
DODATEK K PRAVILOM ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI  

„POSTANI NAJ OČKA” 
 
 

1. člen 
(Splošne določbe) 

 
V skladu s petim odstavkom 4. člena Pravil za sodelovanje v nagradni igri „POSTANI NAJ OČKA” 
(v nadaljevanju: pravila) organizator nagradne igre objavlja dodatek k predmetnim pravilom, s 
katerim določa pravila sodelovanja in mehaniko podeljevanja nagrade za del nagradne igre, ki 
se odvija na družbenih omrežjih Radia 1.  

 
 

2. člen 
(Trajanje nagradne igre, ki se odvija na družbenem omrežju Facebook) 

 
(1) Nagradna igra »POSTANI NAJ OČKA« se podaljša do 1. 4. 2018 do 10. ure, in sicer na družbenih 
omrežjih Radia 1 (Facebook strani Radio 1). 

 
(2) Del nagradne igre „POSTANI NAJ OČKA”, ki se odvija na družbenem omrežju Facebook, bo 
potekal od 30. 3. 2018 do 1. 4. 2018 do 10. ure.  
 
(3) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave 
in se na podlagi odločitve producenta nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas 
trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen v popravku dodatka k pravilom.   
 

  
3. člen 

(Način sodelovanja v nagradni igri, ki se odvija na družbenem omrežju Facebook) 
 

(1) Uredništvo Radia 1 bo na Facebook strani Radia 1 v petek, 30. 3. 2018, objavilo Facebook 
objavo, v kateri bo uporabnike pozvalo k sodelovanju. Za sodelovanje v tem delu nagradne igre 
„POSTANI NAJ OČKA” bodo morali uporabniki komentirati fotografijo objavljeno na Facebook 
strani Radia 1.    
Pri nagradni igri se bodo upoštevali le komentarji z osebnih FB profilov, prijave s Facebook strani 
(»fan page«) pa se ne bodo upoštevali pri nagradni igri. 
 
(2) Ob zaključku dela nagradne igre, ki se odvija na Facebook strani Radia 1, komisija v sestavi: 
- Barbara Kotlušek, predsednica 
- Katja Kejžar, članica 
- Sara Henigman, članica 
med vsemi veljavnimi komentarji izvede žreb, ki določi prejemnika nagrade, opredeljene v 4. 
členu tega dodatka k pravilom za sodelovanje v nagradni igri. Izid žreba ne bo objavljen v 



programu Radia 1. Nagrajenca bo uredništvo Radia 1 kontaktiralo preko zasebnega sporočila na 
Facebook. Izžrebani nagrajenec ima 1 (en) dan časa, to je do vključno 2. 4. 2018, da se odzove na 
zasebno sporočilo na Facebooku in organizatorju nagradne igre sporoči podatke za prevzem 
nagrade. V kolikor se nagrajenec do tega datuma ne odzove in ne posreduje svojih podatkov za 
prevzem nagrade, se nagrada ne podeli, prav tako se žreb ne ponovi, nagrajenec pa ni upravičen 
do nadomestne nagrade.   
 
(3) Izid žreba bo objavljen v nedeljo, 1. 4. 2018 med 10. in 11. uro na Facebooku v obliki 
komentarja pod objavo, nagrajenec pa bo obveščen preko zasebnega sporočila na Facebooku. Če 
nagrajenec odkloni nagrado, se nagrada ne podeli, prav tako nagrajenec ni upravičen do 
nadomestne nagrade.  
 
(4) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.   
 

4. člen 
(Nagrada) 

 
(1) Nagrajenec, ki ga določi žreb, je upravičen do 1 (ene) vstopnice parter Meet & Greet za koncert 
Soy Luna Live, ki bo 3. 4. 2018 ob 19. uri v dvorani Stožice v Ljubljani in do 1 (ene) navadne 
vstopnice za koncert Soy Luna Live, ki bo 3. 4. 2018 ob 19. uri v dvorani Stožice v Ljubljani. V 
primeru odpovedi koncerta 3. 4. 2018 nagrada ne bo podeljena.  
Paket Meet & Greet (srečanje in druženje) vsebuje: 

• Najboljši prostor v sprednjih vrstah. 

• Wristbank (VIP zapestnica) za Meet & Greet po predstavi. 

• Posebni vhod. 

• Ekskluzivni dostop do spominkov turneje. 

• Možnost dobiti podpis in se slikati z enim od udeležencem prireditve Soy Luna. 
 
(2) Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto 
nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in 
obračuna organizator nagradne igre. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade 
(morebitne potne stroške ipd.) in organizatorju nagradne igre v roku 24 ur po končani nagradni 
igri na Facebook strani Radia 1 sporoči svojo davčno številko. Prav tako se nagrajenec strinja in je 
seznanjen s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrsti v višji dohodninski razred. V tem primeru 
vse finančne posledice nosi nagrajenec sam. Nagrajenec ima pravico nagrado tudi zavrniti. Z 
zavrnitvijo ni upravičen do nadomestne nagrade. 
 

5. člen 
(Končne določbe) 

 
Glede ostalih zadev, ki niso podrobneje urejene v temu dodatku, se smiselno uporabljajo določbe 
Pravil za sodelovanje v nagradni igri „POSTANI NAJ OČKA”. 
 
Ljubljana, 27. 3. 2018 


