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PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI NAGRADNE IGRE  
»Praznujemo in obdarujemo – JACKPOT 19 dni« 

 
1.člen: SPLOŠNO 
Organizator nagradne igre »Praznujemo in obdarujemo - JACKPOT 19 dni« je podjetje Rudnidis d.o.o., 
Jurčkova cesta 225, 1000 Ljubljana. 
 
Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije, v poslovalnici E.Leclerc Ljubljana, Jurčkova 
cesta 225, 1000 Ljubljana v času od vključno 7. 11. do vključno 25. 11. 2018 do 15:00 ure. 
 
2. člen: SODELOVANJE 
V nagradni igri imajo pravico sodelovati vse polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike 
Slovenije ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim ali z začasnim prebivališčem v Sloveniji.  

V nagradni igri v lahko sodelujejo vsi, ki v času od vključno 7. 11. do vključno 25. 11. 2018 opravijo 
nakup v hipermarketu E.Leclerc Ljubljana, v specializirani prodajalni Leposana, v Gurmanskem kotičku 
in v trafiki v vrednosti najmanj 10,00 EUR ali več in pridobijo igralni žeton, s katerim lahko sodelujejo 
v žrebu za nagrade na igralnem avtomatu Jackpot.    
 
Vsak kupec, ki opravi nakup v vrednosti od 10,00 do 19,99 EUR, pridobi en igralni žeton.  
 
Vsak kupec, ki opravi nakup v vrednosti od 20,00 do 24,99 EUR, pridobi dva igralna žetona.  
 
Vsak kupec, ki opravi nakup v vrednosti 25,00 EUR ali več, pridobi tri igralne žetone.  
 
Vsak kupec lahko pridobi največ en dodatni žeton na nakup, če kupi enega ali več točno določenih 
izdelkov točno določene blagovne znamke v dnevni akciji »Jackpot«. Blagovne znamke v dnevni akciji 
»Jackpot« bodo objavljene sproti vsak dan v naši trgovini, na naši spletni strani in na naši strani 
Facebook. 
 
Vsak kupec lahko tako pridobi največ štiri žetone na posamezni nakup.  
 
Vsak igralni žeton nudi možnost naključnega zadetka darilnega bona E.Leclerc v vrednosti 10,00 EUR 
ali 20,00 EUR.  
 
Igralni žeton udeleženec v nagradni igri vrže v enega od dveh igralnih avtomatov Jackpot, ki se 
nahajata v trgovskem centru E.Leclerc Ljubljana pri vhodu v trgovski center poleg specializirane 
prodajalne Leposana.   
 
Ko udeleženec igralni žeton vrže v igralni avtomat, lahko potegne ročko ali počaka 5 sekund, da 
igralni avtomat igra samodejno. Ko se igra zaključi, se na zaslonu igralnega avtomata izpiše besedilo 
glede na rezultat igre.  
 
Če zadetka ni, se izpiše »Poskusite srečno znova!«. 
 
Če udeleženec zadane eno od nagrad, se izpiše »Čestitamo, zmagali ste!« 
 
Kadar udeleženec zadane eno od nagrad, igralni avtomat izda nagradni kupon, s katerim se 
udeleženec oglasi pri informacijah trgovskega centra E.Leclerc Ljubljana, kjer prevzame svojo 
nagrado.  
 
Z vsakim igralnim žetonom je možno sodelovati le enkrat.  
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Igralni avtomat ne zaznava drugih igralnih žetonov ali kovancev različnih vrednosti. Uporaba drugih 
igralnih sredstev na igralnem avtomatu je strogo prepovedana.   
 
V primeru, da udeleženec v igralni avtomat vrže nedovoljeno igralno sredstvo in s tem organizatorju 
povzroči škodo na avtomatu, je za nastalo škodo finančno odgovoren.  
 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s temi pravili nagradne igre.  
 
3. člen: NAGRADNI SKLAD 
Nagradni sklad znaša 21.950,00 EUR v darilnih bonih E.Leclerc Ljubljana v vrednostih po 10,00 (deset) 
EUR in 20,00 (dvajset) EUR. Podeljenih bo 1343 darilnih bonov E.Leclerc Ljubljana po 10 EUR in 426 
darilnih bonov E.Leclerc Ljubljana po 20 EUR.  
 
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso prenosljive na 
drugo osebo. 
 
4.člen: POTEK ŽREBANJA NAGRADNE IGRE 
Izbor prejemnikov nagrad poteka avtomatsko in naključno na vsakem igralnem avtomatu.  

 
Udeleženec nagradne igre sme v času trajanja nagradne igre sodelovati z  več  igralnimi žetoni in 
lahko prejme nagrado večkrat.   
 
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

 
5. člen:  IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE 
Organizator si pridržuje pravico izključiti udeležence iz nagradne igre brez opozorila v primeru: 

- kršitve pogojev sodelovanja v nagradni igri, 

- sodelovanja v imenu tretjih oseb z njihovo vednostjo ali brez, 

- uporabe nedovoljenih ali nezakonitih pripomočkov,  

- kakršne koli nedovoljene manipulacije 

 

Kot nedovoljen in nezakonit pripomoček se štejejo tudi igralni žetoni ali sredstva, ki niso bili izdani s 

strani organizatorja nagradne igre. Organizator nagradne igre izda igralni žeton z vnaprej določenih 

oblike in izgleda pri izdaji blagajniškega odrezka v skladu z vrednostjo nakupa oziroma v skladu z 

nakupom izdelka točno določene blagovne znamke, kot je opredeljena v 2. členu tega pravilnika. 

Vsak igralni žeton, ki ni izdan s strani organizatorja, se šteje kot nedovoljen ter nezakonit in kot tak 

tudi neveljaven v nagradni igri. 

 

V primeru izključitve udeležencev lahko organizator zahteva povrnitev nagrade.  
 
6. člen: OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD 
Organizator nagradne igre vsakega dobitnika o nagradi obvesti takoj po igranju z izpisom obvestila na 
zaslonu igralnega avtomata. V primeru nagrade sodelujoči iz igralnega avtomata prejme nagradni 
kupon, s katerim se oglasi pri informacijah, kjer nagrado prevzame.  
 
Nagrajenec mora nagrado prevzeti takoj oz. še isti dan pri informacijah trgovskega centra E.Leclerc 
Ljubljana.  
 
Prevzem je možen le s predložitvijo nagradnega kupona.  
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Če nagrajenec nagrade ne prevzame isti dan, izgubi pravico do nagrade oz. ugodnosti. 
 
Prejemnik nagrade se nagradi odpove tako, da svoje nagrade ne prevzame.  
 
Če katera koli nagrada ne bo podeljena ali ne bo prevzeta v navedenem roku, se ta nagrada ne podeli 
(ponovno žrebanje se ne izvede) in jo lahko organizator porabi v druge marketinške namene. 
 
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (Zdoh-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – 
odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16), nagrada pa se obdavči kot drug dohodek po navedenem 
zakonu. Plačilo in izvedbo plačila akontacije dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove opravi 
organizator nagradne igre, morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo pa 
gredo v breme nagrajenca. Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini 
prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. 
 
Akontacije dohodnine, v skladu s 282. členom Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2, Uradni list RS, 
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 
40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) organizatorju nagradne igre ni potrebno odtegniti in plačati, če 
je izračun le-te nižji od dvajset evrov (20,00 EUR).  
 
V davčno osnovo se ne všteva nagrade, če vrednost nagrade ne presega 42 evrov. 
 
Rezultati naključnega izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 
 
7. člen: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
Rudnidis d.o.o. se zavezuje spoštovati najvišje standarde varstva osebnih podatkov, določene s 
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o 
varstvu osebnih podatkov. 
 
V tej nagradni igri organizator osebnih podatkov ne zbira in ne obdeluje.  
 
8. člen: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI 
Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične težave, na katere nima vpliva (npr. izpadi omrežja 
ali električne energije), ali nedosegljivost strežnika.  
 
Za pravilnost posredovanih osebnih in kontaktnih podatkov so odgovorni izključno sodelujoči.   
 
9. člen: KONČNE DOLOČBE 
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 7. 11. 2018. V času trajanja nagradne igre so pravila na 
vpogled na spletni strani www.e-leclerc.si in pri informacijah v trgovini E.Leclerc Ljubljana.   
 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo 

vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih 

nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na svoji spletni strani in pri 

informacijah. 

 
Sodelovanje v nagradni igri pomeni pristanek na vsa določila tega pravilnika. Vse morebitne 
nejasnosti glede razlage tega pravilnika in nepredvidene primere bo suvereno reševal organizator.  
 
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri, in ki jih ne bi bilo mogoče rešiti 

http://www.e-leclerc.si/
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sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.  
 
 
 
 
Ljubljana, dne 2. 11. 2018      E.LECLERC Slovenija 
         Rudnidis d.o.o. 


