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Na podlagi 6. člena Pravil o prirejanju nagradne igre v letu 2020 z imenom »Vklopi razum, zahtevaj 
račun!«, št. 091-36/2019-2 z dne 11. 11. 2019, ki jih je sprejela Finančna uprava Republike Slovenije, 
sprejema Finančna uprava Republike Slovenije naslednji

D O D A T E K št. 1 k 
Pravilom o prirejanju nagradne igre v letu 2020

z imenom »Vklopi razum, zahtevaj račun!«

1. člen
(Splošna določba)

S tem dodatkom se določi vrste storitev, ki jih Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 
55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator) upošteva na računih za storitve, s katerimi udeleženci 
sodelujejo v nagradni igri za nagrado »Storitve« in dodatni elementi, ki jih mora imeti tak račun zaradi 
prepoznave vrste storitve.

2. člen
(Vrste storitev)

Za nagrado »Storitve« veljajo računi za opravljene storitve:
 v prostorih naročnika ali na terenu (v nadaljevanju: storitve na domu), 
 vzdrževanja in popravila koles, koles z motorjem in motornih vozil (tudi popravila, montaža ali 

zamenjava gum in zračnic, razen pranja vozil), 
 pralnic in kemičnih čistilnic (tudi manjša popravila oblačil ali drugih tekstilnih predmetov), 
 frizerske, kozmetične in pedikerske dejavnosti, 
 ostalih dejavnosti za nego telesa in rekreacijo (npr.: tetoviranje, piercing, dejavnosti za izboljšanje 

telesnega počutja, turške kopeli, savne in parne kopeli, solariji, saloni za hujšanje, saloni za 
masaže, fitnes centri, plavalni bazeni, individualne in skupinske vadbe, plesni tečaji, ipd),

 fotografske dejavnosti,
 astrologov, spiritistov, vedeževalcev, bioenergetikov, radiestezistov, ipd.,
 taksistov, 
 zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti (tudi druge zdravstvene dejavnosti npr.: zdravstvena 

nega, fizioterapija, delovna terapija, logopedija, dietetika, ipd., razen storitev lekarn in drugih 
specializiranih prodajaln s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki),

 alternativnih oblik zdravljenja (npr.: akupunktura, homeopatija, kiropraktika, refleksoterapija, ipd.),
 veterinarstva, razen storitev prodaje farmacevtskih izdelkov,
 cvetličarn (tudi prodaja rezanega cvetja in drugega enoletnega cvetja v vrtnarijah in pri drugih 

pridelovalcih le-tega),
 svečarstva,
 odvetnikov,
 avtošol,
 izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture, umetnosti, športa in 

rekreacije ter drugih dejavnosti (npr.: poučevanje igranja glasbil, poučevanje petja, fotografski 
tečaji, šole risanja, igre, jezikovni tečaji, tečaji šivanja, poučevanje borilnih športov, poučevanje 
joge, storitve športnih inštruktorjev, učiteljev in trenerjev, ipd.),

 inštruiranja in pomoči pri učenju ter storitve maturitetnih tečajev oz. priprave na maturo,
 popravila in uglaševanja glasbil, 
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 popravila športne opreme (npr.: montaža in brušenje smuči, snežnih desk, drsalk, popravilo surf 
in sup desk, ipg.),

 popravila obutve, usnjene galanterije in izdelave ključev in
 urarjev.

Za storitve na domu iz prejšnjega odstavka tega člena se za namene te nagradne igre štejejo naslednje 
storitve:
 čiščenje stavb, naprav in opreme (tudi čiščenje dimnikov in kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, 

bojlerjev, ventilacijskih cevi in odsesalnikov ipd.),
 fasaderska in štukaterska dela,
 gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb,
 inštaliranje električnih napeljav in naprav,
 inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav,
 servisiranje izdelkov bele tehnike (tudi priklop in montaža),
 oblaganje tal in sten,
 pleskarska dela,
 postavljanje ostrešij in krovska dela,
 popravila pohištva (npr.: popravilo stavbnega pohištva, vgradnih omar, prostostoječih omar in 

drugega pohištva),
 ravnanje z odplakami (npr. praznjenje in čiščenje septičnih jam in rezervoarjev, vzdrževanje 

kemičnih stranišč, vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov ipd.), 
 selitvena dejavnost,
 vgrajevanje stavbnega pohištva,
 urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
 drugo inštaliranje pri gradnjah (npr.: inštaliranje in vgradnje rolet, sistemov za vakuumsko čiščenje,         

ograj, toplotne in zvočne izolacije ipd.),
 druga specializirana gradbena dela (npr.: vrtanje in kopanje jaškov, postavljanje kovinskih 

konstrukcij, polaganje kamnitih, betonskih in opečnih izdelkov, postavljanje, razstavljanje delovnih 
odrov in ploščadi, čiščenje s paro, peskanje fasad in podobna dela za zunanjost stavb),

 druga zaključna gradbena dela;
 druge storitve iz prvega odstavka tega člena, če so opravljene v prostorih naročnika ali na terenu.

3. člen
(Podatki z računa za storitve)

Kot račun za opravljene storitve iz 2. člena tega dodatka velja račun, ki ima poleg elementov iz 9. člena 
Pravil o prirejanju nagradne igre v letu 2020 z imenom »Vklopi razum, zahtevaj račun!« na računu 
naveden obseg in vrsto opravljenih storitev, kar mora biti razvidno iz fotografije računa, ki jo 
udeleženec pošlje preko mobilne ali spletne aplikacije »Preveri račun«.

Primer fotografije računa iz testnega sistema: 
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Kadar je poslana fotografija računa v informacijskem sistemu organizatorja slabe kakovosti in zato 
neberljiva, lahko organizator v primeru dvoma o vrsti storitve s potisnim sporočilom (Push Notification) 
na mobilno napravo ali z dopisom po pošti pozove udeleženca, da pošlje fotografijo oziroma kopijo 
računa na elektronski naslov mediji.fu@gov.si ali na drug naslov, ki se navede v pozivu. 

4. člen
(Objava dodatka)

Ta dodatek je objavljen na spletni strani organizatorja.

5. člen
(Veljavnost in začetek uporabe dodatka)

Ta dodatek začne veljati en dan po podpisu in se uporablja za 1., 2., 3., in 4. krog nagradne igre, ki 
poteka od 1. 1. 2020 do vključno 31. 12. 2020.

Številka: 091-36/2019-3
Datum: 12. 11. 2019 

Jana Ahčin,
generalna direktorica
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