
V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravil za sodelovanje v nagradni igri »20.000 
EUR, VSE NAJBOLJŠE RADIO 1 KLIC« organizator nagradne igre, dne 14. 4. 2017, za 
omejeno obdobje v trajanju enega dneva zvišuje vrednost nagrade, in sicer bo 18. 4. 
2017 vsak klic, pri katerem se klicani oglasi s pravilnim geslom, kot opredeljeno v 
četrtem odstavku 4. člena Pravil za sodelovanje v nagradni igri »20.000 EUR, VSE 
NAJBOLJŠE RADIO 1 KLIC«, vreden 200 EUR (bruto). V kolikor se 200 EUR (bruto) ne 
podeli, se ta znesek prišteje k naslednjemu klicu in je ta vreden že 400 EUR (bruto), če 
se tudi teh 400 EUR (bruto) ne podeli, se ta znesek prišteje k tretjemu klicu, ki je tako 
vreden že 600 EUR (bruto) in tako dalje. Sprememba vrednosti nagrade velja izključno 
18. 4. 2017. Ostala določila pravil ostajajo nespremenjena. 

Glede na navedeno spreminja pravila tako, da po novem glasijo:    

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

„20.000 EUR, VSE NAJBOLJŠE RADIO 1 KLIC” 

 

1. člen 
(splošne določbe) 

 

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „20.000 EUR, VSE NAJBOLJŠE RADIO 
1 KLIC” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se predvaja na Radiu 1. 

(2) Organizator nagradne igre je AT Marketing d.o.o., Vrvarska pot 3, 1310 Ribnica (v 
nadaljevanju producent).   

(3) Pokrovitelj nagradne igre je GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju pokrovitelj).  

(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh Radia 1, www.radio1.si. 

 
2. člen 

(Trajanje nagradne igre) 
 

(1) Nagradna igra je na sporedu Radia 1 vsak delovni dan, lahko tudi na nedelovne dni 
(vikendi in prazniki), če se tako odloči uredništvo Radia 1, od vključno 3. 4. 2017 do 
vključno 24. 4. 2017, z izjemo 20. 4. 2017, ko nagradna igra v programu Radia 1 ne bo 
potekala, prijave pa se sprejemajo vsak dan od vključno 29. 03. 2017 do vključno 24. 4. 
2017 do 18. ure.  
 
(2) 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 programu Radia 1 in v 
popravku teh pravil.   

http://www.radio1.si/


 
3. člen 

(Pogoji sodelovanja) 
 
(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in 
državljani držav članic Evropske unije, ki so 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. 
 
(2) Uslužbenci producenta ali pokrovitelja, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z 
zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s producentom ali pokroviteljem 
povezanih pravnih oseb oziroma oseb povezanih z omenjeno akcijo in njihovi najbližji 
sorodniki, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo 
imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za 
neveljavno.  
 
(3) 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 in pravila v zvezi z 
nagradno igro. 
 

4. člen 
(način sodelovanja v nagradni igri) 

 
(1) V nagradni igri »20.000 EUR, VSE NAJBOLJŠE RADIO 1 KLIC« sodelujejo vsi imetniki 
telefonskih številk, ki so javno dostopne v Telefonskem imeniku Slovenije.  
 
(2) Poslušalci Radia 1 si lahko povečajo možnosti, da Radio 1 pokliče prav njihovo 
telefonsko številko s prijavo preko spletne prijavnice na spletni strani 
http://radio1.si/vsenajboljseradio1. Sodelujoči v spletni prijavnici izpolni polja (ime in 
priimek, kraj, mobilni telefon, e-pošta in leto rojstva, odgovor na vprašanje pokrovitelja). 
Prijava v nagradno igro preko spletne prijavnice ni nujna, saj so sodelujoči vsi, katerih 
telefonska številka je vpisana v javno dostopni Telefonski imenik Slovenije.  
 
(3) V času trajanja nagradne igre, kot opredeljeno v 2. členu teh pravil, računalnik 
naključno izbere telefonske številke iz javno dostopnega imenika vseh javno objavljenih 
telefonskih številk v Sloveniji in izmed vseh prijavljenih preko spletne prijavnice.  
 
(4) Predstavnik uredništva Radia 1 pokliče posamezno izžrebano telefonsko številko. 
Lastnik izžrebane in klicane telefonske številke se mora oglasiti z geslom “Vse najboljše 
Radio 1” (geslo ni pravilno, če se izžrebani javi kakorkoli drugače in geslo izgovori 
naknadno) in to še preden spregovori predstavnik uredništva Radia 1, ki opravi klic. Če se 
lastnik številke oglasi s pravilnim geslom »Vse najboljše Radio 1«, prejme denarno 
nagrado, ki je določena za posamezen klic in je opredeljena v 7. členu teh pravil. 
 

http://radio1.si/vsenajboljseradio1


(5) V kolikor se lastnik izbrane številke ne oglasi na telefon v 15 sekundah, ni upravičen 
do nagrade, uredništvo Radia 1 pa ponovi žreb telefonske številke in kliče naslednjo 
izžrebano številko. Povratni klici s strani poslušalca se ne upoštevajo. 
 
(6) V kolikor se lastnik izžrebane številke oglasi napačno, se denarna nagrada ne podeli, 
temveč se prišteje k znesku predvidenem za naslednji klic in tako dalje. Vsak klic, pri 
katerem se klicani oglasi s pravilnim geslom, je vreden 100 EUR (bruto), v kolikor se 100 
EUR (bruto) ne podeli, se ta znesek prišteje k naslednjemu klicu in je ta vreden že 200 EUR 
(bruto), če se tudi teh 200 EUR (bruto) ne podeli, se ta znesek prišteje k tretjemu klicu, ki 
je tako vreden že 300 EUR (bruto) in tako dalje. Dne 18. 4. 2017 in samo ta dan bo znesek 
nagrade povišan, in sicer bo vsak klic, pri katerem se klicani oglasi s pravilnim geslom, 
vreden 200 EUR (bruto), v kolikor se 200 EUR (bruto) ne podeli, se ta znesek prišteje k 
naslednjemu klicu in je ta vreden že 400 EUR (bruto), če se tudi teh 400 EUR (bruto) ne 
podeli, se ta znesek prišteje k tretjemu klicu, ki je tako vreden že 600 EUR (bruto) in tako 
dalje. Povišanje zneska nagrade velja izključno 18. 4. 2017. 
 
(7) Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da po lastni presoji poljubno število 
nagrad (določenih v 7. členu teh pravil), v času trajanja nagradne igre podeli preko 
družbenih omrežij Radia 1, torej na uradni Facebook strani in/ali uradnem profilu na 
Snapchatu in/ali uradnem profilu na Instagramu. Mehaniko podeljevanja nagrade preko 
družbenih omrežij določi uredništvo Radia 1 v skladu z uredniško pripravo objave na temo 
nagradne igre. V tem primeru bodo pravila za del nagradne igre, ki se odvija na družbenih 
omrežjih Radia 1, naknadno objavljena na spletni strani Radia 1.  
 
(8) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.   
 

5. člen 
(Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studiem) 

 
Poslušalci, ki so v živo povezani s studiem Radia 1, morajo izpolniti vse pogoje in 
upoštevati vsa navodila. Producent in komisija Radia 1 imajo pravico, da prekinejo klic ali 
zavrnejo izdajo nagrade, če presodijo, da se oseba obnaša neprimerno ali v nasprotju s 
pravili radijskega predvajanja in regulativami oziroma veljavno zakonodajo in pravili 
nagradne igre. Poslušalci ne smejo reklamirati kateregakoli izdelka ali storitve, ne smejo 
uporabljati neprimernih besed oziroma preklinjati ali izjaviti česarkoli, kar je ali bi lahko 
bilo škodljivo ali žaljivo za katerokoli osebo, organ oziroma entiteto. Poslušalci se strinjajo 
s tem, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med sodelovanjem v 
nagradni igri.  

 
6. člen 

(izključitev vključitve v SMS klub) 
 

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključili v noben SMS 
klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS sporočil. 



 
7. člen 

(nagrade) 
 
(1) V času trajanja nagradne igre, kot opredeljeno v 2. členu teh pravil, bodo lahko 
izžrebani poslušalci osvojili vsaj 100 EUR (bruto), v kolikor se oglasijo s pravilnim geslom 
kot je to opisano v 4. odstavku 4. člena teh pravil. Vsak klic, pri katerem se klicani oglasi s 
pravilnim geslom, je tako vreden 100 EUR (bruto), v kolikor se 100 EUR (bruto) ne podeli, 
se ta znesek prišteje k naslednjemu klicu in je ta vreden že 200 EUR (bruto), če se tudi teh 
200 EUR (bruto) ne podeli, se ta znesek prišteje k tretjemu klicu, ki je tako vreden že 300 
EUR (bruto) in tako dalje. Dne 18. 4. 2017 in samo ta dan bo znesek nagrade povišan, in 
sicer bo vsak klic, pri katerem se klicani oglasi s pravilnim geslom, vreden 200 EUR (bruto), 
v kolikor se 200 EUR (bruto) ne podeli, se ta znesek prišteje k naslednjemu klicu in je ta 
vreden že 400 EUR (bruto), če se tudi teh 400 EUR (bruto) ne podeli, se ta znesek prišteje 
k tretjemu klicu, ki je tako vreden že 600 EUR (bruto) in tako dalje. Povišanje zneska 
nagrade velja izključno 18. 4. 2017. 
 
(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. Vsi zneski navedeni v programu kot nagrada so 
bruto, kar pomeni, da se od njih odštejejo še vse davčne obveznosti. Nagrajenec krije vse 
stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Prav tako se 
nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji 
dohodninski razred. V tem primeru nosijo vse finančne posledice nosijo nagrajenci sami. 
Nagrajenec ima pravico nagrado tudi zavrniti. Z zavrnitvijo ni upravičen do nadomestne 
nagrade. 
 
(3) Vse denarne nagrade bodo nagrajencem nakazane najkasneje v roku 90 dni po 
zaključku nagradne igre na TRR, ki ga bodo navedli ob obvestilu o prejemu nagrade.  
 
(4) 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. 
 
(5) Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse 
nagrade so neprenosljive in nespremenljive. 

 
 
 
 
 



8. člen 
(izključitev odgovornosti producenta in tehničnega izvajalca) 

 
Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma 
nedelovanje spletne strani www.radio1.si, uradne Facebook strani Radia 1, uradnega 
Snapchat profila Radia 1, uradnega Instagram profila Radia 1, omrežja, telefonskih linij ali 
komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne 
prijave se bodo štele za neveljavne.  
 

9. člen 
(varstvo osebnih podatkov) 

 
(1) Z izpolnjenim spletnim obrazcem, kot je to določeno v 2. odst. 4. člena teh pravil, 
oziroma s sprejetjem klica s pravilnim geslom »Vse najboljše Radio 1« oziroma s 
sodelovanjem na družbenih omrežij, kot bo naknadno določeno (v nadaljevanju: Prijava), 
sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z 
njimi izrecno strinja. 
 
(2) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne 
igre. S Prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške 
namene in soglašajo, da se jim s strani Pokrovitelja, Producenta, družbe Infonet media 
d.d. in nje povezanih pravnih oseb po pošti in drugih medijih (gsm, e—pošta) pošilja 
ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico 
kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako, da na elektronski 
naslov odjava@radio.si pošljejo elektronsko pošto s svojo telefonsko številko.  
 
(3) S Prijavo sodelujoči do preklica soglaša z obdelavo njegovih osebnih podatkov za 
vzorčenje, anketiranje, prilagajanje ponudbe, raziskave trga, obveščanje o ponudbi, 
dogodkih in ugodnostih ter ugotavljanje uporabe storitev zavarovalnice GENERALI d.d. 
in/ali njenih povezanih oseb (neposredno trženje) prek lastnih prodajnih poti, povezanih 
oseb ali zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov. V slednjem primeru bo lahko 
zavarovalnica, upravljavec njegovih osebnih podatkov, tem osebam za te namene 
posredovala njegove osebne podatke. Sodelujoči ima pravico pri upravljavcu ali 
uporabniku njegovih osebnih podatkov zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, 
popravek, blokiranje ali izbris njegovih osebnih podatkov ter pravico do začasnega ali 
trajnega prenehanja uporabe njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega 
trženja. Izbris osebnih podatkov lahko sodelujoči zahteva preko elektronske pošte: 
info.si@generali.com.  
 
(4) Pokrovitelj, Producent, družba Infonet media d.d. in z njo povezane pravne osebe se 
zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovali v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam. 
 

http://www.radio1.si/
mailto:odjava@radio.si


(5) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo 
fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Pokrovitelja, Producenta, družbe 
Infonet media d.d. in z njo povezane pravne osebe kot tudi uporabo vseh fotografij, 
posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh družbe Infonet 
media d.d. in v vseh drugih medijih.  
 
(6) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da Pokrovitelj, Producent, družba Infonet media 
d.d. in z njo povezane pravne osebe uporabljajo osebne podatke poslušalcev za izvajanje 
drugih potreb radijskega programa ter za izvajanje raziskav tržišča v okviru rednega 
opravljanja njihove dejavnosti. 
 

10. člen 
(reklamacije) 

 
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete 
na elektronski naslov: info@radio1.si ali pokličete na številko 01/24 25 630. 
 

11. člen 
(dodatne informacije o nagradni igri)  

 
(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo. 
 
(2) Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v 
nagradni akciji, ki jo ustvarja. 
 
Ljubljana, 14. 04. 2017 


