
 

 
 
 
 

 

 

Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre 
»Dorina – Čokoterapija in Pot v Pariz« 

 

1. člen 
 
S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki 
jo organizira Krašcommerce d.o.o., Ljubljana,  Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana. 
Matična številka: 5539234, ID za DDV: SI 71790225 (v nadaljevanju organizator). 

 
2. člen 

 
Nagradna igra bo potekala bo potekala v času od dne 01.03..2018 00:00 do 04.04.2018 
24:00 v živilskih trgovinah Mercator 

 
3. člen 

 
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki 
Sloveniji. Mladoletne osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji lahko sodelujejo v 
nagradni igri oz. prejmejo nagrado le na podlagi pisne odobritve (privoljenja) staršev 
oz. drugih zakonitih zastopnikov. 

 
4. člen 

 
V nagradni igri se  lahko sodeluje na način: 
Sodelujete lahko izključno z dopisnicami ali z nagradnimi karticami, ki jih najdete v  vseh 
trgovinah Mercator  ali ga natisnete na spletni strani www.kras-slovenija.si. Nagradni 
letak je brezplačen. 
Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na način, da pravilno odgovorijo na 
nagradno vprašanje: 
Iz kje izvira sladica Macaron? 

a) Iz Pariza 
b) Iz Slovenije 
c) Iz Amerike 

 
in izpolnijo nagradni letak ali dopisnico z osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, poštna 
številka, kraj, podpis) ter ga pošljejo na sedež organizatorja na naslov: Krašcommerce 
d.o.o, Ljubljana, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, s pripisom »Dorina čokoterapija in Pot 
v Pariz” 
Pravilni odgovor je odgovor a-Iz Pariza. 

 
Vsaka  prispela  pošiljka  se  šteje  kot  ena  prijavnica  za  nagradno  igro,  ne  glede  na  
število letakov v posamezni pošiljki. V nagradni igri se lahko sodeluje večkrat. Vse prispele 
pošiljke gredo  v  žrebanje  in  se šele  po  opravljenem  žrebanju  preverja,  če  je  pošiljka  
pravilna  in  v skladu s pravili nagradne igre. 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
  
  V žrebanje so vključene le veljavne dopisnice ali nagradni letaki, nepopolno izpolnjeni  
  bodo  izločeni. Letak je pravilno izpolnjen, ko so na njem zahtevani podatki udeleženca 
 

  Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 
 
5. člen 

 
Vsaka oseba je lahko v nagradni igri lahko izžrebana za nagrado le enkrat, in sicer 
za nagrado, za katero je bil najprej izžrebana. Ob izpolnjevanju pogojev za 
sodelovanje v nagradni igri imajo sodelujoči enake možnosti dobiti nagrado. 

 
6. člen 

 
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, 
da je sodelujoči sprejel pravila nagradne igre, ko je podpisal nagradni letak ali dopisnico. 

 
Potek žrebanja in komisija nagradne igre 
 
7. člen 

 
Rok za oddajo dopisnic ali nagradnih letakov je do vključno 06.04.2018 do 24:00 na naslov 
organizatorja. 
Nagradno žrebanje bo potekalo dne 09.04.2018 na sedežu organizatorja in ga bo izvedla 
3-članska komisija, sestavljena iz treh zaposlenih v poslovnih prostorih podjetja 
Krašcommerce d.o.o, Ljubljana (v nadaljevanju »izvajalec žreba«). 

 
Izmed članov komisije se določi predsednika, ki pripravi zapisnik o poteku žrebanja. 
Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. 
Odločitve komisije glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradni igri so dokončne in 
nepreklicne. 

 
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, 
članih komisije, izžrebancih oz. nagrajencih, morebitnih odločitvah komisije ter uri 
zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

 
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. člen 
 

  V nagradni igri bodo podeljene sledeče nagrade: 
 
   1xPot v Pariz za 2 osebi  
   
 Vključeno je: 

✓ letalski prevoz v ekonomskem razredu po programu 
✓ letališke in varnostne pristojbine 
✓ avtobusni prevoz z letališča do hotela in nazaj 
✓ avtobusni ogled mesta 
✓ 3 prenočevanja z zajtrki v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah (triposteljne sobe samo na 

vprašanje) 
✓ vodenje in organizacija potovanja 
✓ DDV 

Vrednost nagrade glavne nagrade je 1130€. Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o 
dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence odvedel organizator nagradne igre, na 
podlagi Zakona o dohodnini.   

1x Dotik čokolade, wellnes paket za dve osebi v Termah Olimia.   

Paket vsebuje-celodnevno razvajanje v Wellnessu Orhidelia, marmeladni piling celega 
telesa, čokoladna savna, zapeljiva čokoladna pena z žafranom in hruško, sorbet. Paket je 
vnovčljiv tudi v soboto, nedeljo ali med prazniki.   
Vrednost enega paketa nagrade za dve osebi z ddv »Dotik čokolade za dve osebi« znaša 

145,00 eur.   

Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za 

nagrajence odvedel organizator nagradne igre, na podlagi Zakona o dohodnini.   

 
50* Dorina sladki paket 
Vsak od 50 nagrajencev prejeme v paketu: 
1xDorina riž 75g, 1xDorina mlečna  80g,1x Dorina macarons pistacija 100g, 1x Dorina 
macarons jagoda100g, 1x Dorina macarons vanilija 100g,1x  Dorina domačica 100g,1x 
Dorina Jadro  100g, 1xDorina ledena 100g,1x Dorina celi lešnik 100g, 1x Dorina mousse 95g 
Znesek izračunane akontacije posamezne nagrade je manjši od 42€. 
Organizator  akontacije dohodnine za sladki paket ne obračuna in ne plača. 
 
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo  
osebo.  Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo 
za morebitno  škodo, ki bi izvirala iz nagrad 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
9. člen 
 
Nagrajenec je sodelujoči v nagradni igri, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. 
Zmagovalci žrebanja bodo o nagradi obveščeni z obvestilom po pošti, na naslov, ki so ga 
navedli v pošiljki, najkasneje v štirinajstih dneh od datuma žrebanja. Če je izžrebanec 
mladoletna oseba, organizator pozove zakonitega zastopnika, da v določenem roku poda 
izjavo, da se strinja s prejemom nagrade ter soglaša s pravili te nagradne igre. V kolikor 
izjava s strani zakonitega zastopnika ni podana v določenem roku, se sodelujočo 
mladoletno osebo izključi iz nagradne igre in nagrada se ne podeli. 
Organizator bo v obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako 
lahko zmagovalec prevzame nagrado. 
Seznam nagrajencev bo organizator objavil na spletni strani www.kras-slovenija.si v roku 14 
delovnih dni po zaključku žrebanja. 
Nagrade bodo izročene nagrajencem najkasneje v roku 21 delovnih dni. 
 
10. člen 
 
Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku sedmih (7) delovnih dni od 
prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da 
organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. Če katera koli 
nagrada ne bo podeljena, se ta nagrada ne podeli (ponovno žrebanje se ne izvede). 
 
11. člen 

 
 Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini.  
 Znesek izračunane akontacije  nagrade  “Potovanje v Pariz” in   »Dotik čokolade,  
 wellnes   paket za dve osebi v Termah Olimia«  bo za nagrajenca  
 odvedel   organizator  nagradne igre, na podlagi Zakona o dohodnini. 
 Znesek izračunane akontacije »Dorina sladki paket«  je manjši od 42 eur.  
 Organizator   akontacije dohodnine za to nagrado ne obračuna in ne plača. 
 
12. člen 
 
 V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko  
 organizator  odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti sodelujoče. 
 V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.  
 Odločitev  organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo  
  pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče 
 
 Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih  
 objaviti na spletni strani www.kras-slovenija.si. 
 
 Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade: 
 če se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali se ugotovi,  
 da   nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali če je sodeloval  
 v  nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. 
 če je bil izžreban v nasprotju s temi pravili ali se tudi po obvestilu izžrebancev, 
 ter  ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede  
 na  navodila organizatorja nagradne igre.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 V kolikor se zmagovalec ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade v roku 
 enega meseca od prejema obvestila organizatorja mu organizator nagrade  
 ni dolžan izročiti, zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do 
 kakršnegakoli   drugega ali drugačnega  nadomestila. 
 Prav tako se nepopolno posredovani podatki in/ali nepravilni odgovori, v primeru, da so 
 izžrebani, ne upoštevajo. 
 
 
13. člen 

 
Vsa dokumentacija povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta 
pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre dve leti. 
Vsa dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna 
dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. 
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu 
s svojimi internimi akti. 

 
14. člen 
 

 S svojim podpisom na nagradnem letaku, se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre, 
sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje 
posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime in priimek, naslov, pošta, telefonska številka, elektronski 
naslov. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namene te nagradne igre (izvedba 
nagradne igre, obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanja, objava nagrajencev  na spletni 
strani v skladu s splošnimi pogoji) in za namene neposrednega trženja in druge komercialne 
namene podjetja Krašcommerce d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana. Osebne 
podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili 
pridobljeni in za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.    
Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki 
upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne 
bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. 
Sodelujočim v nagradni igri so skladno z zakonom zagotovljene pravice do 
vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih 
podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno 
zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namene 
neposrednega trženja. Zahteve sodelujočega, omenjene v predhodnem stavku, so 
brezplačne. Zahteva se pošlje pisno na naslov Krašcommerce d.o.o., Cesta na Brdo 
85, 1000 Ljubljana. Najkasneje v petnajstih (15) dneh po prejemu zahteve se bodo 
osebni podatki sodelujočega v nagradni igri prenehali uporabljati za namene 
neposrednega trženja ter bo sodelujoči o tem v nadaljnjih petih (5) dneh pisno 
obveščen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
15. člen 

 
Zaposleni v podjetju Krašcommerce d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma 
oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma 
posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse 
pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne 
smejo sodelovati. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči. 

 
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih 
ovir, tehničnih težav in drugih napak. 
Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo 
organizatorju na naslednji elektronski naslov: info@kras-slovenija.si. 
Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi 
pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo 
nagradne 
igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba. 

 
 
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 01.03.2018. V času trajanja nagradne igre so 
pravila na vpogled na spletni strani www.kras-slovenija.si ter na upravi organizatorja 
nagradne igre, Krašcommerce d.o.o, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, 
to je vsak delavnik od 8:00 do 15:00. 

 
Ljubljana, 01.03. 2018 

 
Krašcommerce d.o.o. , Ljubljana 
 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


