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V Ljubljani, dne 01.02.2021. 

 
Pravila nagradne igre “ Točite Q Max in osvojite nagrado” 

 
 
 

1. člen 
(nagradna igra) 

 
Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: 
pravila) urejajo potek nagradne igre z 
naslovom »Točite Q Max in osvojite nagrado« 
(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 ali Petrol).   
 
Nagradna igra se izvaja z namenom promocije 
Petrol klub plačilne kartice zvestobe, Petrol 
klub kartice zvestobe, Petrol kluba ter z 
namenom pospeševanja prodaje goriv Q Max 
na prodajnih mestih Petrol.  
  
Nagradna igra poteka od vključno dne 
01.02.2021 do 14.04.2021.  
 
 

2. člen 
(kdo lahko sodeluje in definicije pojmov) 

   
V tej nagradni igri sodelujejo imetniki Petrol 
klub plačilne kartice zvestobe in Petrol klub 
kartice zvestobe (v nadaljevanju skupaj tudi: 
Petrol klub kartice), ki so kadarkoli v obdobju 
trajanja te nagradne igre, tj. od 01.02.2021 do 
14.04.2021, na prodajnih mestih Petrol 
opravili enkratni nakup za vsaj 40 litrov goriva 
Q Max, se pri nakupu identificirali s Petrol klub 
kartico, katere imetnik so, in ki izpolnjujejo 
ostale pogoje za sodelovanje v nagradni igri, 
kot so opredeljeni v 3. členu teh pravil.  
 

Za uporabo Petrol klub kartic veljajo Splošna 
pravila uporabe Petrol klub plačilne kartice 
zvestobe, kot so objavljena na spletni strani: 
https://www.petrol.si/petrol-klub/placilna-
kartica-zvestobe, ter Splošna pravila uporabe 
Petrol klub kartice zvestobe, kot so objavljena 
na spletni strani: https://www.petrol.si/petrol-
klub/kartica-zvestobe. 
 
Nakup, opredeljen v prvem odstavku tega 
člena, ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 
V nagradni igri lahko sodelujejo tudi fizične 
osebe, ki so imetnik ene izmed Petrol klub 
kartic, in sicer na način, da prireditelju na 
njegov poslovni naslov:  Dunajska cesta 50, 
1000 Ljubljana, s pripisom »Nagradna igra 
Točite Q Max in osvojite nagrado« pošljejo 
pismo oz. dopis, ki vsebuje najmanj 500 
besed, v njem pa opišejo svoje izkušnje z 
gorivi Q Max in prireditelju hkrati posredujejo 
naslednje podatke: ime in priimek, naslov, 
elektronski naslov in številko svoje Petrol klub 
kartice. V izogib dvomu, lahko v nagradni igri 
sodelujejo samo osebe, ki posredujejo številko 
Petrol klub kartice, katere imetnik so.   
 
 

3. člen 
(drugi pogoji sodelovanja) 

   

Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje 
izpolnjevati sodelujoči:  

- ne sme biti zaposlen pri prireditelju, biti član 
uprave ali nadzornega sveta pri prireditelju, 
in  

- ne sme sodelovati pri pripravi ali izvedbi 
nagradne igre, ter 

- ima podano soglasje za profiliranje za namen 
priprave prilagojenih ponudb. 

 
Sodelujoči mora izpolnjevati pogoja iz prve in 
druge alineje prvega odstavka tega člena v 

https://www.petrol.si/petrol-klub/placilna-kartica-zvestobe
https://www.petrol.si/petrol-klub/placilna-kartica-zvestobe
https://www.petrol.si/petrol-klub/kartica-zvestobe
https://www.petrol.si/petrol-klub/kartica-zvestobe
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obdobju celotnega trajanja te nagradne igre, 
pogoj iz zadnje alineje tega člena pa mora 
sodelujoči izpolnjevati vsaj na zadnji dan 
trajanja te nagradne igre in vse do izvedbe in 
zaključka žrebanja, izžrebanec oz. nagrajenec 
pa tudi do trenutka podelitve oz. prevzema 
nagrade. 
 
 

4. člen 
(način sodelovanja) 

 

 
V nagradno igro, ki traja od 01.02.2021 do 
14.04.2021, bodo člani Petrol kluba, ki 
izpolnjujejo vse kumulativno določene pogoje 
za sodelovanje, določene v 2. in 3. členu teh 
pravil, vključeni samodejno.   
 
Z vsakokratnim enkratnim nakupom vsaj 40 
litrov goriva Q Max v času trajanja te nagradne 
igre, kar je kot pogoj za sodelovanje v tej 
nagradni igri opredeljeno v 1. odstavku 2. 
člena teh pravil, sodelujoči pridobi eno 
glasovnico v bobnu za žreb za nagrade, z 
vsakokratnim  enkratnim nakupom vsaj 40 
litrov goriva Q Max iQ diesel pa sodelujoči 
pridobi še eno dodatno glasovnico v bobnu za 
žreb za nagrade. 
 
 

5. člen 

(komisija) 

 

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

 

- nadzirala potek nagradne igre in spoštovanje 
teh pravil;   

- po končanem žrebanju, kot je opredeljen v  
6. členu teh pravil, sestavila zapisnik in ga 
hranila 10 let od dne, ko je bilo le-to 
zaključeno;   

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

  

Odločitve komisije so dokončne.   
 
 

6. člen 
(žrebanje) 

  
Žrebanje izžrebancev za nagrade bo potekalo 
dne 19.04.2021 na sedežu prireditelja na 
Dunajski cesti 50 v Ljubljani v prisotnosti 
komisije iz 5. člena teh pravil. Žrebanje bo 
izvedeno elektronsko s pomočjo 
računalniškega programa. V posamičen žreb 
so vedno vključeni vsi člani Petrol kluba, ki 
izpolnjujejo pogoje iz 2. in 3. člena teh pravil in 
ki v okviru te nagradne igre še niso bili 
izžrebani za eno izmed nagrad, kot so 
opredeljene v nadaljevanju teh pravil.   
 
Vsak sodelujoči lahko v okviru te nagradne 
igre prejme le eno nagrado, in sicer tisto, za 
katero je bil izžreban prvo. 
 
Vrstni red žrebanja za posamezne nagrade je 
sledeč: 
 

- prvi žreb bo žreb za podelitev glavne 
nagrade avtomobil znamke Ford Puma,  

Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW 
(125 KM) mHEV  

- drugi žreb bo žreb za podelitev 100 x 
čistilo za vetrobransko steklo Petrol Vitrex, 1l 

- tretji žreb bo žreb za podelitev 100 x 
Petrol avtomatsko avtopranje L, 

- četrti žreb bo žreb za podelitev 100 x 
100 Zlatih točk Petrol kluba, 

(v nadaljevanju vse skupaj: nagrade) 
 
 
Postopek prevzema, podelitve in koriščenja 
posameznih nagrad je opredeljena v 9. členu 
teh pravil. 
 
Izžrebanec za glavno nagrado bo za namen 
prejema nagrade s strani prireditelja pozvan 
tudi k posredovanju davčne številke in drugih 
podatkov, kot je to natančneje opredeljeno 7. 
členu teh pravil. Če izžrebanec za glavno 
nagrado prireditelju ne posreduje pravilne 
davčne številke ali je ne  posreduje v roku, 
določenem v 7. členu teh pravil, ni upravičen 
do prejema nagrade. V slednjem primeru bo 
prireditelj glavno nagrado podelil rezervnemu 
izžrebancu. V okviru prvega žreba za glavno 
nagrado bo tako izžreban tudi rezervni 
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izžrebanec, ki bo upravičen do prejema glavne 
nagrade v prej opisanem primeru. Če tudi ta 
ne bo prireditelju v roku posredoval zahtevanih 
pravilnih podatkov, določenih v 7. členu teh 
pravil, bo glavna nagrada ostala nepodeljena.  
 
 

7. člen 
(objava in obveščanje izžrebancev) 

 
Prireditelj bo najkasneje v roku dveh (2) 
delovnih dneh po izvedenem žrebanju na 
spletni stran www.petrol.si/nagradne igre 
objavil informacijo o izidu žrebanja in o 
izžrebancu za prvo nagrado.  
 
Prireditelj bo izžrebanca obvestil o izidu 
žrebanja in mu posredoval zahtevo za 
posredovanju davčne številke in drugih 
zahtevanih podatkov, kot opredeljeno v 
nadaljevanju, na enega izmed kontaktnih 
podatkov izžrebanca, ki jih prireditelj obdeluje 
v zbirki osebnih podatkov imetnikov Petrol 
klub kartic. V primeru, da želi biti izžrebanec o 
tem obveščen prek drugih kontaktnih 
podatkov, pa mora to sporočiti prireditelju 
najkasneje do dne 14.04.2021 na kontaktni 
naslov: nagradnaigra@petrol.si  
 
V roku sedmih (7) dni, šteto od dne, ko je bilo 
obvestilo iz drugega odstavka tega člena 
poslano izžrebancu na enega izmed njegovih 
kontaktnih podatkov, mora izžrebanec  
prireditelju posredovati naslednje podatke:   

 

- ime in priimek, 

- naslov stalnega ali začasnega prebivališča,  

- e-naslov in  

- davčno številko. 

 
V skladu z določbami tretje točke 3. odstavka 
105. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) se 
dobitek v nagradni igri šteje za drugi dohodek 
fizične osebe.  
 
Prireditelj bo nagrajencu predal nagrado in 

skladno z ZDoh-2 opravil obračun in plačilo 

akontacije dohodnine, kot davčni odtegljaj. 

Znesek nagrade se prejemniku šteje v davčno 

osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v 

skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v 

breme nagrajenca. Organizator sodelujočega, 

ki bo prejel glavno nagrado, opozarja, da 

obstaja možnost, da bo zaradi prejema 

nagrade, lahko razporejen v višji dohodninski 

razred. 

 
V primeru, da je nagrajenec tujec, ki nima 
slovenske davčne številke, mora predložiti 
osebni dokument, iz katerega se  razberejo 
identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, 
kraj prebivanja, država prebivanja, država 
davčnega rezidentstva, številka osebnega 
dokumenta, identifikacijska številka za davčne 
namene dodeljena v državi rezidentstva).  
 
Nerezidenti, ki imajo slovensko davčno 
številko, morajo poleg navedenega obvezno 
priložiti tudi svojo slovensko davčno številko 
(35. člen ZDavP-2). 
 
 

8. člen 
(nagrade) 

 

Izmed vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo vse 
pogoje za  sodelovanja v tej nagradni igri, 
določenimi s temi pravili, bo prireditelj v 
prisotnosti komisije izžrebal nagrajence, ki 
bodo pod pogoji navedenimi v teh pravilih, 
prejeli spodaj navedene nagrade. 
 
S to nagradno igro bo prireditelj 
izžrebancem podelil naslednje nagrade: 
 
Glavna nagrada: 1 x avtomobil Ford 
Puma, Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 92 
kW (125 KM) mHEV, 6-stopenjski ročni 
menjalnik* (vrednost glavne nagrade 
znaša 21.020,00 EUR z DDV) 
 
Ostale nagrade: 
100 x Petrol Vitrex, 1 l  
100 x Petrol avtomatsko avtopranje L  
100 x 100 Zlatih točk Petrol kluba  
 
 
Datum žrebanja in vrstni red izvedbe žreba za 
posamezne nagrade je opredeljen v 6. členu 
teh pravil. 
 

mailto:nagradnaigra@petrol.si
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Postopek prevzema, podelitve in koriščenja 
posameznih nagrad je opredeljena v 9. členu 
teh pravil. 
 
*Podatki o emisijah za model: Uradna poraba goriva: 5,5 
l - 6,2 l/100 km. Uradne emisije CO2: 125-140 g/km. 
Emisijska stopnja Euro 6d Temp. Uradne emisije NOx: 
0,0197 g/km. Specifične emisije trdih delcev: 0,00025 
g/km. Število delcev: 1,35 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin. ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

 
 

9. člen 
(prevzem, prenos in koriščenje nagrad) 

 
Glavna nagrada, avtomobil Ford Puma, bo 
izžrebancu za glavno nagrado podeljena v 
avtosalonu Summit Motors na Flajšmanovi 3 
v Ljubljani. O točnem datumu podelitev vozila 
bo izžrebanec za glavno nagradno obveščen 
naknadno. S sprejemom glavne nagrade se 
izžrebanec strinja, da se njegovo ime objavi in 
uporabi na spletni strani  
www.petrol.si/nagradne-igre/petrol-klub ter na 
družbenih omrežjih in spletnih straneh 
prireditelja in družbe Summit motors 
Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 
Ljubljana. 
 
Ostale nagrade bo prireditelj v roku petnajstih 
(15) dni, šteto od dne izvedbe žreba, naložil na 
Petrol klub kartico zvestobe ali Petrol klub 
plačilno kartico zvestobe, katere imetnik je 
posamezni izžrebani in preko katere je bil 
opravljen enkratni nakup vsaj 40 litrov goriva 
Q Max, ki je bilo pogoj za sodelovanje v tej 
nagradni igri, kot opredeljeno v 2. členu teh 
pravil. Izžrebanci bodo lahko te nagrade 
koristili do 31.01.2022 na Petrol prodajnih 
mestih z dotično ponudbo.  
 
 
Glavna nagrada se ne podeli, če izžrebanec:   
- prireditelju ne posreduje zahtevanih popolnih 
in pravilnih podatkov v roku, kot opredeljeno v 
7. členu teh pravil, 
- krši pravila v smislu določil 10. člena teh 
pravil,   

- pisno ali ustno izrazi voljo, da se prejemu 
glavne nagrade odpoveduje.  
 

 
Nagrade v vsakem primeru ni mogoče:   

- prenesti na tretjo osebo,  

- unovčiti v zameno za gotovino ali zamenjati 
za drugo nagrado.  

 
 

10. člen 
(kršitev pravil) 

   
V kolikor se pred žrebanjem izkaže, da 
določena oseba oz. sodelujoči 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 in ji nagrade ne 
podeli.       
 
V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega 
člena pokažejo po izvedenem žrebanju, 
prireditelj kršitelju ni dolžan podeliti nagrade.      
 
V kolikor je nagrada že podeljena, pa se 
izkaže, da je izžrebanec oz. nagrajenec prišel 
do nagrade s kršitvami iz prvega odstavka 
tega člena, sme prireditelj zahtevati takojšno 
vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.    
 
 

11. člen 
(osebni podatki) 

 
Prireditelj je upravljavec osebnih podatkov iz 
te nagradne igre in z osebnimi podatki ravna 
skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno 
zakonodajo s področja varstva osebnih 
podatkov. Prireditelj obdeluje osebne podatke 
sodelujočih: ime, priimek, naslov, elektronski 
naslov, številko Petrol klub kartice, podatek o 
nakupu goriva in/ali informacijo oz. pisni 
prispevek iz tretjega odstavka 2. člena pravil.  
 
Prireditelj obdeluje podatke na podlagi 
Splošnih pravil uporabe Petrol klub kartice 
zvestobe, in sicer 1. točke, 24. člena, 
Obdelava osebnih podatkov, Vrste osebnih 
podatkov, podlaga ter namen obdelave;  ali 
Splošnih pravil uporabe Petrol klub plačilne 
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kartice zvestobe, in sicer iz VIII. poglavja, 
Varstvo osebnih podatkov, 34. člen, Vrste 
osebnih podatkov, podlaga ter namen 
obdelave. 
 
Poleg navedenih podatkov, prireditelj 
obdeluje tudi kontaktne podatke iz drugega 
odstavka 7. člena teh pravil.  
 
Osebni podatki se uporabljajo za vodenje 
evidenc prireditelja nagradne igre in za 
kontaktiranje sodelujočih v povezavi z izvedbo 
nagradne igre. Osebni podatki nagrajenca 
(ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega 
bivališča in davčna številka ter podatke iz 
sedmega odstavka 7. člena tega pravil) pa 
poleg navedenega tudi za davčne namene 
(plačilo akontacije ipd.) in namene izročitve 
nagrade.  
 
Pravice posameznikov glede varstva osebnih 
podatkov so določene v Politiki zasebnosti na 
spletni strani: 
https://www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti. 
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., Ljubljana, 
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana. 
Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve 
bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. 
ustrezno popravljeni.    
 
Osebni podatki na dokumentaciji, ki je podlaga 
za obračun dohodnine skladno z zakonom s 
področja urejanja davkov  (REK obrazci - 
obračun davčnega odtegljaja, pravila 
nagradne igre, zapisnik o žrebu z vsemi 
podatki),  podatki o vrsti nagrade ter njeni 
vrednosti ter podatki o prejemniku (ime, 
priimek, naslov, davčna številka), se hranijo 10 
let od zaključka 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.  
 

      
  12. člen 

(odstop od nagradne igre) 
 
Sodelujoči lahko v katerikoli fazi odstopi od 
sodelovanja v tej nagradni igri, tako da svojo 
zahtevo po odstopu od sodelovanja v tej 
nagradni igri posreduje prireditelju na 
elektronski naslov: nagradnaigra@petrol.si. 
Preklic podanega odstopa od nagradne igre ni 
mogoč.   
 
Za odstop od prejema nagrade se šteje tudi, v 
kolikor izžrebanec prireditelju ne posreduje 
zahtevanih podatkov v roku, določenem s temi 
pravili, ali pa prireditelju posreduje nepravilne 
oziroma nepopolne podatke.  
 

13. 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,     

- 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 
10. 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 spletnih strani 
www.petrol.si/nagradne-igre  
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14. člen 
(bistveno spremenjene okoliščine) 

   

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, 
zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrade iz 8. 
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 z objavo na spletni 
strani www.petrol.si/nagradne-igre in po objavi 
izvedel oz. dokončal nagradno igro na osnovi 
novih spremenjenih pravil.   
 

 
15. člen 

(reševanje sporov) 
 

Morebitne spore, bosta organizator in 
sodelujoči reševala sporazumno, v primeru 
neuspeha pa pred  stvarno in krajevno 
pristojnim sodiščem Republike Slovenije.  
  
 
 
V Ljubljani, dne 01.02.2021 
 
 
PETROL d.d., Ljubljana 
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