
DODATEK K PRAVILOM ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

„ENKIN SKRIVNOSTNI ZVOK ZA 20.000 EUR” 

 
1. člen 

(Splošne določbe) 
 

V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravil za sodelovanje v nagradni igri »ENKIN 
SKRIVNOSTNI ZVOK ZA 20.000 EUR« organizator nagradne igre objavlja dodatek k 
predmetnim pravilom, s katerim spreminja ime nagradne igre, določa trajanje dela 
nagradne igre »Avdićev skrivnostni zvok«, način sodelovanja in nagrado za ta del 
nagradne igre.  

 
 

2. člen 
(Ime nagradne igre) 

 
Spremeni se ime nagradne igre »Enkin skrivnostni zvok za 20.000 EUR« tako, da se 
nagradna igra po novem glasi »AVDIĆEV SKRIVNOSTNI ZVOK za 10.100 EUR«. 

 
 

3. člen 
(Trajanje nagradne igre) 

 
(1) Del nagradne igre »Enkin skrivnostni zvok za 20.000 EUR«, ki se imenuje »Avdićev 
skrivnostni zvok za 10.100 EUR«, 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 6. 
10. 2017 do podelitve celotnega preostanka nagradnega sklada, in sicer v višini bruto 
zneska 10.100,00 evrov, vendar najkasneje do vključno 13. 10. 2017 do 7. ure. Prijave za 
sodelovanje v zgoraj omenjenem delu nagradne igre se sprejemajo vsak dan od vključno 
5. 10. 2017 od 17. ure do vključno 13. 10. 2017 do 7. ure oziroma se sprejemanje prijav 
konča takoj, ko je v programu Radia 1 razkrita pravilna rešitev Avdićevega skrivnostnega 
zvoka in podeljen znesek v višini 10.100,00 EUR (bruto). Če do 13. 10. 2017 do 7. ure v 
programu Radia 1 ni razkrita pravilna rešitev Avdićevega skrivnostnega zvoka za 10.100 
EUR, se izvede žreb, kot je to opredeljeno v 4. členu dodatka k pravilom za sodelovanje v 
nagradni igri »Enkin skrivnostni zvok za 20.000 EUR«. 
 
(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v dodatku k pravilom, 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.   
 
 



 
 

4. člen 
(Način sodelovanja v nagradni igri) 

 
(1) Če do 13. 10. 2017 do 7. ure v programu Radia 1 ni razkrita pravilna rešitev Avdićevega 
skrivnostnega zvoka za 10.100,00 EUR, se izvede žreb med vsemi na www.radio1.si 
poslanimi in hkrati pravilnimi odgovori.  
 
(2) Ekipa producenta opravi žreb, kot je terminsko opredeljeno v 3. členu teh pravil. V 
žrebu se upoštevajo vse prijave, ki so bile oddane od začetka trajanja dela akcije Avdićev 
skrivnostni zvok, to je od 5. 10. 2017 od 17. ure, do termina žreba.  
 
Potek žreba nadzoruje komisija v sestavi: 
- Nina Luin, predsednica  
- Nejc Štravs Tisu, član  
- Irena Rolih, članica 
 
 

5. člen 
(Nagrade) 

 
Poslušalec, ki je v programu Radia 1 zaprošen za odgovor in navede pravilno rešitev 
predvajanega Avdićevega skrivnostnega zvoka, je upravičen do denarne nagrade v višini 
10.100,00 evrov. Slednja predstavlja bruto vrednost tega zneska.   

 
 

6. člen 
(Končne določbe) 

 
Glede ostalih zadev, ki niso podrobneje urejena v temu dodatku, se smiselno uporabljajo 
Pravila za sodelovanje v nagradni igri “ENKIN SKRIVNOSTNI ZVOK ZA 20.000 EUR”.  
 
 
 
Ljubljana, 6. 10. 2017 
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