
Splošna pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri »Prvič 

mama nagrajuje« 
 

1. ORGANIZATOR  

Nagradno igro »Prvič mama nagrajuje« (v nadaljnjem besedilu »nagradna igra«) organizira in 

izvaja POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., davčna številka: SI 45884595, matična 

številka: 5300231000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Republika 

Slovenija (v nadaljnjem besedilu »organizator«).  

 

2. NAMEN  

Namen nagradne igre je promocija Mercatorja, Kluba Lumpi ter plenic Pampers Harmonie. 

 

3. PRAVICA DO SODELOVANJA 

3.1. Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v 

Republiki Sloveniji, ki so hkrati tudi člani Kluba Lumpi (v nadaljevanju »člani«). 

Včlanitev v Klub Lumpi poteka preko organizatorjeve aplikacije Moj M (podrobna 

navodila za včlanitev so objavljena na spletni strani 

https://www.mercator.si/pika/ugodnosti/klub-lumpi/o-klubu-lumpi/).  

 

3.2. V nagradni igri ne smejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Mercator d.d., ki 

kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti 

udeleženec nagradne igre. Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

3.3. Za sodelovanje v nagradni igri si mora član ogledati zadnjo epizodo oddaje Prvič mama - 

https://www.msoseska.tv/episode/1354 in odgovoriti na nagradno vprašanje, ki se glasi: 

»Katere pleničke uporablja naša mamica?« tako, da pravilni odgovor posredujete na e-mail 

naslov klub.lumpi@mercator.si. 

 

4. TRAJANJE NAGRADNE IGRE  

Nagradna igra poteka od 6. 10.  do 16. 10. 2021 do 23.59 ure. 

 

5. PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pravili in 

pogoji nagradne igre in s Politiko varstva osebnih podatkov za nagradno igro ter ju tudi 

sprejemajo ter se z njima strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta 
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pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali 

katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. 

 

6. NAGRADNI SKLAD 

Izmed vseh sodelujočih, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, bomo izžrebali 3 

nagrajence, ki bodo prejeli tri pakete plenic Pampers Harmonie. 

 

7. ŽREBANJE  

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju, in sicer v 

sredo, dne 20. 10. 2021. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki mora pripraviti 

zapisnik o poteku žrebanja. Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajenca v skladu s temi 

splošnimi določili nagradne igre.  

 

Žrebanje bo izvedeno z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki 

preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov. 

 

Odločitve komisije glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradni igri so dokončne in 

nepreklicne. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, 

članih komisije, nagrajencu, morebitnih odločitvah komisije ter uri zaključka žrebanja. 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.  

 

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. 

 

8. OBVEŠČANJE NAGRAJENCA 

Nagrajenci bodo najkasneje v roku 2 delovnih dni po žrebanju obveščeni o izidu žrebanja v 

obliki odgovora na njihovo elektronsko sporočilo, preko katerega so sodelovali v nagradni igri.  

Nagrajenec mora z odgovorom na poslano elektronsko sporočilo potrditi pripravljenost za 

prevzem nagrade v roku 15 dni po prejemu obvestila o izidu žreba. V primeru prejema obvestila 

po preteku petnajstdnevnega roka, organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti in lahko 

izžreba drugega nagrajenca. V svojem elektronskem sporočilu mora sodelujoči navesti 

naslednje podatke: svoje ime in priimek, naslov, poštno številko in kraj bivanja. Organizator 

ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega 

ali napačnega naslova bivanja ali napačnih imen.  

 



Nagrajenec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v 

sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih 

žrebanja oz. prevzema nagrade. 

 

Pritožba na žreb nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča. 

 

9. PREVZEM NAGRAD 

Nagrajenec bo nagrado prejel v roku do 45 dni od žrebanja po pošti na naslov, ki ga je navedel 

v poslanem elektronskem sporočilu ali prevzel v Mercatorjevi poslovalnici po izbiri.  

 

10. DAVČNE OBVEZNOSTI 

Ker vrednost nagrade ne presega 42 EUR, po Zakonu o dohodnini nagrajenci niso davčni 

zavezanci.  

 

11.  IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE 

Organizator lahko sodelujočega izključi iz nagradne igre, če:  

• ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje iz 3. točke teh splošnih pogojev;  

• pri sodelovanju uporablja nedovoljene pripomočke (npr. nedovoljene računalniške 

programe s škodljivo kodo);  

• ne posreduje pravih in resničnih podatkov.  

 

12.  ODGOVORNOST ORGANIZATORJA 

12.1. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo sodelujoči utrpeli v zvezi z 

njihovim sodelovanjem v nagradni igri ali koriščenjem nagrade, razen v primerih, kadar 

je ravnal namenoma ali s hudo malomarnostjo.  

12.2.  Organizator ne odgovarja za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do 

informacij v zvezi z nagradno igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju strani 

in pri uporabi aplikacije Moj M, v primeru, da niso nastale po njegovi krivdi.  

12.3.  Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v 

nagradni igri.  

12.4.  V primeru kršitve navedenih pravil si organizator pridržuje pravico, da kršitelja brez 

predhodnega opozorila izključi iz nagradne igre. 

 



13.  OSEBNI PODATKI  

Osebne podatke bo organizator uporabljal izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. 

Organizator vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opisano v Politiki varstva osebnih podatkov v 

nagradni igri »Prvič mama nagrajuje«.  

 

14.   DRUGE DOLOČBE  

S svojo registracijo za sodelovanje v nagradni igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil  

teh Pogojev. Organizator izjavlja, da nagradna igra ni na nikakršen način sponzorirana, 

odobrena ali upravljana s strani tretje osebe. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena 

s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v nagradni igri, se predložijo 

organizatorju.  

 

Če ni v teh splošnih določilih določeno drugače, vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo 

iz njegovega sodelovanja v nagradni igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne 

stroške za dostavo nagrade krije organizator.  

 

Splošna določila so objavljena na spletni strani https://www.mercator.si/aktualno/prvic-mama-

nagrajuje, kjer so dostopna v celotnem obdobju trajanja nagradne igre, na način, ki omogoča 

njihovo shranjevanje in razmnoževanje. 

 

Stran nagradne igre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi 

znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je 

del strani, so pravice intelektualne lastnine, ki so v lasti organizatorja oz. druge  osebe, ki je 

organizatorju dodelila pravico do uporabe. Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je 

dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem 

organizatorja.  

 

V primerih, ki jih ta splošna določila ne urejajo, se uporablja veljavna slovenska zakonodaja. 

 

V Ljubljani, 6. 10. 2021                             POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d. 
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