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Pravila nagradne igre  
»Pobarvaj velikonočnega zajčka in osvoji svojo najljubšo igračko« 

 

 

1. člen 

 

Organizator nagradne igre »Pobarvaj velikonočnega zajčka in osvoji svojo najljubšo igračko« je 

podjetje Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator).  

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, ki od 15. 3. 2017 do vključno 27. 

3. 2017 pošljejo izpolnjeno pobarvanko, objavljeno v Tuš letaku z veljavnostjo 15. 3. do 20. 3. 2017. 

 

Nagradna igra poteka od 15. 3. 2017 do vključno 27. 3. 2017.  

 

 

2. člen 

 

Organizator bo v okviru nagradne igre izžrebal 5 nagrad iz seznama izdelkov, navedenega spodaj. 

Nagrada je odvisna od želje posameznika, ki pošlje izpolnjeno pobarvanko in prilepljen želeni izdelek iz 

Tuš letaka. 

 
EAN Opis 1 Akcijska cena v € 

0027084929522 PUNČKA BARBIE OSNOVNA 5,99 

0842817010519 SET HF TATTOO  5,99 

3830056539127 BUTARICA DIM.23 CM 5,49 

3830064560748 PUZZLE F.PLAY PENA ŽIVALI 8,99 

5025822933478 IGRA BRAINBOX ŠPORT SLO 12,99 

5025822938015 IGRA BRAINBOX SVET 12,99 

5025822938022 IGRA BRAINBOX ŽIVALI 12,99 

5025822938381 IGRA BRAINBOX DINOZAVRI  12,99 

5025822938398 IGRA BRAINBOX MOJA 1.MATE 12,99 

5025822938473 IGRA BRAINBOX NA KMETIJI 12,99 

5025822938589 IGRA BRAINBOX TRANSPORT  12,99 

5702015865777 LEGO C.TERENEC S KATAMORA 18,99 

5702015866149 LEGO F.TEKMOVANJE PSIČKO 16,99 

5702015866637 LEGO D.MY FIRST ŠT.VLAK 15,99 

5702015867559 LEGO CR.LETALSKI ASI 17,99 

9014400009571 BARVICE JOLLY 24/1 15,39 

9014400103521 FLOMASTRI SUPERSTAR DUO 6,78 

9789610018681 POBARVANKA OTROŠKA A5  1,00 

9789610019381 KNJIGA MOJA ČUDOV.NALEPK 5,00 

9789610020301 KNJIGA FANTJE 2000 NALEPK 3,00 

8711252853444 ODEJA FLAN.VZOR.120X150CM 6,99 

0042607636961 DOJENČEK IN VOZIČEK CITY 17,99 

3830064560595 ORODJE TEGOLE KOV.BAT.VRT 9,99 

3830064560601 IGRAČA TEGOLE ZDR.KOVČEK  8,49 

3831008222906 HARMONIKA 17K/8B 39,99 

3831008247718 ŠOTOR IGLU MY PONY  12,99 

3831008247725 ŠOTOR IGLU RACING CAR  12,99 

3831029335975 PAJKICE D VEL.3-7LET 5,39 

3831029340849 LEGICE SIMBY D DOLGE  5,39 

3831029340894 TUNIKA SIMBY D DR  3,89 

3831109061190 HLAČE YF D DOLGE  6,99 

3831109061244 HLAČE YF F DOLGE 6,99 
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3850223058367 IGRA TRIK NA TRIK ČAROVNI 15,99 

4001702620028 IGRAČA BRU.MINI BAGER Z D 17,99 

4895167913074 DOJENČEK GOVOREČI 36CM 15,90 

5902768826586 TABLA S PAPIRJEM 3V1 23,99 

6946441303000 SET HAMSTER HRČEK+HIŠKA  13,99 

8718375537275 PONČO DISNEY OTR.DEŽNI  3,89 

9001890784125 IGRA ACTIVITY SLO 23,99 

9008597025476 POSTELJNINA GASILEC FANT. 12,99 

9008597025490 POSTELJNINA SOVICE DEKL. 12,99 

0090159811770 AVTOMOBIL MAISTO RC TW&SH 49,99 

0090159816010 AVTOMOBIL MAISTO RC FORD  74,99 

3110141949001 PRUČKA KEEEPER MINNIE ROZ 7,99 

3110141951004 NAST.KEEEPER WC MINNIE RO 6,29 

3110141952001 KAHLICA KEEEPER MINNIE RO 6,99 

3110141957006 PRUČKA KEEEPER MICKEY MOD 7,99 

3110141959000 NAST.KEEEPER WC MICKEY 6,29 

3110141960006 KAHLICA KEEEPER MICKEY MO 6,99 

3272760434792 ODEJA ANGRY BIRDS FLIS  4,99 

3830057734439 MIZICA OTROŠKA IN STOLA 35,99 

3830057734743 MOJA MALA ANA NTOYS 26,99 

3830057737577 KAHLICA FREE ON ROZA 3,99 

3830057737584 KAHLICA FREE ON ZELENA 3,99 

3830057737591 KAHLICA FREE ON MODRA 3,99 

3830064560885 HIŠA SANJSKA FREE PLAY  46,90 

3830064563664 ROLERJI GX XS DEKLIŠKI  27,99 

3830064563671 ROLERJI GX XS FANTOVSKI 27,99 

3830064563688 ROLERJI GX S DEKLIŠKI 27,99 

3830064563695 ROLERJI GS S FANTOVSKI  27,99 

3831006393608 MAISTO MOTOR HARLEY DAVI. 7,49 

4001167821367 VOZIČEK BABY B.ŠP.JOGGER 39,99 

4001167951576 MY MODEL-GLAVA ZA FRIZIRA 16,99 

4001702019990 TRAKTOR FENDT S PRIKOLICO 25,99 

4008789053633 PLAYM VOZILO GASILSKO  39,99 

4008789054876 PLAYM SALON FRIZERSKI  15,99 

4008789055767 PLAYM GARDEROBA MODERNA  14,99 

4008789061607 PLAYM STRAŽA KRALJ.ZAKLAD 8,99 

4008789068576 PLAYM KOVČEK PR.NOGOMET 39,99 

4009803008004 KOMPLET RJ SEST.RACI.CAR1 13,99 

5702015865975 LEGO C.TRANSP.ZA DRAGSTER 27,99 

5702015866767 LEGO SW TM BOJNI KOMP. 14,49 

5702015867177 LEGO NK TRIJE BRATJE 28,99 

 

Vsi zneski vključujejo DDV. 

 

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila, ali jih prenesti na tretjo 

osebo. 

 

 

3. člen 

 

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na spodaj opisan način: 

 

1. s pobarvano pobarvanko, objavljeno v Tuš letaku »igrače« s terminom veljavnosti 15. – 20. 3. 2017, 

ki jo pošlje do navedenega roka 
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Pobarvanka je objavljena na zadnji strani Tuš letaka »igrače« z veljavnostjo 15. 3. – 20. 3. 2017. 

Sodelujoči mora za sodelovanje v nagradni igri vpisati zahtevane kontaktne podatke: ime in priimek in 

naslov. Nagradno pobarvanko z izpolnjenimi podatki pošlje na naslov Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 

10a, 3000 Celje s pripisom »Velika noč«. 

Zbiranje pobarvank poteka od 15. 3. 2017 do 27. 3. 2017.  

 

 

4. člen 

 

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado, ne 

glede na vrsto nagrade. 

 

Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno 

igro, sprejema ta pravila nagradne igre in se z njimi strinja.  

 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob 

posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri. 

 

Udeleženec nagradne igre izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni 

izpolnjeval pogojev sodelovanja; je kršil pravila sodelovanja v nagradni igri; ne želi izpolniti obveznosti 

v skladu s pogoji in pravili ali jih ni izpolnil pravočasno. 

 

 

5. člen 

Žreb za nagrade: 

 

Žreb se bo izvedel 29. 3. 2017 na upravi podjetja Engrotuš d. o. o. na naslovu Cesta v Trnovlje 10a, 

3000 Celje. 

Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov 

organizatorja (trije predstavniki marketinga). O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke 

o: datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja ter nagrajencih.  

 

 

6. člen 

 

Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni na spletni strani www.tus.si 29. 3. 2017. 

 

Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (ime in priimek, 

naslov) na spletni strani www.tus.si z namenom obveščanja o rezultatu žrebanja oziroma prevzema 

nagrade. 

 

 

7. člen 

 

Če vrednost nagrad predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o 

dohodnini, organizator igre od tega zneska obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun 

http://www.tus.si/
http://www.tus.si/


                                                                                                                               

Stran 4 od 5 
 

nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o 

davčnem postopku.  

 

 

8. člen 

 

Organizator nagrajence o prejetju nagrade pisno obvesti preko v kontaktnem obrazcu posredovanega 

naslova.  

 

Nagrajenci, ki prejmejo nagrado, morajo v 7 dneh od prejetja obvestila o prejetju nagrade, na naslov 

Engrotuš d. o. o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje pisno posredovati svoje osebne podatke – ime in 

priimek, naslov ter davčno številko. 

 

Nagrajenci lahko prevzamejo nagrado po podpisu potrdila o prevzemu nagrade, najkasneje v roku 8 dni 

od dneva, ko organizator prejme podatke navedene v prejšnjem odstavku.  

 

Če nagrajenci ne posredujejo pravočasno zgoraj navedenih podatkov oziroma zavrnejo prevzem 

nagrade, izgubijo pravico do prejetja nagrade, organizator pa je prost svojih obveznosti.  

 

 

9. člen 

 

V primeru nepredvidenih okoliščin lahko organizator brez predhodnega obvestila začasno prekine ali 

konča nagradno igro.  

 

V primeru, da organizator v posameznem primeru ugotovi zlorabo pri načinu sodelovanja v nagradni 

igri, bo organizator take sodelujoče izločil iz sodelovanja v nagradni igri.  

 

 

10. člen 

 

Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da 

organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te 

nagradne igre, za obveščanje nagrajenca o prejetju nagrade ter načinu prevzema nagrade in za namene 

izvajanja neposrednega trženja.  

 

Sodelujoči v nagradni igri se strinja, da Engrotušu d.o.o. tako zbrane podatke obdeluje in uporablja za 

namen izvedbe te nagradne igre in za namene neposrednega trženja - ciljnega komuniciranja na e-

poštni naslov ali mobilno telefonsko številko sodelujočega in ga obvešča o akcijah in ugodnostih podjetja 

Engrotuš d.o.o. Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal 

v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim 

osebam.  

 

Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji 

nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. 
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Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 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 zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za 

namene neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov Engrotuš d. o. o., Cesta v Trnovlje 

10a, 3000 Celje. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca 

prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem 

tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. 

 

Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani. 

11. člen 

 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev nagradne igre, ki jih bo 

objavil na spletni strani www.tus.si 

 

 

12. člen 

 

Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in 

druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake pri izvedbi 

nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše 

kršitve pravil nagradne igre lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki 

ponovi. 

 

 

13. člen 

 

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, 

rešuje pristojno sodišče v Celju. 

 

 

Celje, 13. 3. 2017 

 

 

Organizator: 

ENGROTUŠ d.o.o. 

 

http://www.tus.si/

