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Pravila nagradne igre “Z e-vinjeto do brezplačnega goriva” 
 

 
 

1. člen 
(nagradna igra) 

 
Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom »Z e-
vinjeto do brezplačnega goriva« (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 za namen promocije elektronskih vinjet razreda 2A in 2B za leto 2022 na 
Petrolovih bencinskih servisih v Sloveniji. 
  
Nagradna igra poteka od vključno dne 1. 1. 2022 do vključno dne 15. 2. 2022.  
 
 
   

2. člen 
(kdo lahko sodeluje in definicije pojmov) 

 
V tej nagradni igri sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki so državljani Evropske unije ali imajo stalno 
prebivališče v Evropski uniji (v nadaljevanju: sodelujoči) in so kadarkoli v obdobju trajanja te 
nagradne igre, tj. od 1. 1. 2022 do 15. 2. 2022, na  Petrolovih bencinskih servisih v Republiki Sloveniji 
opravile enkraten nakup vsaj ene letne elektronske vinjete, razreda 2A in 2B, ter izpolnjujejo ostale 
pogoje za sodelovanje v nagradni igri, kot so opredeljeni v 3. členu teh pravil.  
 
Nakup, opredeljen v prvem odstavku tega člena, ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni 
igri lahko sodelujejo tudi polnoletne fizične osebe, ki so državljani Evropske unije ali imajo stalno 
prebivališče v Evropski uniji, in sicer na način, da prireditelju na njegov poslovni naslov:  Dunajska 
cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »Z e-vinjeto do brezplačnega goriva« 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. Upoštevala se bodo le 
pisma oz. dopisi, ki bodo na zgoraj navedeni naslov prireditelja prispeli v času od 1. 1. 2022 do 
vključno 15. 2. 2022.   
 

 
3. člen 

(drugi pogoji sodelovanja) 
   
Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje izpolnjevati sodelujoči:  

- ne sme biti član uprave ali nadzornega sveta prireditelja in ne sme sodelovati pri pripravi ali izvedbi 
nagradne igre. 
 

Sodelujoči mora izpolnjevati pogoj iz tega člena v obdobju celotnega trajanja nagradne igre.  
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4. člen 
(način sodelovanja) 

 
 
Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje iz 2. in 3. člena teh pravil, mora za sodelovanje v nagradni igri »Z e-
vinjeto do brezplačnega goriva« na spletni strani https://nagradnaigra.petrol.si/evinjeta opraviti 
naslednje korake: 
 

1. V spletni obrazec za sodelovanje v nagradni vnesti zahtevane obvezne podatke (ime, 
priimek v nagradni igri sodelujočega kupca elektronske vinjete iz prvega odstavka 2. 
člena teh pravil, elektronski naslov sodelujočega in številka prejetega računa za nakup 
letne elektronske vinjete razreda 2A ali 2B, ki je bil opravljen v skladu s pogoji iz  prvega 
odstavka 2. člena teh pravil).  

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.    

Posredovanje podatkov o članstvu v Petrol klubu ni obvezno niti ni pogoj za sodelovanje. Prav tako 
za sodelujočega ni obvezna izpolnitev soglasja za obdelavo osebnih podatkov za dodatne namene 
obdelave, razvidne iz spletnega obrazca. V kolikor so sodelujoči pisno soglasje za obdelavo osebnih 
podatkov že podali, bo prireditelj upošteval že oddano soglasje. 
 
Z vsakokratnim enkratnim nakupom vsaj ene letne elektronske vinjete, razreda 2A in 2B, kar je kot 
pogoj za sodelovanje v tej nagradni igri opredeljeno v 1. odstavku 2. člena teh pravil, sodelujoči 
pridobi pravico do enega sodelovanja v žrebu za nagrade, z vsakokratnim dodatnim nakupom vsaj 
ene letne elektronske vinjete, razreda 2A in 2B pa sodelujoči pridobi pravico do enega dodatnega 
sodelovanja v žrebu za nagrade.  
 
Sodelujoči sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med 
drugim uvrščajo: 
 

- strošek dostopa do interneta; 
- strošek prenosa podatkov z interneta; 
- vsi ostali stroški povezani s koriščenjem ugodnosti in sodelovanjem. 

 
 
 

5. 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 končanem žrebanju iz 6. člena teh pravil, sestavila zapisnik in ga hranila 10 let od dne, ko je 

bilo to zaključeno;   
- v skladu z 10. členom teh pravil, ukrepala v primeru suma kršitev.   
  
Odločitve komisije so dokončne.   
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6. člen 
(žrebanje) 

 
V nagradi igri bo izvedenih šest tedenskih žrebanj nagrad in eno žrebanje glavne nagrade.  
 
V posameznem tedenskem žrebanju bodo sodelovali vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. in 3. člena teh 
pravil in so v skladu s 4. členom teh pravil izpolnili spletni obrazec ter podali soglasje k sodelovanju 
v nagradni igri v naslednjih obdobjih, opredeljenih spodaj: 

- od 1. 1. 2022 do vključno 9. 1. 2022 za 1. tedensko žrebanje, ki bo potekalo 12. 1. 2022. 
- od 10. 1. 2022 do vključno 16. 1.  2022 za 2. tedensko žrebanje, ki bo potekalo 19. 1. 2022. 
- od 16. 1. 2022 do vključno 23. 1.  2022 za 3. tedensko žrebanje, ki bo potekalo 26. 1. 2022. 
- od 24. 1. 2022 do vključno 30. 1.  2022 za 4. tedensko žrebanje, ki bo potekalo 2. 2. 2022. 
- od 31. 1. 2022 do vključno 6. 2. 2022 za 5. tedensko žrebanje, ki bo potekalo 9. 2. 2022. 
- od 7. 2. 2022 do vključno 15. 2. 2022 za 6. tedensko žrebanje, ki bo potekalo 18. 2. 2022.  

 
Žrebanje za glavno nagrado bo potekalo 18. 2. 2022, vanj  pa  bodo vključeni vsi, ki izpolnjujejo 
pogoje iz 2. in 3. člena teh pravil in so v skladu s 4. členom teh pravil izpolnili spletni obrazec ter 
podali soglasje k sodelovanju v nagradni igri kadarkoli v času trajanja nagradne igre, to je od 1. 1. 
2022 do vključno 15. 2. 2022.  
 
Žrebanje bo izvedeno s pomočjo računalniškega programa. Prireditelj si pridružuje pravico do 
spremembe datumov žrebanj. V posamičen tedenski žreb so vedno vključeni vsi, ki so v tem 
posameznem tednu izpolnili spletni obrazec za sodelovanje v nagradni igri, podali soglasje k 
sodelovanju v nagradni igri ter 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 tedensko nagrado, in sicer tisto, za katero 
je bil izžreban prvič. 
 
Vrstni red žrebanja za posamezne tedenske nagrade je sledeč: 
 

- prvi žreb bo žreb za podelitev 10 x 75,30 EUR dobroimetja na Petrol darilno kartico, ki ga 
lahko nagrajenec porabi tudi za polnjenje rezervoarja z gorivom 
- drugi žreb bo žreb za podelitev 10 x avtopranje XL 
- tretji žreb bo žreb za podelitev 20 x čistilo za vetrobransko steklo Petrol Vitrex zimski, 3 l. 

 
V vsakem tedenskem žrebanju bo prireditelj izžrebal še 10 rezervnih nagrajencev tedenskih nagrad, 
za primer, da se pri katerem od izžrebancev ugotovi kršitev pravil nagradne igre, zaradi česar se mu 
nagrada ne podeli, oziroma se izžrebanec nagradi odpove, kot je to natančneje opredeljeno v 9. 
členu teh pravil. Rezervni nagrajenci so v slednjih primerih upravičeni do prejema nagrade v vrstnem 
redu, kot so bili izžrebani. Postopek prevzema, podelitve in koriščenja posameznih nagrad je 
opredeljena v 9. členu teh pravil. Pri žrebanju za glavno nagrado bo prireditelj  izžrebal 1 rezervnega 
nagrajenca. 
 
Izžrebanci tedenskih in glavne nagrade bodo za namen prejema nagrade s strani prireditelja pozvani 
tudi k posredovanju davčne številke in drugih podatkov, kot je to natančneje opredeljeno v 7. členu 
teh pravil. Če izžrebanec prireditelju ne posreduje pravilne davčne številke ali je ne  posreduje v 
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roku, določenem v 7. členu teh pravil, ni upravičen do prejema nagrade. V slednjem primeru bo 
prireditelj nagrado podelil rezervnemu izžrebancu. V okviru vsakega žreba za tedenske in glavno 
nagrado bodo tako izžrebani tudi rezervni izžrebanci, ki bodo upravičeni do prejema nagrad v prej 
opisanem primeru. Če tudi ti ne bodo prireditelju v roku posredovali zahtevanih pravilnih podatkov, 
določenih v 7. členu teh pravil, bo posamezna nagrada ostala nepodeljena. 
 
 

7. člen 
(objava in obveščanje izžrebancev) 

 
Prireditelj bo najkasneje v dveh (2) delovnih dneh po vsakem izvedenem žrebanju na spletni strani 
www.petrol.si/nagradne-igre objavil informacijo o izidu žrebanja in izžrebanih nagrajencih. Prireditelj 
bo nagrajence o izidu žrebanja obvestiti preko kontaktnih podatkov, ki jih je sodelujoči posredoval 
ob prijavi v nagradno igro in od njih zahteval, da mu posredujejo podatke, opredeljene v naslednjem 
odstavku tega 7. člena.  
 
V roku sedmih (7) dni, šteto od dne, ko je bilo obvestilo iz prvega odstavka tega člena poslano 
izžrebancem na enega od kontaktnih podatkov, ki so jih izžrebanci prireditelju posredovali ob prijavi 
v nagradno igro, morajo izžrebaneci prireditelju posredovati naslednje podatke:   
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča,   
- 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 oz. vrednost nagrade, ki presega 42,00 EUR, 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 samo osebni 
dokument, iz katerega se lahko 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 
(trajanje akcije, aktivnosti in koriščenje ter vsebina nagrad) 

   
Nagradna igra traja od 1. 1. 2022 do 15. 2. 2022 in se lahko po volji prireditelja podaljša za določen 
čas, o čemer bo prireditelj sodelujoče obvestil z obvestilom na spletni strani www.petrol.si/evinjeta. 
  
Kot opredeljeno že v 6. členu teh pravil, vsi sodelujoči, ki v posameznem tedenskem žrebanju v 
času trajanja te nagradne igre opravijo vse korake iz 4. člena teh pravil, sodelujejo tudi žrebu za 
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glavno nagrado, kot je opredeljena v nadaljevanju. 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 tedenske nagrade: 

- 10 x 75,30 EUR dobroimetja na Petrol darilno kartico, ki ga lahko nagrajenec porabi tudi 
za polnjenje rezervoarja z gorivom  
- 10 x Petrol avtomatsko avtopranje XL  
- 20 x Petrol Vitrex zimski, 3L  
 

S to nagradno igro bo prireditelj enemu izžrebancu podelil tudi glavno nagrado: 
- 1 x 1.803,20 € dobroimetja na Petrol darilno kartico, ki ga lahko nagrajenec porabi tudi za 
polnjenje rezervoarja z gorivom.   
 

Datum žrebanja in vrstni red izvedbe žreba za posamezne nagrade je opredeljen v 6. členu teh 
pravil. 
 
Datum žrebanja, pravila uvrščanja v posamezni žreb in vrstni red izvedbe žreba za posamezne 
nagrade je opredeljen v 6. členu teh pravil. 
 
Postopek prevzema, podelitve in koriščenja posameznih nagrad je opredeljena v 9. členu teh pravil. 
 
V skladu z 9. členom Splošnih pravil uporabe Petrolove darilne kartice, ki so objavljena na 
www.petrol.si/binaries/content/assets/www/2019/pages/na-poti/zame/storitve-hip-point/darilna-
kartica/splosna-pravila-uporabe-petrolove-darilne-kartice.pdf ima darilna kartica veljavo tri leta od 
aktivacije darilne kartice. Ostale tedenske nagrade pa morajo nagrajenci unovčiti najkasneje do 30. 
6. 2022. 
 
 

9. člen 
(prevzem in prenos nagrade) 

 
Prireditelj bo tedenske nagrade 10 x 75,30 EUR dobroimetja na Petrol darilno kartico v roku 
petnajstih (15) dni od prejema zahtevanih podatkov, kot so opredeljeni v 2. odstavku 7. člena teh 
pravil nagrajencem poslal na z njihove strani sporočen poštni naslov. Nagrade se pošilja le na 
naslove v Sloveniji. Za ostale tedenske nagrade pa bo prireditelj v roku petnajstih (15) dni od žreba, 
nagrajencem poslal elektronsko sporočilo na naslov, ki so ga podali ob prijavi v nagradno igro, v 
obliki EAN kode, s katero lahko na katerem koli Petrolovem bencinskem servisu s tovrstno ponudbo, 
v primeru da je izdelek na izbranem bencinskem servisu dejansko na voljo oz. na zalogi, brezplačno 
prevzamejo nagrado najkasneje do 30. 6. 2022. 

Prireditelj bo glavno nagrado izžrebancu podelil v poslovnih prostorih prireditelja Dunajska c 50, 
Ljubljana. O točnem datumu podelitve 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 ter na družbenih omrežjih in spletnih straneh prireditelja 
 
Nagrada se ne podeli, če izžrebanec:   
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- v roku in kot določeno v 7. členu teh pravil prireditelju ne posreduje vseh zahtevanih in/ali pravilnih 
podatkov,  

- krši pravila v smislu 10. člena teh pravil,   
- pisno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje.   
  
  Nagrade 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 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.       
 
V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po izvedenem žrebanju, 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.    
 
 
 

11. 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, elektronski naslov, dokazilo o sodelovanju v nagradni 
igri (klik, časovno dokazilo in IP naslov), , podatek o nakupu vinjete (številka prejetega računa iz 
prvega odstavka 4. člena teh pravil) in/ali pisni prispevek iz drugega odstavka 2. člena teh pravil. O 
sodelujočem, ki bo nagrajenec te nagradne igre, bo prireditelj poleg navedenih osebnih podatkov 
obdeloval še naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko ter druge podatke, 
potrebne za prevzem nagrade. Prireditelj obdeluje podatke na podlagi a. točke prvega odstavka 6. 
člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (soglasje).  
  
Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc prireditelja nagradne igre in za 
kontaktiranje sodelujočih v povezavi z izvedbo nagradne igre, osebni podatki nagrajenca pa poleg 
navedenega tudi za davčne namene (plačilo akontacije ipd.) in namene izročitve nagrade. Za 
namen zagotavljanja dokaza o sodelovanju v nagradni igri se hranijo vaš klik, časovno dokazilo in IP 
naslov. Osebne podatke lahko prireditelj nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so 
bili pridobljeni. Pridobljene osebne podatke bo prireditelj uporabil za tudi druge namene, v kolikor bo 
sodelujoči za takšne druge namene podal pisno soglasje.  
  
Pravice posameznikov glede varstva osebnih podatkov so določene v Politiki zasebnosti na spletni 
strani: https://www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti. V primeru, da sodelujoči uveljavlja pravico 
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do izbrisa 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. Ostali osebni podatki iz tega 
člena bodo hranjeni največ 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.   
   
 

12. 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.   
 
Odstop od nagrade se šteje tudi v kolikor izžrebanec ne pošlje zahtevanih podatkov  v določenem 
roku ali pošlje 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 
spletne strani www.petrol.si/nagradne-igre. 
 
 

14. člen 
(bistveno spremenjene okoliščine) 

   
V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti katerekoli 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.    
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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/evinjete in po objavi izvedel oz. dokončal nagradno igro 
na osnovi novih 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 1. 1. 2022    

PETROL d.d., Ljubljana    
      


