 
Nagrade ni mogoče neposredno zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo 
osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja 
organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče 
storiti, izgubi pravico do nagrade, taka nagrada pa se nato ne podeli. 
 
Če se nagrajenec na obvestilo, da naj prevzame nagradone bo odzval   v roku 30 dni od prejema obvestila 
ali pa se bo nagradi izrecno pisno odpovedal v roku 30 dni od prejema obvestila, bo izgubil pravico do 
nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.  
 
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi 
lahko izvirala iz posamezne nagarde. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (na 
primer, a ne izključno višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora bodisi prek medijev, 
bodisi neposredno (preko elektronskih naslovov) obvestiti sodelujoče v nagradni igri. V takšnem primeru 
organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi 
z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. 
 

9. Kdo je lahko sodelujoči? 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe ter pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za 
sodelujočega skladno s 4. točko  teh Pravil. Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi 
nagradne igre, in njihovi ožji družinski člani ne smejoo sodelovati v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo 
sodelovati niti zaposleni pri organizatorju ter zaposleni v družbah ALTA Invest d.d., ALTA Svetovanje 
d.o.o., ALTA Skupina d.d., ALTA Konto d.o.o. in Publikum Holding d.o.o. 
 
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da sodelujoči soglaša s Pravili , kar vsak sodelujoči potrdi s klikom 
na gumb »oddaj«. 
 

10. Pravila nagradne igre in kje se nahajajo 
 

Pravila nagradne igre »Novosti so priložnost« so na vpogled dostopna na spletni strani organizatorja 
(www.alta.si).  
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11. Obdelava podatkov     
Vsak sodelujoči s prijavo k sodelovanju v nagradni igri soglaša z obdelavo njegovih osebnih podatkov 
oziroma podatkov pravne osebe, ki jih je navedel v vnosni obrazec, in sicer izključno za namene izvedbe 
nagradne igre, pri čemer se davčna številka sodelujočih obdeluje  za namen enolične identifikacije 
sodelujočega kot stranke organizatorja.  
 
V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, 
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.  
 
Družba si predržuje pravico do identifikacije prejemnika nagrade izključno za namen ugotavljanja 
istovetnosti posameznega nagrajenca. 
 

12. Preklic sodelovanja 
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči 
zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov skladi@alta.si. Če se sodelujeoči odjavi še pred 
žrebanjem, v žrebu za nagrado ne bo sodeloval, če pa se odjavi po opravljenem žrebu, se ga izključi iz 
nadaljnjega sodelovanja in se mu morebitnega dobitka ne podeli.  
 

13. Reševanje pritožb 
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se 
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Vse morebitne 
pritožbe sodelujoči posredujejo družbi na elektronski naslov skladi@alta.si. 
 
 
Ljubljana, 29.3.2018 
 
       ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 
 

Uroš Ožbolt, CFA, izvršni direktor 
 

Tomaž Dvořak, izvršni direktor 
 


