
PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 
»ADVENTNI KOLEDAR RADIA 1« 

 
 

1. člen  
(splošne določbe)  

 
Ta pravila določajo način nagradne igre »ADVENTNI KOLEDAR RADIA 1« (v 
nadaljevanju nagradna igra), ki se predvaja na Radiu 1.  
 
Organizator nagradne igre je Radio 1 d.o.o., Stegne 11b, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju producent).     
 
Pravila za sodelovanje v nagradni igri so objavljena na spletni strani www.radio1.si.  
 
 

2. člen 
(trajanje nagradne igre) 

 

Nagradna igra traja od 1. decembra 2010 do 24. decembra 2010 in je na sporedu 
Radia 1 vsak dan, vključno s sobotami in nedeljami, v jutranjem programu.  
 
 

3. člen 
 (sodelovanje v nagradni igri) 

 
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, rezidenti 
Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, starejši od 18 let. Če je 
nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po 
zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno 
mladoletno osebo. 
 
Uslužbenci producenta in pokrovitelja nagradne igre ter njihovi najbližji sorodniki 
(vključno z življenjskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh podružnic in/ali  agencij, 
povezanih s producentom oziroma z omenjeno nagradno igro,  ne smejo sodelovati v 
nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani 
zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava je neveljavna. 
 
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, 
da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z 
nagradno igro in da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja producenta nagradne 
igre, ki so javno objavljeni na njegovi spletni strani. 
 
 

4. člen 
(način sodelovanja v nagradni igri) 

 
 
Radio 1 poslušalce v jutranjem radijskem programu pozove k sodelovanju v nagradni 
igri. Poslušalci morajo za sodelovanje oziroma za odpiranje adventnega koledarja 

http://www.radio1.si/


Radia 1 poklicati v studio Radia 1, na številko 080 21 80. Radio 1 naključno izbere 
enega izmed klicočih poslušalcev in ga poveže s studiem Radia 1, kjer skupaj z 
jutranjima moderatorjema odpre tekoče okence adventnega koledarja.  
Poslušalec prejme nagrado, ki je predvidena za tisti dan adventnega koledarja.  
 
Poslušalci, ki so povezani s studiem Radia 1, morajo izpolniti vse pogoje in 
upoštevati vsa navodila.  
Producent in moderator imata pravico, da prekineta klic ali zavrneta izdajo nagrade, 
če presodita, da se poslušalec obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega 
predvajanja in pravil nagradne igre ter regulativami oziroma katerimikoli zakonskimi 
določbami. Poslušalci ne smejo reklamirati nobenega izdelka ali storitve, ne smejo 
uporabljati neprimernih besed ali preklinjati oziroma izjaviti česarkoli, kar je ali bi 
lahko bilo škodljivo ali žaljivo za katerokoli osebo, organ ali entiteto. Poslušalci se 
strinjajo, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med 
sodelovanjem v nagradni igri.  
 
Vsak poslušalec lahko sodeluje oziroma kliče večkrat. Prijave ne smejo biti poslane 
preko agentov ali tretjih strank. Za izgubljene, zakasnele ali nepopolne prijave ali za 
pravilne prijave, ki niso bile prejete ali dostavljene, Radio 1 ne prevzema 
odgovornosti. Vse takšne prijave bodo obravnavane kot neveljavne. 
Producent oziroma tehnični izvajalec ne odgovarjata za zasedenost telefonskih linij v 
času trajanja nagradne igre.  
 
Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben noben nakup. 
 

5. člen 
(nagrada) 

 
Izbrani poslušalec, ki je v živo povezan v studiem Radia 1 in skupaj z jutranjima 
moderatorjema odpre tekoči dan adventnega koledarja, je upravičen do zagotovljene 
nagrade.  
Nagrade prispeva sponzor nagradne igre in se med seboj razlikujejo. Za vsak dan 
adventnega koledarja je nagrada predvidena vnaprej in je ni mogoče zamenjati za 
drugo nagrado.  
 
Nagrada ni prenosljiva ali izplačljiva v denarju. Dohodnino, vključno z akontacijo 
dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji 
R Slovenije, krije nagrajenec. Nagrajenec krije tudi vse stroške, povezane s 
prevzemom nagrade (morebitne potne stroške, ipd). Ob prejemu nagrade se mora 
nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom.  
 
Nagrada bo zmagovalcu izdana s strani družbe Radio 1 d.o.o., Stegne 11b, 1000 
Ljubljana, v roku 30 dni od zaključka nagradne igre.  
 
Odločitve producenta v zvezi z nagradno igro so dokončne in jih ni moč spremeniti. 
Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive. 
 
Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade. 
Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Radia 1 in prejme nagrado, 6 
mesecev po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo 



organizira Radio 1. V kolikor tak posameznik, pred potekom 6 mesecev, sodeluje v 
nagradni igri Radia 1 in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Radio 1 pa izbere 
drugega nagrajenca, ki prejme nagrado.  
 

6. člen 
(cenik) 

 
Klic na številko 080 21 80 je brezplačen.  
 

7. člen 
(izključitev vključitve v sms klub) 

 
Poslušalci se ne bodo vključili v noben SMS klub in ne bodo prejemali nikakršnih sms 
sporočil, razen morebitnih informativnih sporočil v povezavi z nagradno igro ali 
drugimi nagradami Radia 1.  
 

8. člen 
(izključitev odgovornosti producenta) 

 

Producent ni odgovoren za kakršnekoli okvare omrežja, telefonskih linij ali 
komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. 
Takšne prijave se štejejo za neveljavne.  
 

9. člen 
(varstvo osebnih podatkov) 

 
Vsi osebni podatki, ki bodo producentu poslani s strani sodelujočega v nagradni igri, 
bodo namenjeni izključno za izročitev nagrade. 
 
Producent se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru omenjene nagradne 
igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter jih ne bo posredoval 
tretjim osebam. 
 
Producent lahko uporablja osebne podatke sodelujočih, ki jih je zbral v omenjeni 
nagradni igri, tudi za namene promocije Radia 1 v skladu z določbami 72. člena 
Zakona o varstvu osebnih podatkov.   
 
Zmagovalec nagradne igre dovoljuje fotografiranje ter tonsko in video snemanje za 
promocijske aktivnosti Radia 1 (producenta) ter uporabo vseh fotografij, video 
posnetkov, tonskih posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti Radia 1.  
 
Podatki uporabnikov (tj. telefonska številka, ipd.) bodo shranjeni v posebni bazi, do 
katere imajo dostop le pooblaščene osebe. Radio 1 si pridržuje pravico do uporabe 
osebnih podatkov poslušalcev za izvajanje promocijskih aktivnosti, izvajanj raziskav 
tržišča in drugih potreb radijskega programa v okviru rednega opravljanja svoje 
dejavnosti.   
 
 
 
 



 
10. člen 

(reklamacije) 
 

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko 
pošljete na: 
 

Radio 1 
Telefon: 01/24 25 630 
Elektronska pošta: info@radio1.si 
 
 

11. člen 
 

(dodatne informacije o nagradni igri) 
 
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, 
da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z 
nagradno igro.  
 
Pogoje je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.  
 
Vse dodatne informacije, pravilnik nagradne igre ter splošni pogoji sodelovanja v 
nagradni igri so objavljeni na spletni strani www.radio1.si  
 
Sodelujočim svetujemo, da si te pogoje natisnejo in jih shranijo na varnem. 
Producent ima pridržano pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanje v nagradni 
igri, ki jo ustvarja. 
 

 
 
 
 
 

Ljubljana, 1. 12. 2010 
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