
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI 
»Tvoje znanje za tvoje sanje« 

 
Uvodne določbe 

1. člen 
 
S Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili za pridobitev nagrade v nagradni igri »Tvoje znanje za tvoje 
sanje« (v nadaljevanju: Pravila) 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 6.7.2020 do 23.8.2020 v supermarketih in hipermarketih 
Mercator, z izjemo franšiznih prodajaln. Nagradna igra ne velja za nakupe v Mercator spletni trgovini.   
 
Pogoji za sodelovanje v nagradni igri 

3. člen 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 16 let, s stalnim prebivališčem v Republiki 
Slovenije in s slovenskim državljanstvom. Za osebe, mlajše od 16 let, je potrebno soglasje zakonitega 
zastopnika. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Mercator, d.d. ter 
sodelavci in zaposleni v podjetju Herman in partnerji d.o.o., njihovi ožji družinski člani in druge osebe, 
ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.  
 
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je navedba pravilnih in resničnih podatkov. Udeleženci, ki bodo 
posredovali nepravilne in/ali neresnične podatke, bodo izločeni iz nagradne igre. 
 
V nagradni igri smejo sodelovati le osebe, ki sprejmejo ta 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 Kopija - nova, in sicer:  

- Lepa Afna,  
- Challe Salle,  
- Gasilec sem,  
- Moj planet,  
- Pošastko,  
- Ana Praznik,  
- Pastel 
- Moj šport-Foksi.  

 
Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, glede na število računov, s katerimi izkazuje 
nakup izdelka Kopija-nova. 
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Postopek nagradne igre 
5. člen 

 
Z nakupom izdelka Kopija-nova udeleženec pridobi pravico do sodelovanja. Na spletni strani 
mercator.si/nagradna-igra-sola s pomočjo aplikacije za zajem fotografije udeleženec fotografira svoj 
račun, na katerem so razvidni izdelki Kopije-nova. Sprejeti bodo le veljavni in čitljivi računi. 
 
V kolikor je račun dobiten, se udeležencu prikaže sporočilo o dobitku, če račun ni dobiten, udeleženec 
prejme obvestilo, da njegov račun ni dobiten.  
 
Za prejem nagrade, mora udeleženec izpolniti obrazec na v prvem odstavku navedeni spletni strani, v 
katerega navede svoje osebne podatke oziroma osebne podatke zakonitega zastopnika: ime, priimek, 
naslov, e-naslov in telefonska številka.  
 
Z izpolnitvijo obrazca udeleženec pridobi možnost sodelovati v žrebu za Druženje z Lepo afno ali 
Druženje s Challetom Salletom ali za Druženje z gasilci. Udeleženec na obrazcu izbere le eno druženje. 
Možnosti sodelovanja ima tudi udeleženec, ki sicer ni dobil nagrade, vendar izpolni obrazec z osebnimi 
podatki. 
 
Nagrade 

6. člen 
V nagradnem skladu so sledeče nagrade: 

- 700 manjših nagrad - manjši paketek različnih šolskih potrebščin proizvajalca Kopija – nova,  
- Druženje z Lepo Afno, 
- Druženje s Challetom Salletom, 
- Druženje z gasilci gasilske brigade.  

 
7. člen 

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. 
 
Osebe, mlajše od 15 let, se udeležijo srečanja s polnoletnim spremljevalcem oz. starši. 
 
Potek nagradnega žrebanja in komisija nagradne igre 
 

8. člen 
 
Nagradno žrebanje bo dne 24.8.2020 izvedla tričlanska komisija sestavljena iz zaposlenih pri 
organizatorju nagradne igre. 
 
Komisija bo v žrebanje uvrstila tiste sodelujoče, ki bodo do dne 23.8.2020 do 23:59 ure posredovali 
fotografijo računa ter pravilne podatke, vse skladno s Pravili. Organizator ne nosi odgovornosti za 
zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri. 
 

9. člen 
 
Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi Pravili. V kolikor je za nagrado izbran 
izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne posreduje pravilnih podatkov oziroma ki ne izpolnjuje vseh 
pogojev za udeleženca v nagradni igri in prevzem nagrade, se izžreba naslednjega udeleženca. 
 
Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in 
nepreklicne.  
 



10. člen 
 
Komisija po izvedbi žrebanja sestavi zapisnik o žrebanju, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju 
žrebanja, članih komisije, odločitvah komisije, izžrebancih oz. nagrajencih, uri zaključka žrebanja. 
 
Izid žrebanja je naključen. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.  
 
Prevzem nagrad 

11. člen 
Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi Pravili.  
 

12. člen 
 

Nagrajenci bodo manjše nagrade prejeli v roku 20 (dvajset) dni od prejema sporočila o dobitku na 
naslov, ki so ga navedli na obrazec.  
 
Udeleženci, ki bodo izžrebani za glavno nagrado (druženje z Lepo Afno ali druženje s Challetom 
Salletom ali za Druženje z gasilci gasilske brigade), bodo o tem obveščeni v roku desetih (10) delovnih 
dni po izvedenem žrebanju na e-naslov, ki so ga navedli na obrazec. Organizator bo nagrajenca poklical 
na posredovano telefonsko številko, kjer mu bo v telefonskem razgovoru navedel nadaljnje informacije 
o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni 
strani www.mercator.si najkasneje 24.8.2020. 
 
Nagrajenec mora najkasneje v roku 48 ur od prejema klica potrditi prejem nagrade (bodisi s klicem ali 
SMS-om), sicer se bo štelo, da se odpoveduje nagradi in je organizator upravičen izžrebani novega 
nagrajenca.  
 

13. člen 
Organizator ne nosi nobene odgovornosti za nagrajenec, ki nagrade ne bodo pravočasno prevzeli ali je 
ne bodo mogli prevzeti zaradi ravnanja v nasprotju s Pravili. Organizator lahko v takih primerih z 
nagrado prosto razpolaga. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo 
za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz nagrad. 
 
Zaključek nagradne igre 

14. člen 
Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta Pravila, se hranijo 
v prostorih organizatorja nagradne igre še eno leto od izvedbe žrebanja. Po preteku tega roka 
organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti. 
 
Davki od nagrad 

15. člen 
Organizator bo od dobitka nagrade za nagrajenca skladno z veljavno zakonodajo obračunal in plačal 
akontacijo dohodnine. Prejemniku nagrade se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka 
všteva v davčno osnovo. 
 
Kadar vrednost nagrade presega 42,00 EUR, so nagrajenci po zakonu davčni zavezanci in so dolžni 
organizatorju sporočiti podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za obračun in plačilo 
dohodnine (ime in priimek, naslov bivanja, davčna številka). V nasprotnem primeru nagrajenci izgubijo 
pravico do nagrade.   
 
V primeru obračuna in plačila dohodnine se osebni podatki v skladu z zakonom o dohodnini hrani 10 
let.  



 
 
Varstvo osebnih podatkov 

16. člen 
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči in nagrajenec dovoljujeta organizatorju zbiranje, obdelovanje 
in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo. Osebni podatki, ki se 
zbirajo, so: ime in priimek, naslov bivanja, telefonska številka in e naslov. 
 
Udeleženec nagradne igre z udeležbo v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljuje javno objavo 
svojih osebnih podatkov v (ime, priimek, kraja bivanja) na spletni strani Mercator, na socialnih omrežjih 
Facebook in Tik Tok, z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade v 
primeru zmage in od organizatorja ne bo zahteval kakršnekoli odškodnine.  
 

17. člen 
Pridobljeni osebni podatki udeleženca in nagrajenca se uporabljajo zgolj za namen izvedbe te nagradne 
igre.  
 
Končne določbe 

18. člen 
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, COVID-19…), lahko organizator 
odpove nagradno. O tem organizator prek medijev obvestiti udeležence. Organizator ne odgovarja za 
kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi odpovedi ali spremembe postopka nagradne igre.   
 
Organizator si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti Pravila in jih objaviti na spletni strani 
www.mercator.si. Šteje se, da so udeleženci z dnem objave na spletni strani obveščeni o spremembah 
pogojev nagradne igre.  
 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

• nedelovanje aplikacije, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne 
energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije, 

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere 
organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, 

• sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki, 
• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade. 

 
19. člen 

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s Pravili, razširja sovražni, žaljiv 
ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. 
 

20. člen 
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 6.7.2019. V času trajanja nagradne igre so pravila na 
vpogled na spletnih straneh www.mercator.si ter v Klicnem centru Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 
Ljubljana, v času uradnih ur, to je vsak delavnik od 8:30 do 14:30 ure. 
 
Ljubljana, 6.7.2019 
                                                                                                                               Poslovni sistem Mercator, d.d. 
 

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

