
 

Na podlagi Poslovnika o delu uprave in skladno s  Pravili o poslovanju z igralnim računom, št. 188/2019-

1 z dne 26. 8. 2019 in št. 152/2020-1 z dne 25. 8. 2020, je uprava družbe sprejela naslednja 

PRAVILA NAGRADNA IGRA »ROJSTNI DAN 2023«

    1.   člen 

(1) Pravila nagradne igre »rojstni dan 2023« (v nadaljevanju: igra rojstni dan) določajo način dnevnega 

nagrajevanja imetnikov igralnega računa (v nadaljevanju: registrirani igralci) ob rojstnem dnevu 

registriranega igralca, ki jo z namenom vzpostavitve ali ohranjanja aktivnega odnosa z 

registriranimi igralci prireja Športna loterija d. d., Dunajska 22, Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: 

prireditelj). 

(2) Ta pravila so izdana ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu 

podatkov ali GDPR). 

2. člen 

(1) Igra rojstni dan poteka od 15. 2. 2023 do vključno 31. 12. 2023. 

(2) Dnevni udeleženci v igri rojstni dan so registrirani igralci, ki imajo na ta dan rojstni dan. 

3. člen 

(1) Obvestilo o prejeti nagradi – igri rojstni dan in roku, v katerem mora igro odigrati, imetnik igralnega 

računa prejme na svojem igralnem računu. Obvestilo preko drugih telekomunikacijski poti pa le, 

če je imetnik igralnega računa s takim načinom obveščanja v marketinške namene privolil. 

(2) Imetnik igralnega računa lahko storitev obveščanja na podlagi privolitve kadarkoli prekliče, pri 

čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim 

preklicem. Po preklicu storitve prireditelj ravna tako, kot je to določeno v Pravilih o poslovanju z 

igralnim računom.  

4. člen 

(1) V igri rojstni dan se nahaja torta z devetimi svečkami, izmed katerih so tri goreče in šest ugasnjenih 

Udeleženec mora v čim manj poskusih odkriti vse tri goreče svečke. Prej, kot jih odkrije, višja je 

vrednost nagrade. 

(2) Igro rojstni dan mora udeleženec odigrati v 10 dneh od datuma rojstnega dneva. Po poteku roka 

igra postane neaktivna. 

(3) Kriteriji za določitev nagrade iz prejšnjega odstavka tega člena: 

  



 

Število 
poskusov 

Vrednost 
nagrade v EUR 

3 10,00 

4 5,00 

5 3,00 

6 2,50 

7 2,00 

8  1,50 

9 1,00 

5. člen 

Vrednost denarne nagrade se nagrajencu pripiše na igralni račun. Nagrada ni izplačljiva, temveč jo 

lahko nagrajenec porabi za nakup oz. vplačila iger prireditelja.  

6. člen 

Za izplačila nagrad jamči prireditelj. 

7. člen 

Prireditelj zbira in obdeluje osebne podatke posameznega udeleženca nagradne igre za namen izvedbe 

nagradne igre. Varovanje, obdelava in hranjenje podatkov poteka skladno s Pravili o poslovanju z 

igralnim računom, ki so objavljena na spletni strani prireditelja www.e-stave.com. 

8. člen 

(1) Odločitve prireditelja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro so dokončne in veljajo za vse 

udeležence. 

(2) Za morebitne spore iz igre rojstni dan, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče 

v Ljubljani. 

9. člen 

Ta pravila so ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani prireditelja www.e-stave.com.  

10. člen 

Z dnem začetka uporabe teh pravil preneha veljati sklep uprave o prirejanju igre »Rojstni dan« z dne 

10. 1. 2019. 

  

http://www.e-stave.com/
http://www.e-stave.com/


 

11. člen 

Ta pravila začnejo veljati z dnem podpisa, uporabljati pa se začnejo 15. 2. 2023. 

 
Številka: 28/2023-2 
Ljubljana, dne 1. 2. 2023                     
 
 
 Tomo Šeme l. r.  Luka Steiner l. r. 
 član uprave predsednik uprave 


