
1. Organizator kviza 
 
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., 
Štihova uliuca 7, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju soorganizator), organizirata kviz »Slovenija, 
moja država« (v nadaljevanju nagradni Kviz). 
  
S temi pravili in pogoji organizator in soorganizator določajo tudi pravice, obveznosti in pogoje 
za sodelovanje v Kvizu. 
 
2. Potek kviza 
   
Tekmovanje poteka v obliki kviza, kjer sodelujoči odgovarjajo na naključen nabor vprašanj. V 
primeru pravilnih rešitev se uvrstijo v naslednji krog tekmovanj do zaključnega finala. 

Kvalifikacije za tekmovanje, ki bo potekalo v televizijskem studiu televizije Nova24TV 
predvidoma maja in junija 2021, se bodo začele v spletni obliki 14.04.2021 ob 17.00 uri, ko se 
bo odprla tekmovalna spletna stran kviz.domoljubje.si. 

 

2.1. Spletno tekmovanje 

2.1.1. Potek spletnega tekmovanja - kvalifikacij Učenci in dijaki bodo lahko pristopili k 
spletni kvalifikaciji v času od 14.04.2021 ob 17:00 do 28.4.2021 do 17:00 ure. 

Na spletni strani bodo pričeli reševati naključno izbranih 20 vprašanj o zgodovini Slovencev, 
kjer bodo na zastavljeno vprašanje lahko izbirali med tremi ali štirimi ponujenimi odgovori ter 
označili izbranega. Za dvajset odgovorov na vprašanja bodo imeli sodelujoči 15 minut. Ker bo 
število na televizijskem Kvizu omejeno na 32 sodelujočih, se bodo uvrstili tisti, ki so po vrsti 
najhitreje rešili Kviz. V primeru, da med tekmovalci ne bo nikogar, ki bi v spletnem delu pravilno 
odgovoril na vsa vprašanja, se bodo na tekmovanje uvrstili tisti, ki bodo pravilno in najhitreje 
odgovorili na največ vprašanj. 

Ko bo tekmovalec v spletnih kvalifikacijah odgovoril na vsa vprašanja, bo na svoj elektronski 
naslov dobil povezavo do pravilnih rešitev, odgovorov na vprašanja ter izračunani skupni čas 
izpolnjevanja kviza. 

2.1.2. Rezultat spletnega tekmovanja 

Najboljši tekmovalci na spletnega Kviza bodo na elektronske naslove, ki so jih navedli v prijavi, 
dobili povabilo na tekmovanje v studiu ter obrazec za prijavo. Če se bodo zanj odločili, bodo 
morali izpolniti priloženi obrazec (ter soglasje staršev v primeru mladoletnega učenca ali 
dijaka). Skeniran izpolnjen in podpisan obrazec bodo morali poslati nazaj na e-naslov: 
info@domoljubje.si. Rok za oddajo obrazca je 72 ur po prejetju obvestila o povabilu. V 
primeru, da na navedeni  elektronski naslov soglasje ne bo pravočasno prispelo, bomo  
zaključili, da izbrani ne želi nadaljevati tekmovanja v studiu. Tekmovalce bodo nato pristojni iz 
televizijske hiše Nova24TV obvestili o podrobnostih glede tekmovanja v studiu na njihov 
elektronski naslov. 

 

2.2. Potek tekmovanja v studiu 

V televizijskem studiu bo nastopilo 32 sodelujočih, ki se bodo pomerili v znanju slovenske 
zgodovine, in sicer po 4 na oddajo. Skupno bo izvedenih 11 oddaj. 



Skupni čas posamezne oddaje bo 45 do 60 minut. Oddaje bodo vnaprej posnete. V studiu bo 
prisotna tudi ocenjevalna komisija in tehniki, ki bodo skrbeli za nemoten potek kviza. 

 

3. Pogoji za udeležbo na tekmovanju 

Na spletno tekmovanje se bo lahko prijavil učenec/učenka 8. in 9. razreda osnovne šole in 
dijak/dijakinja srednje šole.  

Osebe, ki kakor koli neposredno ali posredno sodelujejo pri izvedbi Kviza pri organizatorju ali 
soorganizatorjih Kviza in njihovi družinski člani, lahko sodelujejo v Kvizu, vendar ne morejo 
biti izbrani za nadaljevanje v TV kviz. 
 
V Kvizu sodelujejo sodelujoči, ki na spletni strani Kviza rešijo Kviz, izpolnijo in podajo vse 
zahtevane osebne podatke - vključno z delujočim e-poštnim naslovom, na katerega bo lahko 
dostavljeno potrditveno e-poštno sporočilo, se strinjajo z vsemi pravili in pogoji te nagradne 
igre ter prijavnico pravilno oddajo. S pravilno oddajo prijavnice postane oseba sodelujoči. 
Ena oseba lahko v Kvizu sodeluje le z eno prijavo, lahko pa Kviz odigra večkrat, izžrebana je 
lahko le enkrat. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v Kvizu večkrat z uporabo 
različnih ali napačnih prijavnih podatkov, jo imajo organizator ali soorganizator pravico 
nemudoma in nepreklicno izključiti iz Kviza (v nadaljevanju: izključiti; izključen; izključitev). 
S prijavo v Kviz vsak sodelujoči soglaša s temi pravili sodelovanja v Kvizu in pod pogoji, 
navedenimi v teh pravilih. 
 
V Kvizu se upoštevajo le pravilno izpolnjene in oddane prijavnice. 
 

4. Podatki za sodelovanje v TV kvizu 

Tekmovalec bo moral izpolniti naslednje podatke: 

- Ime in priimek, 
- Datum rojstva, 
- Davčno številko, 
- Stalni ali začasni naslov, na katerem prebiva,  
- Elektronski naslov, 
- Ime in priimek enega izmed staršev ali skrbnikov,  
- Naziv in naslov šole, ki jo obiskuje, 
- Razred/letnik, ki ga obiskuje. 

 

S sodelovanjem v Kvizu se sodelujoči strinjajo s tem, da se njihov elektronski naslov in ostali 
podatki (ime, priimek, naslov, letnica rojstva, davčna številka, ime šole, ki jo obiskuje) (v 
nadaljevanju Podatki), ki jih sodelujoči v Kvizu navedejo v prijavi v Kviz, posredujejo 
organizatorju in soorganizatorju ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime, priimek) objavijo na 
spletni strani organizatorja www.domoljubje.si v primeru, da so izžrebani. 
 

5. Nagrade  

Vsi sodelujoči prejmejo priznanje Domoljub na elektronski naslov, zapisan na prijavnici. 

Štirje finalisti bodo povabljenih na končni dogodek s podelitvijo nagrad predvidoma junija 2021 
in bodo prejeli plaketo Domoljub. Nagrade v vrednosti bodo dobili: 

- tretjeuvrščeni nagrada v vrednosti 500,00 eur, 
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- drugouvrščeni nagrada v vrednosti 1.000,00 eur 

- prvouvrščeni nagrada v vrednosti 2.000,00 eur. 

Prvih deset uvrščenih tekmovalcev bo prejelo za nagrado izlet v Bruselj v spremstvu enega 
izmed staršev ali učitelja (spremstvo ni nujno za polnoletne dijake) ter predstavnikov VSO in 
Nova24TV, kjer si bodo ogledali Evropski parlament in se srečali z dr. Milanom Zverom in 
drugimi evropskimi poslanci.  

Organizator in Soorganizator imata pravico, da časovnico Kviza kadarkoli brez soglasja 
sodelujočih spreminjata. 

 
6. Namen in cilj Kviza 
 
Kviz je namenjen osnovnošolcem osmega in devetega razreda ter dijakom srednjih šol. Cilj 
natečaja je okrepiti zavest otrok o pomenu nastanka slovenske države, evropskih vrednot in 
demokracije v Sloveniji. 
 
7. Definicija pojmov 
 
V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi: 
 
Sodelujoči: kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki preko spletne strani Kviza sodeluje v 
Kvizu s tem, da odgovori na vprašanja v Kvizu in se strinja z vsemi pravili in pogoji Kviza. 
 
 
8. Pristojnosti komisije 
 
Komisija v sestavi predstavnikov organizatorja in soorganizatorjev je določena skladno z 
dogovorom med organizatorjem in soorganizatorjem Kviza, ki tudi določijo predsednika 
komisije. 
Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge: 
•    nadzor poteka Kviza in žrebanje nagrajencev, v skladu s temi pravili, 
•    ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli 
drugače ravnal v nasprotju s temi pravili. 
 
V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati 
možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči 
mora v tem primeru v roku 5 dni od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu 
nespoštovanja teh pravil s strani komisije, le-tej nesporno dokazati, na način kot ga določi 
komisija, da je zbrane točke pridobil z natančnim upoštevanjem teh pravil. V kolikor sodelujoči 
tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv 
komisije, ga ima komisija pravico izključiti. 
Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na 
naslovu organizatorja ali soorganizatorjev, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki 
ga določi komisija. V kolikor sodelujoči tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti. 
Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko e-poštnega naslova, s katerim se je 
sodelujoči vpisal v Kviz. 
Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli 
obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik. 
Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem nagradnim Kvizom ter s povezanimi pravili 
je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba. 
 
9. Objava nagrajencev 



 
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani Kviza za 
kar od organizatorja ali soorganizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine. 
Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani Kviza in na spletni strani www.domoljubje.si,  
najkasneje v roku 7 dni po zaključku Kviza. 
 
11. Splošno o nagradah in nagrajencih 
 
Komisija bo preverila, če so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je 
nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki je bil pred izključitvijo 
uvrščen za izključenim in je upravičen do nje. 
Nagrade ni mogoče zamenjati za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev. 
Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže 
svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem 
primeru se ta nagrada ne podeli. 
Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja. O načinu in času prevzema 
nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja.  
Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti 
prevzem nagrade. 
Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po 
Zakonu o dohodnini. Organizator bo v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 ter prvim 
odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) za nagrajenca/davčnega 
zavezanca izračunal in plačal akontacijo dohodnine od vrednosti prevzete nagrade. 
Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno 
izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih 
podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če 
nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje, od organizatorja ni upravičen zahtevati 
izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani 
predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. Če 
nagrajenec v 30 dneh po zaključku Kviza ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez 
pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. 
Nagrade ni prenesti na tretjo osebo, razen v primeru, ko je nagrajenec mladoletna oseba. 
Organizator nagradnega Kviza si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom 
o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v Kvizu sodeloval v nasprotju s pravili 
in pogoji Kviza. 
 
 
12. Druge določbe 
 
Organizator in soorganizator ne odgovarjajo za nepopolno sodelovanje v Kvizu ali za 
sodelovanje v Kvizu z napačnimi podatki. 
Organizator, soorganizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi Kviza, ne odgovarjajo za 
morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. 
V primeru okoliščin, na katere organizator ali soorganizator ne morejo vplivati (višja sila), lahko 
katerikoli od njiju odpove Kviz. O tem morajo organizator in soorganizatorja preko spletne 
strani Kviza in preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator ali 
soorganizator sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. 
Organizator in soorganizator si pridržujejo pravico sprememb pravil Kviza, če to zahtevajo 
vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in 
novostih Kviza bodo organizator in soorganizatorja sodelujoče obveščali na spletni strani 
Kviza. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na e-naslov 
info@domoljubje.si. 
Odločitev organizatorja in soorganizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s Kvizom oziroma 
uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. 



Organizator in soorganizatorja Kviza ne odgovarjajo za morebitno škodo, nastalo zaradi 
tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah 
oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju Kviza. 
Udeležencem Kviza sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem 
naslovu info@domoljubje.si. 
Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi s Kvizom in niso urejena s temi pravili, daje 
ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja in soorganizatorja. 
Organizator in soorganizator Kviza lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenijo zasnovo 
Kviza, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. 
Organizator in soorganizatorja bodo na primeren način in na primernem mestu udeležence 
obvestili o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil. 
 
13. Kje se nahajajo ta pravila 
 
Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in soorganizatorja 
ter na spletni strani Kviza oz. na kviz.domoljubje.si. 
 
14. Uporaba in varovanje osebnih podatkov 
 
Sodelujoči v Kvizu organizatorju in soorganizatorjema dovoljuje, da do preklica vodijo, 
vzdržujejo in obdelujejo zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o 
varovanju osebnih podatkov. Organizator in soorganizatorja zagotavljajo varstvo osebnih 
podatkov po zakonu. 
Organizator in soorganizatorja bodo uporabljali posredovane podatke izključno v namen, kot 
je razvidno in opisano v teh pravilih. 
Organizator in soorganizatorja bodo osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih 
komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009). 
Sodelujoči v Kvizu izrecno soglašajo, da lahko organizator in soorganizatorja kot upravljalci 
osebnih podatkov, podatke, ki so jih od njih pridobili, samostojno in po lastni presoji obdelujejo 
izključno za naslednje namene: 
•    izvedba Kviza v vseh vidikih; 
•    obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev; 
•    objava nagrajencev na spletni strani Kviza; 
•    pošiljanje zaključnega e-poštnega sporočila s pozivom k ogledu nagrajencev na spletni 
strani Kviza. 
 
S sodelovanjem v Kvizu sodelujoči tudi privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je 
posredoval v Kvizu, vključijo v zbirko podatkov o udeležencih.  
Organizator in soorganizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bodo 
posredovali ali razkrili tretjim osebam razen v primeru, ko to od organizatorja oz. 
soorganizatorja zahteva zakon. 
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.  
 
Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani 
sodelujočih. 
Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim 
obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov info@domoljubje.si). 
Preklic hrambe osebnih podatkov pri soorganizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim 
obvestilom na naslov soorganizatorja (oziroma na e-poštni naslov info@nova24tv.si). 
Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo uničenje osebnih podatkov sodelujočega. 
Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma 
kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. 



Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali 
anonimizira. 
Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo: 
•    potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne; 
•    omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, 
prepisovanje ali kopiranje; 
•    posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj; 
•    dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov; 
•    izbrisati osebne podatke iz baze podatkov. 
 
15. Preklic sodelovanja 
 
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja Kviza prekliče svoje sodelovanje v Kvizu, tako da 
pošlje sporočilo organizatorju ali soorganizatorju na e-poštni naslov info@domoljubje.si. Po 
prejemu tega sporočila, ga organizator ali soorganizator izključijo. 
 
16. Reševanje pritožb 
 
Vse pritožbe in reklamacije rešujejo organizator in soorganizator. V primeru utemeljenih 
pritožb se organizator in soorganizator zavezujeta, da jih bodo odpravili v čim krajšem času in 
o tem obvestili sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence. 
 
 
Datum objave teh pravil: 14.4.2021 
Organizator:  Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), 
Soorganizator: NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. 
 


