
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE 

»ZA SREČO ODVIJTE NA PRIMSKOVO«   

 

 

Uvodne določbe 

1. člen 

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira 

Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). 

 

2. člen 

Nagradna igra bo potekala v času od 27. 8. 2020 do 27. 9. 2020 v Hipermarketu Mercator Kranj 

Primskovo, Cesta Staneta Žagarja 69, Kranj. Nagradna igra ne velja za nakupe v Mercator spletni 

trgovini.  

 

 

Sodelovanje v nagradni igri 

3. člen 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije s 

stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji.  

 

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Mercator, d.d. ter zaposleni v podjetju 

Atlantic trade d.o.o., ki je pokrovitelj nagradne igre in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo 

pri izvedbi nagradne igre.  

 

V nagradni igri smejo sodelovati le osebe, ki sprejmejo te Splošne pogoje sodelovanja in pravila 

nagradne igre »Za srečo odvijte na Primskovo« (v nadaljevanju: Pravila). Šteje se, da je udeleženec 

nagradne igre sprejel Pravila s tem, ko sodeluje v nagradni igri.  V primeru kakršnegakoli spora ali 

nejasnosti štejejo ta 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. 

 

Z sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen s Politiko zasebnosti podjetja 

Mercator, d.d., objavljeno na spletni strani https://www.mercator.si/varstvo-osebnih-podatkov/ 

 

4. člen 

Za sodelovanje v nagradni igri je potreben nakup katerega koli izdelka spodaj naštetih blagovnih znamk 

v skupni vrednosti najmanj 5 EUR. 

 Barcaffe 

 Cedevita 

 Cockta 

 Nestle (samo žitarice in žitne ploščice) 

 Oshee 

 Veet  

https://www.mercator.si/varstvo-osebnih-podatkov/


 Kotany 

 Proteini.si 

 Heineken 

 Mlinotest (razen kruha in pekovskega peciva) 

 

Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.  

 

 

Postopek nagradne igre 

5. člen 

Z nakupom izdelkov blagovnih znamk, navedenih v 4. členu, v vrednosti najmanj 5 EUR, pridobi 

udeleženec na blagajni kupon za sodelovanje v nagradni igri. V celoti in čitljivo izpolnjen kupon 

udeleženec odda oz. vrže skozi režo na oknu v notranjost avtomobila, ki bo postavljen v avli 

nakupovalnega centra Supernova Kranj Primskovo. 

 

Obvezni podatki na nagradnem kuponu so: ime, priimek, naslov, pošta in poštna številka ter številka 

blagajniškega računa (kot dokazilo, da je bil opravljen nakup pod pogoji, določenimi v 4. členu).  

 

6. člen 

Organizator ne nosi odgovornosti za napačno posredovane podatke in/ali načine sodelovanja v 

nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da v takšnih primerih sodelujočega izloči iz nagradne 

igre. 

 

7. člen 

Sodelujoči izrecno dovoljuje, da lahko v primeru, da postane nagrajenec, organizator objavi njegove 

podatke (ime, priimek in kraj bivanja) na spletni strani www.mercator.si, Mercator Facebook strani in 

Instagram profilu Mercator in drugih kanalih Mercatorja, za kar od organizatorja ne bo zahteval 

nobenega plačila. 

 

 

Nagrade 

8. člen 

 

V nagradnem skladu nagradne igre so naslednje nagrade: 

 

Glavna nagrada:  

 1 x avto Citroën C3 Feel PureTech 83 S&S BVM 
Avtomobil ima 1199 ccm motor z močjo (kw) 61/ 83KM in je opremljen z opremo »Feel« ter polepljen 

z nalepkami – logotipi organizatorja ter pokrovitelja nagradne igre. 

 

Praktične nagrade: 

 30 x darilni paket Veet 

 40 x darilni paket Nestlé in Oshee 



 60 x darilni paket Kotany 

 20 x hladilni nahrbtnik Heineken, 

 20 x Heineken hladilna torba 

 20 x Zala blazina za jogo 

 30 x darilni paket Proteini (shaker, majica, protein bar) 

 40 x darilni plaket Mlinotest (trajnostna vrečka, knjiga Testenine, rižote in žita, izdelek 

Domači široki rezanci 500 g 

 

9. člen 

 

Nagrad ni mogoče izplačati v gotovini ali v kakršni koli drugačni obliki (nadomestilu). Nagrade niso 

prenosljive na drugo osebo. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne 

odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.  

 

 

Potek nagradnega žrebanja in komisija nagradne igre 

10. člen 

 

Nagradno žrebanje bo dne 28.9.2020 ob 11. uri izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih 

pri organizatorju nagradne igre, v prostorih Supernove Kranj Primskovo, Cesta Staneta Žagarja 69, 

Kranj. 

 

Komisija bo v žrebanje uvrstila vse v celoti in čitljivo izpolnjene nagradne kupone, ki bodo oddani do 

dne 27.9.2020 do 15. ure. Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali 

neustrezno izpolnjene nagradne kupone. 

 

11. člen 

Komisija po izvedbi žrebanja sestavi zapisnik o žrebanju, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju 

žrebanja, članih komisije, odločitvah komisije, nagrajencih, uri zaključka žrebanja. 

 

 Izid žrebanja je naključen. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.  

 

12. člen 

Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi Pravili. V kolikor je za nagrado izžreban 

udeleženec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje vseh pogojev za udeleženca v nagradni igri in prevzem 

nagrade, ki se odpove nagradi ali ki organizatorju ne predloži zahtevanih podatkov za izročitev nagrade, 

se izžreba naslednjega udeleženca.  

 

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

nepreklicne.  

 

 



13. člen 

Imena nagrajencev bodo do najkasneje 01. 10. 2020 objavljena na spletni strani www.mercator.si ter 

na info pultu hipermarketa Kranj Primskovo. 

 

 

Obveznosti nagrajencev za prevzem nagrad 

14. člen 

 

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po pošti v roku 5 (petih) dni od izvedbe žrebanja. 

 

O prevzemu glavne nagrade, osebnega avtomobila Citroen C3, se nagrajenec dogovori z 

organizatorjem nagradne igre, ostale nagrade se prevzamejo na info pultu Hipermarketa Kranj 

Primskovo. 

 

Dobitnik glavne nagrade bo s strani organizatorja zaprošen, da podpiše soglasje, da lahko organizator 

avdio-vizualno posname in/ali fotografira nagrajenca pri izročitvi nagrade ter da soglaša z objavo 

osebnih podatkov. Posnetke bo organizator uporabil za potrebe komuniciranja nagradne igre v medijih 

in vseh komunikacijskih kanalih organizatorja (družbena omrežja, spletne strani, youtube…), pri čemer 

nagrajenec za objavljene materiale ne bo zahteval nobenega nadomestila ali plačila. Soglasje 

nagrajenec podpiše fizično pred prevzemom nagrade.  

 

Pred izročitvijo glavne nagrade je dobitnik dolžan organizatorju predložiti vse zahtevane podatke 

(davčno številko itd.).  

  

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 

9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 

50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19), nagrada pa se obdavči kot drug dohodek 

po navedenem zakonu. Plačilo in izvedbo plačila akontacije dohodnine po stopnji 25% od davčne 

osnove opravi organizator nagradne igre, morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko 

odločbo pa gredo v breme nagrajenca. Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi 

obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi.  

  

Akontacije dohodnine, v skladu s 282. Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – 

ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19) organizatorju nagradne igre ni 

potrebno odtegniti in plačati, če je izračun le-te nižji od dvajset evrov (20,00 EUR). V davčno osnovo se 

ne všteva dobitka, če vrednost dobitka ne presega 42 evrov.  

 

Organizator sodelujočega, ki bo prejel glavno nagrado, opozarja, da obstaja možnost, da bo zaradi 

prejema nagrade lahko razporejen v višji dohodninski razred.  

 

 

 

http://www.mercator.si/


15. člen 

Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema obvestila 

in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje na naslov: Poslovni 

sistem Mercator, d.d., Operativni marketing, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, podpisano pisno 

izjavo, da se odpoveduje nagradi.  

 

 

Varstvo osebnih podatkov 

16. člen 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje 

in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Osebni podatki, ki se 

zbirajo so: ime in priimek, naslov, telefonska številka, za dobitnika glavne nagrade pa še davčna 

številka. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namene te nagradne igre (izvedba nagradne igre, 

obveščanje nagrajencev o rezultatih, objava nagrajencev v skladu s splošnimi pogoji, izročitev nagrade). 

Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili 

pridobljeni. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 

osebnih podatkov. Sodelujočim v nagradni igri so skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, 

dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Po izvedbi nagradne 

igre se podatki o sodelujočih uničijo, razen za tiste nagrajence, ki presegajo mejo za dohodnino, za 

katere se podatki hranijo 10 let. 

 

 

Končne določbe 

17. člen 

 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove 

nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne 

odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. 

uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo 

vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih 

nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na svoji spletni strani 

www.mercator.si in na info pultu Hipermarketa Kranj Primskovo. 

 

18. člen 

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 27. 8. 2020. V času trajanja nagradne igre so pravila na 

vpogled na spletni strani www.mercator.si in na info pultu Hipermarketa Kranj Primskovo. 

 

 

 

 

Ljubljana, 27. 8. 2020                                                  POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d. 

http://www.mercator.si/
http://www.mercator.si/

