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Pravila nagradne igre »Osvoji 365 kav« 
 

 
1. člen 

(nagradna igra) 
   
Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom »Osvoji 
365 kav« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prireja Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., 
Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št.: 5025796000, ID št. za DDV: SI80267432, 
vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno št. 1/05773/00, z osnovnim 
kapitalom 52.240.977,04 evrov (v nadaljevanju: prireditelj).    
 
 

2. člen 
(kdo lahko sodeluje in definicije pojmov) 

 
V tej nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki so državljani Evropske unije ali 
imajo stalno prebivališče v Evropski uniji  (v nadaljevanju: sodelujoči).   
 
 

3. člen 
(drugi pogoji sodelovanja) 

 

Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje izpolnjevati sodelujoči:   
 

- biti mora polnoletna fizična oseba, ki je državljan Evropske unije ali ima stalno prebivališče v 
Evropski uniji,   

- biti mora popolno poslovno sposoben,  

- ne sme biti zaposlen ali opravljati dela na drugi pravni podlagi (pogodba o delu, delo prek 
študentskega servisa, ipd.) pri prireditelju ali v podjetju AM Agencija d.o.o., član uprave ali 
nadzornega sveta,   

- ne sme biti ožji družinski član (tj. sorodstvo ali svaštvo v ravni črti, sorodstvo ali svaštvo v stranski 
črti do vštetega četrtega kolena) zaposlenega, člana uprave ali nadzornega sveta pri prireditelju, 

- ne sme sodelovati pri pripravi ali izvedbi nagradne igre.   
   
Sodelujoči mora izpolnjevati pogoje iz tega člena v obdobju od pričetka sodelovanja v nagradni igri 
(opisanega v 4. členu) in vse do izvedbe žrebanja, izžrebanec oz. nagrajenec pa tudi do pridobitve 
nagrade.   
 
 

4. člen 
(način sodelovanja) 

 

Sodelujoči, ki izpolnjuje vse pogoje iz 3. člena teh pravil, mora za sodelovanje v nagradni igri »Osvoji 
365 kav«, ki traja od vključno dne 01. 12. 2020 do vključno dne 31. 12. 2020, na spletni strani 
www.osvoji365kav.si: 
 

1. Uspešno odigra spletno igro spomin, tako, da poišče in označi vse ujemajoče pare, ki so na 
voljo. Ob uspešnem zaključku spletne igre mora sodelujoči opraviti registracijo s pomočjo 
svojega Facebook profila (Facebook prijava) ali Google profila (Google prijava) ali vpisati 
svoj elektronski naslov ter ime in priimek. 

http://www.osvoji365kav.si/


 
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana 
Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 47 14 234 
www.petrol.si 

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, matična štev.: 5025796000, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432  

2. Označiti in potrditi ustrezno polje, s katerim poda izrecno soglasje k danim pravilom in potrdi 
seznanjenost z njihovo vsebino ter sodelovanje v tej nagradni igri.  
 

3. Ob izpolnitvi vseh korakov navedenih v predhodnih točkah tega člena pravil, sodelujoči na 
posredovan elektronski poštni naslov prejme elektronsko sporočilo, ki vsebuje QR kodo, z 
ugodnostjo za eno brezplačno Kavo na poti (S ali M) (v nadaljevanju: ugodnost). QR kodo je 
možno odčitati in jo tako unovčiti za prejem ugodnosti samo z mobilno aplikacijo »Na poti« v 
lasti prireditelja, prejeto ugodnost pa lahko sodelujoči nato unovči na katerem koli Petrolovem 
prodajnem mestu, ki ponuja nakup Kave na poti. QR koda je veljavna le za enkratno 
koriščenje oz. prejem ugodnosti. Ugodnost je veljavna in jo je mogoče unovčiti do vključno 
dne 31.12.2021, po navedenem datumu neizkoriščene ugodnosti propadejo in bodo s strani 
prireditelja avtomatsko izbrisane iz mobilne aplikacije »Na poti« posameznega sodelujočega. 
Odčitek QR kode in prejem ugodnosti v mobilno aplikacijo »Na poti« je predpogoj za 
sodelovanje sodelujočega v žrebu za glavne nagrade, kot je to natančneje opredeljeno v 
nadaljevanju teh pravil. 
 

4. Za odčitek QR kode in unovčitev ugodnosti mora sodelujoči imeti na svoji mobilni napravi 
naloženo mobilno aplikacijo »Na poti«, biti registriran uporabnik mobilne aplikacije »Na poti«, 
imeti na tej podlagi ustvarjen uporabniški račun ter z njim povezano virtualno ali fizično Petrol 
klub kartico zvestobe ali fizično Petrol klub plačilno kartico zvestobe. Sodelujoči v meniju 
mobilne aplikacije »Na poti« izbere zavihek »Kava na poti« in z integriranim čitalcem odčita 
QR kodo, ki jo prejel na posredovan elektronski poštni naslov. S klikom na potrditev 
sodelujoči v mobilno aplikacijo prenese oz. prejme ugodnost. V kolikor sodelujoči aplikacije 
še ne uporablja, sodelujoči na svojo mobilno napravo namesti aplikacijo »Na poti« in v 
aplikaciji opravi sistem registracije ter ustvari svoj uporabniški račun ter z njim povezano 
virtualno ali fizično Petrol klub kartico zvestobe ali fizično Petrol klub plačilno kartico 
zvestobe. Po opravljeni registraciji sodelujoči sledi navodilom začetka te točke in s tem izpolni 
vse pogoje za sodelovanje v žrebu za glavne nagrade. 

 
Za prejem ugodnosti mora sodelujoči na prej navedeni spletni strani vpisati svoje ime in priimek ter 
e-naslov (za namen obvestitve nagrajenca nagradne igre). Sodelujoči lahko zahtevane podatke 
odda tudi s hitro prijavo s Facebook ali Google računom. Sodelujoči mora za sodelovanje v nagradni 
igri prav tako podati izrecno privolitev k danim pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino, kot 
opredeljeno zgoraj pod 2. točko tega člena pravil. 
 
Vsak sodelujoči lahko igro spomina odigra večkrat, da uspešno dokonča igro, kot opredeljeno zgoraj 
pod  točko 1. tega člena pravil. V nagradni igri pa lahko vsak sodelujoči sodeluje samo enkrat.  
 
Sodelujoči v nagradni igri sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške 
sodelovanja se med drugim uvrščajo zlasti: 

- strošek dostopa do interneta; 

- strošek prenosa podatkov z interneta. 

Sodelujoči se zavezuje, da bo v primeru, da postane nagrajenec ob prevzemu nagrade prireditelju 
nagradne igre razkril še podatke o stalnem prebivališču in davčni številki, sicer prireditelj nagrade 
ne podeli. 
 
Prireditelj bo osebne podatke sodelujočih, ki so jih ti posredovali v okviru nagradne igre, uporabil za 
namen izvedbe nagradne igre ter za druge namene, v kolikor bo uporabnik za takšne druge namene 
obdelave podal pisno soglasje.  
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5. člen 

(nagradni sklad in žreb) 

 

Vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje v tej nagradni igri, kot so določeni v 3. in 4. 
členu teh pravil, bodo na posredovan elektronski poštni naslov prejeli QR kodo, z ugodnostjo za eno 
brezplačno Kavo na poti (S ali M), kot opredeljeno že v 4. členu teh pravil.  
 
Hkrati bo prireditelj med vsemi sodelujočimi izžrebal še tri nagrajence, ki bodo poleg zgoraj 
navedene ugodnosti za eno brezplačno Kavo na poti (S ali M) prejeli še eno izmed naslednjih treh 
glavnih nagrad: 
 
1. Nagrada: Ugodnost za 365 Kav na poti (S ali M), v skupni vrednosti 474,50 EUR z veljavnostjo 
do 31.12.2021.   
 
2. Nagrada: Ugodnost  za 100 Kav na poti (S ali M), v skupni vrednosti 130,00 EUR  z veljavnostjo 
do 31.12.2021. 
 
3. Nagrada: Darilni paket Barcaffe v skupni vrednosti 40,00 EUR. 
 
 
Nagrajenci za glavne nagrade bodo izbrani naključno izmed vseh sodelujočih s pomočjo žreba, ki 
ga bo izvedel prireditelj.  
 
Žreb za glavne nagrade bo enkraten. Izmed vseh sodelujočih bodo izžrebani trije nagrajenci, ki bodo 
glavne nagrade prejeli po naslednjem vrstnem redu. Prvi izžrebani prejme 1. Nagrado: Ugodnost za 
365 Kav na poti (S ali M). Drugi izžrebani prejme 2. Nagrado: Ugodnost za 100 Kav na poti (S ali 
M). Tretji izžrebani prejme 3. Nagrado: Darilni paket Barcaffe v skupni vrednosti 40,00 EUR.  
 
Žreb za glavne nagrade bo predvidoma potekal dne 07.01.2021 in se lahko zaradi objektivnih 
okoliščin prestavi na kasnejši datum, o čemer bo prireditelj vse sodelujoče obvestil z obvestilom na 
spletni strani www.petrol.si 
 
  

6. člen 

(komisija) 

 

Prireditelj bo do začetka te nagradne igre imenoval tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki 
bo:     

 

- nadzirala potek nagradne igre in spoštovanje teh pravil;   

- po končani izvedbi žrebanja za glavne nagrade, kot opredeljeno v 5. členu teh pravil, sestavila 
zapisnik in ga hranila 1 leto od dne, ko je bilo to zaključeno;   

- v skladu z 10. členom teh pravil, ukrepala v primeru suma kršitev.   
  

Odločitve komisije so dokončne.   
 
 
 

7. člen 
(obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad) 

 

http://www.petrol.si/
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Po izvedbi žreba za glavne nagrade, ki bo predvidoma dne 07.01.2021, bo prireditelj izžrebane 
nagrajence obvestili na posredovan elektronski poštni naslov, in sicer najkasneje v roku treh (3) 
delovnih dni. Nagrajenci oz. prejemniki glavnih nagrad morajo v roku sedmih (7) dni, šteto od dne 
prejema obvestila prireditelja, potrditi prejem nagrade ter prireditelju hkrati posredovati svoj naslov 
stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko, in sicer na elektronski poštni naslov: 
nagradnaigra@petrol.si, v nasprotnem primeru jim prireditelj nagrade ne podeli. 

Glavne nagrade, kot so opredeljene v 5. členu teh pravil, bodo nagrajencem podeljene na način, da 
bodo nagrajenci v roku petih (5) delovnih dni, šteto od dne potrditve prejme nagrade s strani 
nagrajenca, na posredovan elektronski poštni naslov, s katerim so sodelovali v nagradni igri, prejeli 
QR kodo, z ugodnostjo za 365 oz. 100 kav na poti (S ali M), kot opredeljeno že v 5. členu teh pravil. 
Za odčitek QR kode in prejem ter koriščenje navedenih ugodnosti v okviru mobilne aplikacije »Na 
poti« se smiselno uporabljajo določbe 3. in 4. točke 4. člena teh pravil. Nagrajencu, prejemniku 3. 
Nagrade: Darilni paket Barcaffe v skupni vrednosti 40,00 EUR, pa bo nagrada v roku petih (5) 
delovnih dni, šteto od dne potrditve prejme nagrade s strani nagrajenca, posredovana na z njegove 
strani sporočen naslov.  

 
8. člen 

(prevzem in prenos nagrade) 
 
Nagrade se ne podelijo, če izžrebanec nagrade žreba:   
 

- v roku iz 7. člena ne posreduje vseh zahtevanih in točnih podatkov,   
- ne izkaže svoje istovetnosti z veljavnim osebnim dokumentom,   
- krši pravila iz 9. člena teh pravil,   
- pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje, 
- ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade opredeljenih v teh pravilih, 
- se ne javi in ne posreduje svojih podatkov kot je opredeljeno v 7. členu. 

 
Nagrade se ne podelijo, tudi v primeru če: 
 

- se ugotovi, da je sodelujoči do nagrade prišel na nepravilen način, kar oceni izvajalec 
nagradne igre, 

- nagrajenec ali izžrebanec v igri sodeluje v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, 
- se nagrajenec za glavno nagrado 365 kav ne javi prireditelju v 7 dnevnem roku, ki je 

opredeljen v 7. členu teh pravil, 
- jo organizator lahko podeli izžrebani rezervi,  
- v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita. 

 

Nagrad ni mogoče:   
 

-   prenesti na tretjo osebo,  

-   pri prireditelju unovčiti ali zamenjati za drugo nagrado.    
 
 

9. člen 
(kršitev pravil) 

   
V kolikor se pred žrebanjem izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v 
nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji prireditelj lahko prepreči 
sodelovanje v nagradni igri.       
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V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po objavi nagrajencev manjših 
nagrad oz. izvedenem žrebanju za glavne nagrade, prireditelj kršitelju ni dolžan podeliti nagrade.      
 
V kolikor je nagrada že podeljena, pa se izkaže, da je izžrebanec ali nagrajenec prišel do nagrade s 
kršitvami iz prvega odstavka tega člena, sme prireditelj zahtevati takojšno vrnitev nagrade ter 
povrnitev nastale škode. 
 
 

10. člen 
(osebni podatki) 

 
Prireditelj z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja 
varstva osebnih podatkov. Prireditelj obdeluje osebne podatke sodelujočih, ki jih pridobi s 
sodelovanjem v nagradni igri: ime, priimek in elektronski naslov. O sodelujočem, ki bo nagrajenec 
te nagradne igre in prejemnik ugodnosti za 365 Kav na poti (S ali M) pa bo poleg navedenih osebnih 
podatkov obdeloval še naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko.  
 
Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradne igre ter za 
kontaktiranje sodelujočih v povezavi z izvedbo nagradne igre, drugi osebni podatki nagrajenca pa 
za davčne namene (plačilo akontacije ipd.) in namen izročitve nagrade. Osebne podatke lahko 
organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.  
 
Sodelujoči ima pravico do seznanitve s svojimi osebnimi podatki, zahteve po popravku, spremembi, 
omejitvi uporabe osebnih podatkov ter pravico do zahteve po prenosu svojih osebnih podatkov. 
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki izbrišejo iz evidence 
osebnih podatkov prireditelja. V primeru, da zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom 
nagradne igre, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči lahko vse pravice iz 
tega odstavka uveljavlja pisno na naslov: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska cesta 
50, 1000 Ljubljana. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca 
izbrisani oz. ustrezno popravljeni.    
 
Osebni podatki iz tega člena bodo hranjeni do izpolnitve namena, najdlje pa 30 dni po zaključku 
nagradne igre. V primeru, da sodelujoči pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih 
bo prireditelj morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo. 
 
 
      11. člen  

(odstop od nagradne igre) 
   

Sodelujoči lahko v katerikoli fazi odstopi od sodelovanja v nagradni igri, tako da svojo zahtevo po 
odstopu posreduje prireditelju na elektronski naslov: nagradnaigra@petrol.si. Preklic podanega 
odstopa od nagradne igre ni mogoč.   
 
 

12. člen 
(omejitev prirediteljeve odgovornosti) 

   
 Prireditelj ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrade in škodo:   
   

- če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,     
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- če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki drugih storitev informacijske tehnologije, ki 
predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre in/ali drugi ponudniki, od katerih je 
odvisna izvedba te nagradne igre,   

- če izvajanje nagradne igre povzročijo kršitve 9. člena teh pravil,  

- v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te nagradne igre.   

  
  
Prireditelj bo o nastopu okoliščin iz predhodnega odstavka obvestil sodelujoče v nagradni igri prek 
spletne strani: www.osvoji365kav.si 
 
 

13. člen 
(bistveno spremenjene okoliščine) 

   

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrade iz 5. člena, 
prireditelj nagrado iz tega člena lahko nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v 
nagradni igri v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne morejo zahtevati podelitve 
prvotno določene nagrade ali odškodnine.    
   

V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete s 
prvim odstavkom tega člena, bo prireditelj ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse 
sodelujoče prek spletne strani www.petrol.si ter po objavi izvedel oz. dokončal nagradno igro na 
osnovi novih pravil.   
 
 

14. člen 
(reševanje sporov) 

 
Morebitne spore, bosta organizator in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred  
pristojnim sodiščem v Ljubljani. 
 
 
V Ljubljani, dne 1.12.2020  
 
            

PETROL d.d., Ljubljana 


