
PRAVILA NAGRADNE IGRE 

 

1. Uvodne določbe 

 

S temi pravili so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Moro & Kunst 

d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnijo v teh pravilih določene pogoje. Pogoj za sodelovanje v 

nagradni igri je nakup ali prodaja plemenitih kovin v družbi Moro & Kunst d.o.o. med 15.10.2014 in 

15.12.2014.  

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci žrebanja enake možnosti  

dobiti nagrado. Izid žrebanja je naključen. 

 

2. Pomen nekaterih pojmov 

 

V teh pravilih navedeni pojmi pomenijo: 

Organizator nagradne igre je Moro & Kunst d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.  

Udeleženec nagradne igre je fizična oseba ali pravna oseba, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje: 

 Fizična oseba je na dan prijave k sodelovanju (nakupa ali odkupa) v nagradni igri stara 

najmanj 18 let; 

 sodeluje v nagradni igri na naslednji način: v žrebanje se neposredno uvrsti vsak, ki je v 

obdobju trajanja nagradne igre opravil nakup ali prodajo plemenitih kovin v družbi Moro & 

Kunst d.o.o. 

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.moro.si in na sedežu družbe Moro&Kunst 

d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 

Izžrebanec oz. rezervni izžrebanec je udeleženec žrebanja, ki je izžreban za nagrado v skladu s temi  

pravili. Nagrajenec je izžrebanec, ki prejme nagrado.  

Rezervno žrebanje se opravi samo v primeru, če je izžreban dokument, ki je bil v poslovnem procesu 

storniran.  

 

3. Potek nagradne igre 

 

Nagradna igra se začne 15.10.2014 ob 9:00 in traja do 15.12.2014 do 17:00. 

Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Število odkupov ali nakupov posamezne 

osebe znotraj nagradne igre časovno ni omejeno. 

 

http://www.moro.si/


Dokument o nakupu ali prodaji (Račun ali Odkup) plemenitih kovin v družbi Moro&Kunst d.o.o. je 

pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Ob enkratnem nakupu lahko stranka zahteva izdelavo več 

dokumentov samo v primeru nakupa nad 5.000 €. 

 

Vsak udeleženec lahko prejme več nagrad, navedenih v točki 6. Žrebanje se bo izvajalo  

od najvišje nagrade do najnižjih. Udeleženec prejme nagrado vrednosti, za katero je bil  

izžreban. 

 

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s pogoji, ki so opredeljeni v teh pravilih  

nagradne igre. Organizator ne prevzema nikakršne pravne, moralne ali materialne odgovornosti  

izhajajoče iz nagrad ali odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in  

koriščenja nagrad.  

 

4. Sodelovanje 

 

V nagradni igri avtomatsko sodeluje vsak, ki v času med 15.10.2014 (9:00) in 15.12.2014 (17:00), 

opravi nakup ali prodajo plemenitih kovin  v družbi Moro&Kunst d.o.o. in ustreza pogojem iz točke 2. 

Stranka se v žrebanje uvrsti s številko Računa oziroma Odkupa.  

 

5. Potek žrebanja 

 

Žrebanje bo računalniško izvedeno 16.12.2014 ob 9:00, ki ga nadzoruje tričlanska komisija, 

sestavljena iz direktorja družbe Moro&Kunst d.o.o., enega  zaposlenega pri organizatorju nagradne 

igre in pooblaščenega revizorja. Člane komisije imenuje organizator na dan začetka veljavnosti teh 

pravil. Žrebanje poteka iz ene združene zbirke podatkov in se opravi elektronsko, z naključno 

računalniško izbiro zaporedne številke nakupnega ali odkupnega dokumenta, izdanega med 

15.10.2014 (9:00) do 15.12.2014 (17:00). 

 

Rezervno žrebanje se opravi samo v primeru, da je bil izžrebani dokument v poslovnem procesu 

storniran. 

 

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: 

 datumu, uri in kraju žrebanja, 

 prisotnih osebah, 

 številkah Računov ali Odkupov po vrstnem redu, kot so bili izžrebani, ter nagradi, 



 uri konca žrebanja. 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije ter je zavezujoč za organizatorja in vse udeležence nagradne  

igre.  

 

Takoj po končanem žrebanju komisija preveri, ali je izžreban dokument veljaven in izpolnjuje pogoje 

za prejem nagrade iz teh pravil, kar potrdi z zapisnikom. Če komisija ugotovi, da izžreban dokument 

ne izpolnjuje pogojev, se izžreba rezervna številka dokumenta. Komisija je zadolžena samo za 

regularni potek žrebanja in sestavo zapisnika, nima pa dovoljenja za vpogled v osebne podatke 

kupcev in prodajalcev. O morebitnem rezervnem žrebanju komisija naredi zapisnik. 

 

Rezultate žrebanja bo organizator objavil na spletnem mestu www.moro.si  dne 16.12.2014. Zaradi 

zagotavljanja anonimnosti udeležencev bodo objavljene le izžrebane številke nakupnega ali 

odkupnega dokumenta.  

 

6. Nagrade 

 

Nagrade so (skupno 11 nagrad): 

a) 1x zlatnik 31,1035g Zlati Dunajski filharmoniki, 999,9/1000, Münze Österreich 

b) 2x zlatnik 3,4909g Zlati dukat – enkratni, 986/1000, Münze Österreich 

c) 10x srebrnik 31,1035g Srebrni Dunajski filharmoniki, 999/1000, Münze Österreich 

 

Vrednost nagrade (cenik družbe Moro&Kunst d.o.o.) iz točke 6 a) na dan sprejema teh pravil 

(14.10.2014 ob 09:10) znaša 1.015,05 EUR, za nagrado iz točke 6 b) je 120,43 EUR iz točke 6  c) pa 

20,24 EUR. Morebitne akontacije DDV za nagrajence plača družba Moro&Kunst d.o.o. 

 

7. Prevzem nagrad 

 

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Rezultat žrebanja bo objavljen na spletni strani 

www.moro.si  dne 16.12.2014.  

 

Prevzem nagrade je možen na sedežu družbe Moro & Kunst d.o.o. (Dunajska cesta 156, 1000 

Ljubljana) najkasneje do 30.01.2015. Rezultat žrebanja bo do tega datuma objavljen na spletni strani 

www.moro.si. Nagrajenec mora na prevzem obvezno prinesti originalni Račun ali Odkup, ki ustreza 

izžrebani številki. Nagrajenec se identificira tudi z osebnim dokumentom. Prejemniki nagrade iz točke 

http://www.moro.si/
http://www.moro.si/


6 a) in točke 6 b) se identificirajo tudi z davčno številko. Nagrajenci podpišejo soglasje, da nagrado 

sprejmejo in s tem s svojim osebnimi podatki potrdijo sodelovanje v nagradni igri. 

 

Za vse nagrade velja, da če izžrebanec do najkasneje 30.01.2015 ne prevzame nagrade, izgubi pravico 

do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti za izročitev nagrade takemu izžrebancu. 

Nagrada se torej v takem primeru ne podeli. 

 

8. Davki od nagrad 

 

Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini, kot velja na dan sprejema teh pravil, vrednost dobitka v  

nagradni igri, ki presega 42 EUR, všteva v davčno osnovo. Organizator bo obračunal in plačal 

akontacijo davka od osebnih prejemkov hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi  

predpisi. Akontacija dohodnine bremeni organizatorja, bruto vrednost nagrade (to je vrednost, ki je  

enaka izročeni nagradi, povečani za akontacijo dohodnine), pa bo organizator poročal davčnemu  

organu, in sicer za leto, v katerem bo nagrada izplačana. Vse morebitne druge davčne obveznosti, ki 

bi jih posledično povzročila nagrada za nagrajenca, nosi nagrajenec sam. 

 

9. Zamenjava nagrad 

 

Nagrajenec lahko nagrado kadarkoli po prevzemu proda v družbi Moro&Kunst d.o.o. po trenutni 

odkupni ceni, objavljeni na ceniku www.moro.si. 

 

10. Hramba dokumentacije 

 

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer: 

- se dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila igre  

hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta; 

- se dokumentacija o nagrajencih (davčna dokumentacija) hrani v skladu z veljavnimi  

davčnimi in računovodskimi predpisi. 

 

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator komisijsko uniči dokumentacijo v skladu s svojimi  

internimi akti. 

 

 

 



11. Varstvo osebnih podatkov 

 

Nagrajenec soglaša, da organizator njegove osebne podatke uporabi za namene podelitve nagrade, 

obračun davčnih obveznosti in obveščanje Davčne uprave o izplačanih nagradah. Osebne podatke bo 

organizator obdeloval, dokler je to potrebno za namene podelitve nagrade in obračun davčnih 

obveznosti. Podatki o nagrajencih se po preteku nagradne igre hranijo v arhivu. 

 

12. Končne določbe 

 

Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 14.10.2014. Pravila so na vpogled na spletni strani  

www.moro.si  ter na sedežu družbe Moro do 30.01.2015. Za tolmačenje posameznih določb teh 

pravil nagradne igre je pristojna komisija iz točke 5 teh pravil. Ta pravila se lahko spremenijo v 

primeru spremembe predpisov, njihovega tolmačenja ali iz drugih utemeljenih razlogov. O morebitni 

spremembi pravil bo organizator obvestil udeležence z objavo na spletni strani www.moro.si. 

 

 

 

 

Ljubljana, dne 14.10.2014 


