
DODATEK K PRAVILOM ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI  

„20.000 EUR, VSE NAJBOLJŠE RADIO 1 KLIC” 

 
1. člen 

(splošne določbe) 
 

V skladu s sedmim odstavkom 4. člena Pravil za sodelovanje v nagradni igri »20.000 EUR, VSE 
NAJBOLJŠE RADIO 1 KLIC« 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 družbenem omrežju Facebook.  

 
 

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

 
(1) Del nagradne igre »20.000 EUR, VSE NAJBOLJŠE RADIO 1 KLIC«, ki se odvija na družbenem 
omrežju Facebook bo potekal 19. 4. 2017 od 6. do 18. ure. Prijave se sprejemajo 19. 4. 2017 od 
6. do 18. ure. 

 
3. člen 

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

(1) Radio 1 v programu objavi poziv za sodelovanje v delu nagradne igre »20.000 EUR, VSE 
NAJBOLJŠE RADIO 1 KLIC«, ki se odvija na družbenem omrežju Facebook. Za prijavo v ta del 
nagradne igre morajo poslušalci na svojem osebnem Facebook profilu objaviti javen status 
(viden vsem z računom Facebook in brez računa Facebook), ki vsebuje ključnik 
#vsenajboljseradio1.  
 
(2) Da je prijava veljavna, mora biti status javno objavljen 19. 4. 2017 v času od 6. do 18. ure, ter 
mora vsebovati vseh pet elementov:  

 lojtrico: #  
 besedo: vse 
 besedo: najboljse (dovoljen je zapis z ali brez šumnika) 
 besedo: radio  
 številko: 1  

Uporaba šumnikov ter velikih oziroma malih začetnic ne vpliva na veljavnost prijave.  
V žrebu se bodo upoštevale le prijave z osebnih FB profilov, prijave s Facebook strani (»fan 
page«) pa se ne bodo upoštevale v žrebu. 
 
(3) Po izteku roka za prijavo v nagradno igro bo komisija izvedla žreb med vsemi veljavnimi 
prijavami, to so objave javnega statusa na osebnih Facebook profilih, ki vsebujejo vseh pet 
elementov in so objavljene 19. 4. 2017 med 6. in 18. uro. 



 
Žreb nadzoruje komisija v sestavi: 
- Barbara Kotlušek, predsednica 
- Mateja Tkalčič, članica 
- Sara Ašanin Gole, članica 
 

(4) Izid žreba bo v programu Radia 1 objavljen 21. 4. 2017 med 8. in 10. uro. Nagrajenca bo 
uredništvo Radia 1 kontaktiralo preko zasebnega sporočila na Facebook.   
 

4. člen 
(nagrada) 

 
(1) Nagrajenec, ki ga določi žreb, prejme denarno nagrado v višini 100 EUR (bruto). 
 
(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. Znesek osvojene nagrade je bruto, kar pomeni, da se od njega 
odštejejo še vse davčne obveznosti. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom 
nagrade (morebitne potne stroške ipd.). 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. 
 
(3) Denarna nagrada bo nagrajencu nakazana najkasneje v roku 90 dni po zaključku nagradne 
igre na TRR, ki ga bo navedel 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. 
 

 
5. člen 

(končne določbe) 
 

Glede ostalih zadev, ki niso podrobneje urejena v temu dodatku, se smiselno uporabljajo 
določbe Pravil za sodelovanje v nagradni igri “20.000 EUR, VSE NAJBOLJŠE RADIO 1 KLIC”.  


