
DODATEK K PRAVILOM ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

„ENKIN KEŠ TROJČEK” 

 
1. člen 

(Splošne določbe) 
 

V skladu z drugim odstavkom 11. člena pravil za sodelovanje v nagradni igri »ENKIN KEŠ 
TROJČEK« organizator nagradne igre objavlja dodatek k predmetnim pravilom, s katerim 
spreminja vrednosti ene nagrade.  

 

2. člen 
(Trajanje nagradne igre) 

  

Nagradna igra, ki se izvaja v program Radia 1, se v torek, 10. 4. 2018, ob 6. uri zjutraj za 
določen čas ustavi, in sicer za 24 ur do vključno 11. 4. 2018 do 6. ure zjutraj. Prijave, ki se 
upoštevajo v nagradni igri, pa se sprejemajo takoj, ko se v celoti zavrti Enkin keš trojček, 
kot je opredeljeno v 4. členu teh pravil, in sicer med 11. 4. 2018 in vključno 20. 4. 2018.   

 
 

3. člen 
(Način sodelovanja v nagradni igri) 

 
V času trajanja nagradne igre, kot je opredeljeno v 2. členu teh pravil, bo Producent zavrtel 
štiri Enkine keš trojčke, in sicer med 9. in 19. uro. Ko poslušalec v celoti in v točno 
določenem zaporedju zasliši vse tri pesmi določenega Enkinega keš trojčka, ima pet (5) 
minut časa, da se prijavi k sodelovanju, kot je opredeljeno v prvem odstavku tega člena. 
Po vsakem v celoti predvajanem Enkinem keš trojčku bo producent naključno izbral 
enega, preko SMS številke 051 300 300, prijavljenega poslušalca in ga poklical. Naključno 
izbranemu poslušalcu v programu Radia 1 ne bo treba odgovarjati na nagradna vprašanja, 
temveč je že upravičen do nagrade opredeljene v 7. členu teh pravil.  
 
 

4. člen 
(Nagrade) 

 
Skupni sklad nagrad ostaja 15.000,00 evrov (bruto). Nagrada, ki jo prejme posamezni 
nagrajenec za drugi Enkin keš trojček, pa je 6.000,00 evrov (bruto). 

 
 
 
 
 



5. člen 
(Končne določbe) 

 
Glede ostalih zadev, ki niso podrobneje urejena v temu dodatku, se smiselno uporabljajo 
Pravila za sodelovanje v nagradni igri “ENKIN KEŠ TROJČEK”.  
 
 
 
Ljubljana, 6. 4. 2018 

 
 


