
PRAVILA NAGRADNEGA ŽREBANJA  »Zvestoba se splača« !
1. Organizacija in namen nagradnega žrebanja 

Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator), bo z 
mesecem majem 2012 do preklica mesečno nagrajevala  5 zvestih gospodinjskih kupcev s 
plačilom zadnjega mesečnega računa električne energije. 
Zvesti gospodinjski kupci Energije plus d.o.o. so vsi, ki:  

• nikoli do dneva žrebanja niso zamenjali Energije plus kot svojega dobavitelja 
električne energije.  

• imajo sklenjeno pogodbo o električni energiji z organizatorjem neprekinjeno 
najmanj dve leti pred mesecem opravljenega žrebanja, 

• nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti na merilnem mestu, 
Nagradno žrebanje bo mesečno potekalo tako, da bomo računalniško  iz baze gospodinjskih 
kupcev, ki ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, naključno izžrebali 5 srečnežev. !

2. Sodelovanje v nagradnem žrebanju  
V nagradnem žrebanju lahko sodeluje vsak, ki sprejme pravila nagradnega žrebanja in ki 
ima kot gospodinjski kupec sklenjeno pogodbo o prodaji in nakupu električne energije z 
organizatorjem pod pogoji, zapisanimi pod točko 1. !
Nagrada velja za samo eno merilno mesto, ki je gospodinjstvo – fizična oseba. Nagrada ne 
velja za račun letnega obračuna. !

3. Trajanje nagradnega žrebanja 
Nagradno žrebanje bo potekalo v obdobju od maja 2012 do preklica. !

4. Prevzem nagrade, obveščanje in sporočanje  
Za podeljevanje nagrad je odgovoren organizator nagradnega žrebanja  – Energija plus, ki 
bo izžrebancem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje, vrednost zadnjega mesečnega 
računa zabeležil v dobro merilnega mesta, za katero ima posamezni sodelujoči sklenjeno 
veljavno pogodbo o prodaji in nakupu električne energije z organizatorjem. Na računu za 
električno energijo bo znesek v dobro upoštevan in odštet tudi na položnici, ki jo bo 
organizator v skladu s pogodbo o nakupu in prodaji električne energije izdal za to merilno 
mesto. 
Nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po pošti najpozneje v 
desetih (10) dneh od konca nagradnega žrebanja. Nagrajenec bo objavljen na spletni strani 
www.energijaplus.si. 
Nagrajenec bo do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi na poziv 
organizatorja v zahtevanem roku v pisni obliki sporočil svojo davčno številko. Če 
nagrajenec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov organizatorju ali jih navede 
nepopolno, če so neresnični ali če nagrajenca ni mogoče obvestiti o nagradi, če nagrajencu 
ni mogoče izročiti nagrade ali če pride do kršitve teh pogojev, nagrajenec izgubi pravico do 
nagrade, ne da bi bil upravičen do kakršnega koli drugega nadomestila. V tem primeru se 
drug nagrajenec ne izžreba. !

5. Komisija nagradnega žrebanja 
Sestava komisije:  

• Darko Dimc, samostojni skrbnik v prodaji (predsednik komisije) 
• Boštjan Majč, samostojni informatik (član komisije) 
• Mateja Supanič, samostojni referent za marketing (članica komisije) !!
6. Davčne obveznosti:  

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini ali jih prenesti na tretjo osebo. 
Organizator je dolžan ob izplačilu nagrade v skladu z Zakonom o dohodnini obračunati in 

http://www.energijaplus.si


plačati davčni odtegljaj ter obračun davčnega odtegljaja predložiti davčnemu organu. 
Nagrajenci kot zavezanci za dohodnino so dolžni ob izročitvi nagrade organizatorju pisno 
predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčno 
izpostavo in svojo davčno številko. 
   
Organizator izpolni svojo obveznost izročitve nagrade z izročitvijo nagrade nagrajencu (s 
tem, ko zabeleži  znesek dobropisa zadnjega mesečnega računa na merilno mesto 
nagrajenca).  !

7. Varovanje podatkov  
S sodelovanjem v nagradnem žrebanju udeleženec dovoljuje organizatorju zbiranje, 
obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (ZVOP-1 – UPB 1, Ur. l. RS, št. 94/2007).  !
Nagrajenci nagradnega žrebanja dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov na 
spletni strani www.energijaplus.si in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen 
izvedbe nagradnega žrebanja. Vsi sodelujoči soglašajo z uporabo osebnih podatkov v 
marketinške namene in se strinjajo, da jih družba Energija plus d.o.o. sme obveščati o 
ostalih svojih aktivnostih. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja. 
Energija plus si pridružuje pravico, da izžrebane (po potrebi) fotografira in od njih pridobi 
izjavo. V nagradnem žrebanju ne smejo sodelovati zaposleni Energije plus d.o.o. Seznam 
nagrajencev hrani Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, Maribor. !!
NAGRAJENEC !
Ime, Priimek: _______________________________________________ !
Naslov stalnega bovališča: _____________________________________ !
Davčna izpostava: ____________________________________________ !
Davčna številka: ______________________________ !
Kontaktna številka: ____________________________ !!
S podpisom potrjujem, da sem v celoto seznanjen s pravili nagradnega žrebanja in se z njimi 
strinjam. !
Podpis: ___________________________ !
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