
Pravila nagradne igre 

 

»Sladka velika noč« 

 

1. člen Organizator 

 

Organizator nagradne igre »Sladka velika noč« (v nadaljevanju: nagradna igra), je 

Dr. Oetker, d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin  (v nadaljevanju: organizator). Organizator 

organizira nagradno igro »Sladka velika noč« z namenom promocije izdelkov 

blagovne znamke Dr. Oetker. Nagradna igra poteka izključno na spletni 

https://www.oetker.si/si-si/index 

 

2. člen Trajanje aktivnosti in potek aktivnosti/ sodelovanja 

 

Nagradna igra poteka v obdobju od 15. 3. 2021 do 04. 4. 2021, do 24:00 ure, vsak 

dan bo izžreban en (1) nagrajenec, ki bo osvojil eno (1) dnevno nagrado: 150 € na 

darilni kartici PETROL in plišasto ovčko. 

Vsi, ki bodo izpolnili navedene pogoje za sodelovanje, bodo sodelovali v nagradni igri 

za eno izmed nagrad.  

Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani https://www.oetker.si/si-si/index 

15.03.2021 

 

 

3. člen. Pogoji sodelovanja 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 

starejši od 18 let, in izpolnjujejo v teh pravilih navedene pogoje sodelovanja.  

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni družb Dr. Oetker, d.o.o. in zaposleni 

hčerinskih ali kako drugače lastniško povezanih podjetij omenjenih družb.  

Pravico do sodelovanja v nagradni igri ima vsak, ki: 

- a) Kupi katerekoli izdelke Dr. Oetker, kjer je skupna vrednost računa vsaj 6 
EUR z enkratnim nakupom – nakup mora biti prikazan na enem računu, na 
kateremkoli prodajnem mestu v celi Sloveniji v času trajanja nagradne igre od 
15. 03. 2021 do 04. 04. 2021, do 24:00 ure. 

o Naloži fotografijo celotnega računa in objavi ter vpiše osebne podatke 
(ime, priimek, naslov, številka telefona in naslov e-pošte) v obrazec, ki 

se nahaja na https://www.oetker.si/si-si/index. 
 

 
Ali  
 

b) posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na spletni strani 

https://www.oetker.si/si-si/index objavi esej na temo: Kateri recepti so pri vas 
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https://www.oetker.si/si-si/index
https://www.oetker.si/si-si/index
https://www.oetker.si/si-si/index


nepogrešljivi del pomladi, dolžine minimalno 1000 znakov in maksimalno 2000 

znakov.   

- V nagradni igri bodo sodelovale vse prijave, ki bodo prispele v času trajanja 
nagradne igre, ki je naveden v 2. členu. In bodo v celoti izpolnjevale pogoje 
sodelovanja opredeljene v tem členu.  

- Organizator ne odgovarja za zapoznele, izgubljene ali napačno poslane 
prijave.  

- Organizator ne nosi odgovornosti za prijave, ki pridejo prepozno, se izgubijo 
ali niso ustrezno prijavljene.  

 

4. člen 

 

Vsak sodelujoči lahko pošlje neomejeno število prijav, vendar mora biti vsaka prijava 

z drugim in različnim računom na katerem je viden enkratni nakup katerihkoli izdelkov 

Dr. Oetker, kjer je skupna vrednost računa vsaj 6 EUR oziroma z novim vsebinsko 

unikatnim esejem na temo „Kateri recepti so pri vas nepogrešljivi del pomladi“, 

dolžine minimalno 1000 znakov in maksimalno 2000 znakov. Vsaka prijava z 

različnim računom oziroma vsebinsko unikatnim oddanim esejem je lahko izžrebana. 

V primeru, da sodelujoči isti račun oziroma vsebinsko enak esej prijavi večkrat je 

veljavna samo prva prijava, ostale sledeče pa so neveljavne. V primeru, da je ista 

številka računa oziroma vsebinsko enak esej prijavljen s strani več različnih oseb, 

ima pravico do sodelovanja v nagradni igri, samo tisti, ki je številko računa oziroma 

esej prijavil prvi. Če sodelujoči prijavi nepopolni račun ali esej, ki ni v skladu s pravili 

te nagradne igre, prijava za sodelovanje v nagradni igri ni veljavna. Žreb nagrajencev 

bo organizator nadaljeval, dokler ni izžrebana veljavna prijava, ki v celoti ustreza 

določbam teh pravil in pogojev sodelovanja.  

Vsak sodelujoči lahko osvoji samo eno nagrado v času trajanja nagradne igre.   

Sodelujoči v nagradni igri sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil. 

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev sodelovanja v nagradni igri. Preklic 

sodelujoči izvede s kontaktiranjem organizatorja. V tem primeru se sodelujoči izključi 

iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.  

Sodelujoči v nagradni igri mora v obdobju trajanja nagradne igre hraniti račun oz. 

esej, s katerim se je prijavil v nagradno igro. Izžrebanec lahko nagrado prevzame 

samo ob predložitvi računa, ki je viden v celoti. Nobena druga dokazila se ne bodo 

upoštevala kot dokaz o nakupu. V primeru, da je v nagradni igri sodeloval z oddanim 

esejem in je bil izžreban kot nagrajenec, ob prevzemu nagrade pokaže veljaven 

osebni dokument.  

5. člen 

 

Nagradni sklad za nagradno igro sestavljajo: 

 

- 21x darilna kartica PETROL v vrednosti 150 EUR (skupna vrednost 3.150EUR)  



- 21x plišasta ovčka v vrednosti 16,71 EUR (skupna vrednost 350.91 EUR) 

 
Vsak dan se podeli: 

 - 1 dnevna nagrada, ki zajema 1x darilno kartico PETROL v vrednosti 150 € in 

plišasto ovčko v vrednosti 16,71 € 

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali druge nagrade. 

6. člen  

Vrednost nagrade in dohodnina 

Skupna maloprodajna vrednost nagrad z DDV, dne 15. 03. 2021, je 3.500,91 EUR  

 

Zgoraj navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan 15. 03. 2021 

Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad. 

Rezultati nagradne igre so dokončni. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada 

ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.  

Organizator bo za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo 

dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.  

Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkov do organizatorja 

povezanimi s sodelovanjem v nagradni igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov 

prevzema nagrade …). 

 

Izbor  nagrajencev se bo odvijal v prostorih organizatorja Dr. Oetker d.o.o., Gmajna 

15, 1236 Trzin, in sicer v terminih od 16. 03. – 05. 04. 2021 

Žreb dobitnikov bo potekal z elektronskim žrebom, z naključnim izborom iz baze 

prijavljenih računov in esejev.  

Izbor nagrajencev bo izvedla tri članska žirija, ki bo ob žrebu sestavila zapisnik s 

podatki nagrajenca in poteku žreba. Zapisnik vsebuje kraj in uro izbora, datum in 

naslov elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so objavljena pravila 

nagradne igre, imena in priimke ter naslove članov komisije, način izbire dobitnikov, 

imena in priimke ter naslove dobitnikov, ime in vrednost nagrade, ki jo je prejel 

posamezni dobitnik. Zapisnik ima uraden in obvezujoč pomen za vse sodelujoče v 

nagradni igri. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani https://www.oetker.si/si-

si/index  vsak dan do 17:00 ure za pretekli dan.  

8. člen 

 

Dobitniki vseh nagrad bodo obveščeni o načinu prevzema nagrade po telefonu ali  

elektronski pošti v roku 15 dni od dneva izbora.  

Noben dobitnik nagrade nima pravice zahtevati zamenjave nagrade za drugo vrsto 

nagrade ali izplačilo protivrednosti osvojene nagrade v gotovini.  

https://www.oetker.si/si-si/index
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Vsi dobitniki so ob prevzemu nagrade dolžni dokazati svojo istovetnost z lastno 

osebno izkaznico. 

 

Nagrajenec je do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi, na poziv 

organizatorja v pisni obliki ali preko telefona sporočil zahtevane osebne podatke, in 

izpolnil morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji, v roku osmih 

(8) delovnih dni od prejetega obvestila. 

V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede 

nepopolno ali nepravilno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti 

nagrade ali v kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje 

v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti 

obveznosti v skladu s temi pogoji - vse to najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni po 

prejetem obvestilu, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju takega 

nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, 

da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. 

V primeru, da v času podelitve nagrade, te nagrade zaradi kakršnihkoli razlogov ni 

mogoče podeliti, si organizator nagradne igre pridržuje pravico, da nagrajencu vroči 

podobno nagrado v isti vrednosti. Nagrade lahko nagrajenci osebno prevzamejo na 

sedežu podjetja Dr. Oetker, d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin ali drugače, po 

telefonskem dogovoru z organizatorjem nagradne igre. Prevzem nagrad je možen v 

45 dneh od dneva, ko je nagrajenec organizatorju sporočil svoje podatke. Po tem 

datumu nagrajenec ne more več uveljavljati pravice do nagrade.  

Prav tako si organizator v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz 

razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade izžreba izmed tistih, 

ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve. 

Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja 

povezanih s sodelovanjem v nagradni igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov 

prevoza, ...). 

 

9. člen 

 

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinjajo z objavo njihovih podatkov (ime 

in priimek, elektronski naslov) na spletni strani https://www.oetker.si/si-si/index  in 

pooblastijo organizatorja, da – brez pravice do kakršnega koli nadomestila – 

uporablja njihove osebne podatke in fotografije v namen javne objave rezultatov tako 

ob dodelitvi nagrade kot tudi v objavi reportaž ali podobnih gradiv, povezanih z 

nagradno igro. Dobitnik je dolžan popolno sodelovati z organizatorjem pri ustvarjanju 

in objavi medijskih vsebin, ki izhajajo iz nagradne igre in so povezane z nagradno 

igro. 

 

10. člen 

 

https://www.oetker.si/si-si/index


V trenutku prevzema nagrade oziroma s podpisom potrdila o prevzemu nagrade 

prenehajo vse nadaljnje obveznosti organizatorja do dobitnika nagrade. Komisija bo 

z zapisnikom ugotovila, ali so dobitniki prevzeli vse nagrade v navedenem roku, in bo 

ob preteku tega roka ugotovila, da je nagradna igra zaključena. 

11. člen 

 

Če se v nagradno igro vključi manj sodelujočih, kot je nagrad, ki so predvidene z 

nagradnim skladom, bo organizator podelil toliko nagrad, kolikor udeležencev bo 

sodelovalo v nagradni igri. 

 

12. člen 

 

Organizator ne odgovarja za prepozno dostavljene, nepopolne, poškodovane ali 

neposlane podatke, prav tako ne za izpad, prekinitev ali nedostopnost omrežja, 

strežnika, ponudnika internetnih storitev (ISP), spletnih strani in drugih povezav, 

tehnične okvare ali težave s strojno ali programsko opremo ter kakršne koli druge 

okvare ali težave kakršne koli vrste, človeške, mehanske, elektronske, računalniške, 

omrežne, pravopisne, tiskarske ali na kakršen koli način povezane z nagradno igro, 

vključno z, a brez omejitve na napake ali težave, povezane z vodenjem nagradne 

igre. Organizator ne odgovarja za morebitno netočnost informacij, če izhajajo iz 

ravnanja uporabnika spletnih strani, nepooblaščene uporabe ali vdora v programe, 

povezane z nagradno igro. 

Organizator ima pravico, da na podlagi diskrecijske ocene v katerem koli trenutku in 

brez obrazložitve diskvalificira katerega koli sodelujočega, če krši zakonske predpise, 

ki veljajo v Republiki Sloveniji, ali s svojim ravnanjem škodi ugledu ali interesom 

organizatorja. Sodelujoči v nagradni igri se s sprejetjem pravil sodelovanja v celoti 

odrekajo kakršnim koli zahtevkom zoper organizatorja z osnovo nadomestila kakršne 

koli oblike škode, ki bi lahko nastala ob nalogi, predpisani v teh pravilih. 

Če se po izključnem mnenju organizatorja kateri koli del nagradne igre ne more 

izvesti na predvideni način skladno s temi pravili ali če nagradno igro kompromitira 

virus, črv, hrošč, nepooblaščen človeški poseg, zloraba računalniškega sistema, višja 

sila ali drug razlog, ki po izključnem mnenju organizatorja postavlja pod vprašaj ali 

ogroža organizacijo, varnost, pravičnost ali pravilno izvedbo nagradne igre, ima 

organizator pravico, da po lastni presoji zaustavi, spremeni ali prekine nagradno igro 

(ali kateri koli njen del), diskvalificira sumljive prijave/odgovore in v primeru prekinitve, 

po lastni presoji, ob ustrezni uporabi teh pravil izbere dobitnike preostalih nagrad. 

Nagradna igra se lahko prekine, odpove ali da v stanje mirovanja, če nastanejo 

okoliščine, za katere organizator ne odgovarja oziroma ki jih ni mogel preprečiti, 

odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni na 

spletni strani https://www.oetker.si/si-si/index  

 

13. člen 

 

Sodelujoči v nagradni igri sprejema vse pravice in dolžnosti iz teh pravil. 

https://www.oetker.si/si-si/index


Pravila začnejo veljati z objavo na spletni strani https://www.oetker.si/si-si/index  

Pravilnik o zasebnosti in zaščiti osebnih podatkov  

 

14. člen Varovanje osebnih podatkov 

Vsi osebni podatki so varovani skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih 

podatkov. Smiselno enako velja za pravico do lastne podobe (osebnostne pravice), ki 

se nanaša na pravico Organizatorja, da se materiali z udeleženčevo podobo in 

osebnimi podatki reproducirajo, distribuirajo in javno priobčujejo in/ali uporabljajo na 

katerikoli drug način 

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, 

ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri uporabi za potrebe te 

nagradne igre in sicer do preklica. S sodelovanjem sodelujoči soglaša, da 

organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom 

dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki: ime, priimek, elektronski 

naslov) za namene obveščanja o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah in drugih 

promocijskih aktivnostih, z možnostjo odjave. 

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in 

ažuriranja podatkov v bazi podatkov, prav tako lahko udeleženec zahteva izbris 

osebnih podatkov, tako, da pošlje zahtevo na oetker@oetker.si. Udeleženec je 

seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z 

obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa agenciji oziroma drugemu 

pogodbenemu obdelovalcu znotraj in/ali izven EU. Pogodbeni obdelovalec lahko 

osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od 

naročnika skladno z opredeljenimi nameni. 

Organizator nagradne igre, Dr. Oetker, d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin, kot vodja 

obdelave obdeluje osebne podatke sodelujočih v nagradni igri, ki jih je pridobil v 

skladu s pravili nagradne igre »Sladka velika noč«, objavljenem na spletni strani 

nagradne igre https://www.oetker.si/si-si/index , na podlagi privolitve sodelujočih. 

Sodelujoči v nagradni igri dajo organizatorju privoljenje za obdelavo zbirke zbranih 

osebnih podatkov sodelujočih v skladu s predpisi o zaščiti osebnih podatkov. 

Organizator jamči, da sta obdelava in zaščita osebnih podatkov skladna s predpisi, ki 

veljajo v Republiki Sloveniji in jih je mogoče zahtevati na naslovu oetker@oetker.si.  

Sodelujoči v nagradni igri se izrecno strinjajo, da lahko organizator samostojno in po 

lastni presoji obdeluje podatke, ki so mu jih posredovali, izključno za naslednje 

namene: 

– izvedba nagradne igre v vseh oblikah 

– kontaktiranje sodelujočih po telefonu zaradi obveščanja o prejemu nagrade in njeni 

dostavi 

– objava imena, priimka in fotografije računov ali esejev dobitnikov nagrad na spletni 

strani nagradne igre 

https://www.oetker.si/si-si/index
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Če se sodelujoči ne strinja z zbiranjem posredovanih podatkov, ne more sodelovati v 

nagradni igri. 

Osebni podatki dobitnikov, ki se obdelujejo v nagradni igri, so: ime in priimek, e-

poštni naslov, naslov bivališča in telefonska številka. 

Organizator se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke obdeloval samo v zgoraj 

navedene namene in da bo v primeru, da bo obdelavo osebnih podatkov izvajala v 

njegovem imenu druga fizična ali pravna oseba, uporabljal storitve izključno takšnih 

obdelovalcev podatkov, ki v zadostni meri jamčijo za izvedbo ustreznih tehničnih in 

organizacijskih ukrepov na način, da je obdelava skladna z zahtevami predpisov, ki 

veljajo v Republiki Sloveniji, in da se z njo zagotavlja zaščita pravic posameznika. 

Prejeti osebni podatki se shranjujejo samo v času, potrebnem za doseganje namena, 

za katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, vendar največ še 60 dni po koncu 

nagradne igre, če sam sodelujoči na prekliče svojega soglasja in zahteva izbris svojih 

podatkov. Po preteku roka shranjevanja bo organizator osebne podatke izbrisal. 

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli prekliče svoje soglasje za zbiranje in 

obdelavo njegovih osebnih podatkov in se strinja, da je lahko zaradi preklica soglasja 

onemogočeno njegovo sodelovanje v nagradni igri. V povezavi z osebnimi podatki 

ima sodelujoči naslednje pravice, ki so predpisane z odredbami predpisov, veljavnih 

v Republiki Sloveniji: 

– pravica do dostopa do osebnih podatkov, 

– pravica do popravka osebnih podatkov, 

– pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) osebnih podatkov, 

– pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov, 

– pravica do prenosljivosti osebnih podatkov, 

– pravica do ugovora, 

– pravica do pritožbe in pravica do vložitve ugovora pristojnemu organu za zaščito 

podatkov. 

Zahteve, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, povezanih z osebnimi podatki, 

lahko v pisni obliki pošljete na elektronski naslov: oetker@oetker.si ali po pošti Dr. 

Oetker, d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin, s pripisom »GDPR«. 

 

15. člen 

 

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih 

pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem 

obvestil udeleženca.  

Morebitne spore iz naslova izvedbe aplikacije rešuje stvarno pristojno sodišče v 

Ljubljani. 

mailto:oetker@oetker.si


16. člen 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci pristanejo na ta pravila nagradne igre, ki 

so objavljena na https://www.oetker.si/si-si/index  

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z objavo na spletni strani 

https://www.oetker.si/si-si/index  

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil. Organizator se 

zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil 

na spletnih straneh https://www.oetker.si/si-si/index  

Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov 

oetker@oetker.si, s pripisom »Sladka velika noč«. 

 

V Ljubljani, dne  15. 03. 2021 
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