
Pravila nagradne igre »NE ČAKAJ POLETJA, KMALU BO MAJ, OKNA ZAMENJAJ ŽE ZDAJ!« 

1. Organizator nagradne igre »NE ČAKAJ POLETJA, KMALU BO MAJ, OKNA ZAMENJAJ ŽE ZDAJ!« je 
podjetje AJM okna-vrata-senčila d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2a, 2211 Pesnica pri Mariboru (v 
nadaljevanju »organizator«). 
 
2. Nagradna igra poteka od 1. 04. 2019 do vključno 10. 05. 2019. 
Organizator bo v okviru nagradne igre podelil naslednje nagrade: 

• 1x POVRNJENA VREDNOST KUPNINE OKEN (izključeni so stroški montaže, dodatkov kot so 
senčila in police ter storitev, kot je montaža)   

• 30 x čistilno negovalni set AJM za nego oken in vrat.  
 
3. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki opravijo nakup oken, v terminu od 1. 04. do 10. 05. 2019, in so 

• državljani Republike Slovenije in starejši od 18 let, 

• izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja. 
 
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni lastniško povezanih 
podjetij omenjenega pravnega subjekta.  
 
4. Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči opraviti nakup oken iz proizvodnega 
programa AJM v terminu od 1.4. do 10.5.2019.  
 
5. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, 
kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi 
takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz 
sodelovanja v nagradni igri. 
 
6. Organizator ne prevzema odgovornosti za: 

• kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo 
nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi, 

• nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitev, 

• nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije 
ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo 
storitve, 

• kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni 
igri, kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi. 

 
7. Žrebanje bo izvedeno v sredo, 15. 05. 2019, na sedežu organizatorja. Nagrajenci bodo o žrebu 
obveščeni po elektronski ali navadni pošti, odvisno od tega kateri podatek bodo navedli. Seznam 
nagrajencev bo objavljen tudi na spletni strani organizatorja www.ajm.si. Rezultati žreba so dokončni. 
Pritožba ni mogoča. Vsi sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi 
podatki (ime, priimek in kraj bivanja) javno objavljeni.   
 
8. Nagrajenci v nagradni igri bodo določeni z računalniškim žrebom. 
Žrebanje bo nadzirala 4-članska komisija, ki jo imenuje organizator, izmed svojih zaposlenih. Komisijo 
sestavljajo: Julija Ajlec Težak, direktorica prodaje organizatorja, Jasmina Černela, vodja marketinga 
organizatorja, Jasmina Keuc Ajlec, direktorica za prodajo in tuje trge organizatorja, Igor Miholic, vodja 
prodaje organizatorja. 
 
9. Nagrajenec glavne nagrade – torej povrnjen nakup za okna, mora v 30 dneh od prejetja obvestila o 
nagradi, na naslov AJM okna-vrata-senčila d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2a, 2211 Pesnica pri Mariboru 



ali preko e-pošte na naslov marketing@ajm.si ali na naslov igor.miholic@ajm.si sporočiti, da se strinja 
s prevzemom nagrade in organizatorju sporočiti svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, datum 
rojstva in davčno številko. Če se izžrebanec ne odzove, ali v 30 dneh ne posreduje zgoraj naštetih 
podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli. 
Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva. Zneski 
se nanašajo na maloprodajne vrednosti.  
 
Vrednost glavne nagrade presega višino 42 evrov in predstavlja dosežen dohodek (davčno osnovo) v 
skladu z 108. Členom Zakona o dohodnini, (Ur.l.RS št. 13/2011, Zdoh-2-UPB7). Morebitna doplačila 
dohodnine v skladu  letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.  
 
10. Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in drugih 
okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade. 
 
11. Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: 

• datumu, uri in kraju žrebanja, 

• prisotnih osebah, 

• poteku žrebanja, 

• podatki o nagrajencih. 
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

12. Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v 
nagradni igri s sodelovanjem v njej. 

13. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradne igre. V primeru spremembe bo to 
vidno na spletni strani organizatorja www.ajm.si.  

14. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez 
predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do 
spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih. 

15. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov 
marketing@ajm.si. 
 
16. Varovanje podatkov 
Vsi osebni podatki udeleženca bodo s strani organizatorja nagradne igre varovani v skladu z 
veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov in bodo po nagradni igri uničeni.  
 
17. Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno odbor, ki za posamezna 
mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake pri izvedbi igre 
bo odbor reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega 
pravilnika lahko odbor razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. 
 
18. Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče 
v Mariboru.  
 
19. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.ajm.si.  
 
 
Pesnica pri Mariboru, 1.04.2019  

AJM okna-vrata-senčila d.o.o. 


