
 

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 NAGRADNE IGRE »S ŠPORTNO LOTERIJO V PLANICO«

    1.   člen 

(1) Ta pravila določajo način prirejanja nagradnega razpisa v reklamne namene z imenom »s Športno 

loterijo v Planico« (v nadaljnjem besedilu: nagradna igra), ki ga 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) Nagradna igra poteka od sobote, 11. 3. 2023, do vključno nedelje, 19. 3. 2023. 

(2) Udeleženci v nagradni igri so imetniki igralnega računa, odprtega pri prireditelju, ki bodo v času 

trajanja nagradne igre na svojih stavnih listkih vplačali stave na dogodke, ki so povezani s 

smučarskimi skoki. 

3. člen 

Med udeleženci, ki bodo izpolnili v prejšnjem členu naveden kriterij, bo prireditelj v ponedeljek, 20. 3. 

2023, izžrebal 200 nagrajencev. Vsak nagrajenec bo prejel eno vstopnico za ogled tekme finala 

svetovnega pokala v smučarskih skokih - poletih, in sicer za soboto, 1. 4. 2023.  

4. člen 

(1) Rezultati žrebanja nagradne igre se objavijo takoj po opravljenem žrebanju na spletnih straneh 

prireditelja. V objavi se navede vzdevek nagrajenca, ki ga ta uporablja na svojem igralnem računu. 

(2) Vsakemu nagrajencu se obvestilo o prejeti nagradi pošlje na e-naslov, ki ga je nagrajenec navedel 

na svojem igralnem računu.  

5. člen 

(1) Nagrada se nagrajencu pošlje po pošti na naslov stalnega bivališča oz. na naslov za prevzem pošte, 

ki ga je ta navedel na svojem igralnem računu, razen, če se nagrajenec s prirediteljem dogovori za 

osebni prevzem nagrade. 

(2) Nagrada, ki se pošlje po pošti, se šteje za izdano z dnem odposlane pošte. Pošta mora biti 

odposlana najkasneje naslednji dan po žrebanju.   



 

6. člen 

Za izplačila nagrad jamči prireditelj. 

7. člen 

(1) 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. 

(2) Podatke o nagrajencih prireditelj hrani v skladu z zakonodajo o obdavčenju. 

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 nagradne igre, 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 

Ta pravila začnejo veljati z dnem podpisa. 

 
 
Številka: 45/2023-1 
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