
 

 
IZJAVA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1«                     
 

PODATKI O KUPCU 

Ime in priimek: ___________________________________________________________________ 

Naslov: _________________________________________________________________________ 

Številka in naziv pošte: _____________________________________________________________ 

Številka merilnega mesta: _________________ Distribucijsko območje: __________________ 
                         (podatek najdete na računu za električno energijo)  

 
IZJAVA za sodelovanje v nagradni igri »Gen-ij kviz na Radiu 1« 
 
Potrjujem, da sem v celoti seznanjen in soglašam z Vsebino in pogoji nagradne igre »Gen-ij kviz na Radiu 1« – 
Čistopis z dne 11. 3. 2016 (Vsebina in pogoji nagradne igre – Čistopis z dne 11. 3. 2016), sprejetimi s strani 
naročnika nagradne igre GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško (v 
nadaljevanju: naročnik nagradne igre/prodajalec), z določili Splošnih pogojev družbe GEN-I, d.o.o. za dobavo 
električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: Splošni pogoji), ter Pravili za sodelovanje v 
nagradni igri »Gen-ij kviz na Radiu 1 – Čistopis z dne 11. 3. 2016 in Rednim cenikom električne energije za 
gospodinjske odjemalce objavljenimi na www.pocenielektrika.si, in so na voljo na sedežu prodajalca.  
Seznanjen sem, da nagradna igra, ki traja od vključno 7. 3. 2016 do vključno 11. 3. 2016 na Radiu 1,  
organizatorja INFONET MEDIA, radijska produkcija, d.d., Stegne 11B, 1000 Ljubljana poteka tako, da se lahko 
poslušalci za sodelovanje v nagradni igri prijavijo na spletni strani organizatorja nagradne igre www.radio1.si, 
tako, da izpolnijo spletni obrazec s svojimi podatki (ime, priimek, kraj bivanja in e-naslov) ter da ena prijava 
velja za ves čas trajanja nagradne igre. Uredništvo programa Radia 1 bo vsak dan tekom trajanja nagradne igre 
izžrebalo po enega prijavljenega poslušalca, ki bo dobil možnost sodelovanja v etru Radia 1. Vsak izmed 
poslušalcev, ki bo sodeloval v nagradni igri v etru Radia 1 bo prejel pet vprašanj, za odgovor na vsako vprašanje 
bo imel na voljo pet sekund. V kolikor sodelujoči poslušalec odgovori na vseh pet vprašanj pravilno, prejme 
glavno nagrado. V nasprotnem primeru variira obseg nagrade (tolažilna nagrada) glede na število pravilnih 
odgovorov, ki jih bo poslušalec podal.  
Nadalje sem seznanjen in soglašam, da lahko nagrado pridobi vsak, za katerega veljajo Vsebina in pogoji 
nagradne igre – Čistopis z dne 11. 3. 2016,  Splošni pogoji in ki izpolnjuje spodaj navedene pogoje, ki morajo 
biti izpolnjeni hkrati: 
- da je kupec skladno s točko 2 Vsebine in pogojev nagradne igre – Čistopis z dne 11. 3. 2016 dosegel nagrado; 
- da je ta kupec:  

- obstoječi kupec električne energije prodajalca. Obstoječi kupec je tisti, ki ima na podlagi na podlagi 
Splošnih pogojev s prodajalcem že sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije gospodinjskemu 
odjemalcu (nadalje: Pogodba), na podlagi te Pogodbe pa je bila pri izvajalcu nalog distribucijskega 
operaterja menjava dobavitelja v korist prodajalca že dejansko uspešno izvedena, in najkasneje do 
21. 3. 2016 prodajalcu na njegov sedež ali v katero koli organizacijsko enoto dostavi original 
podpisano Izjavo za sodelovanje v nagradni igri; 
- ali novi kupec električne energije prodajalca. Novi kupec je tisti, ki v času trajanja nagradne igre s 
prodajalcem sklene Pogodbo in jo skupaj z Izjavo za sodelovanje v nagradni igri, vse original 
podpisano, najkasneje do 21. 3. 2016 dostavi prodajalcu na njegov sedež ali v katero koli 
organizacijsko enoto, na podlagi pogodbe pa je pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja 
menjava dobavitelja v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena. 

Izjavljam, da sem prodajalcu najkasneje do 21. 3. 2016 dostavil original podpisano to Izjavo (obstoječi kupec) 
oziroma original podpisano to Izjavo in Pogodbo (novi kupec) po cenah iz Rednega cenika, katere priloga je ta 
Izjava, pri čemer s podpisom te Izjave prevzemam vse pravice in obveznosti, ki izvirajo iz Vsebine in pogojev 
nagradne igre – Čistopis z dne 11. 3 .2016. Prav tako izrecno soglašam, da ta Izjava šteje kot priloga in učinkuje 
kot veljavna sprememba – dopolnitev k sklenjeni Pogodbi tako, da se pogodbeni stranki k določilu 3. člena te 
sklenjene Pogodbe (Cene in plačilni pogoji) dogovorita, da bo prodajalec kupcu, ki izpolnjuje vse pogoje za 
sodelovanje v nagradni igri prvič priznal popust za izbrano merilno mesto električne energije na prvem 
mesečnem računu za dobavljeno električno energijo (novi kupci) oziroma na prvem naslednjem mesečnem 
računu za dobavljeno električno energijo, ki bo izdan po izpolnitvi vseh pogojev za sodelovanje tej nagradni 
igri (obstoječi kupci) tako, da bo znesek za plačilo enak 0,00 EUR. V primeru, da vrednost plačila na 
posameznem računu za izbrano merilno mesto presega 120,00 EUR, prizna prodajalec popust na posameznem 
računu za izbrano merilno mesto samo do vrednosti vključno 120,00 EUR. Morebitno razliko nad zneskom 



 

vrednosti vključno 120,00 EUR kupec, plača. Znesek, od katerega se obračuna popust, je neto znesek brez 
obračunanega DDV-ja. Popust velja izključno pri znižanju višine računa. Vsak nadaljnji mesec dobave električne 
energije, ki sledi zadnjemu od mesecev, za katerega prodajalec kupcu prizna popust (število mesecev za katere 
se upošteva popust je odvisen od nagrade, ki jo je kupec pridobil) bo prodajalec kupcu električno energijo 
obračunal po vsakokratnem veljavnem Rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev. V 
primeru, da pa ima kupec s prodajalcem sklenjeno Pogodbo po akcijskem ceniku, bo prodajalec kupcu 
električno energijo obračunal po akcijskem ceniku. 
Prodajalec si pridržuje pravico kadar koli pred začetkom izvajanja nagradne igre, v času njenega trajanja 
oziroma po prejemu Izjave za sodelovanje v nagradni igri iz utemeljenih razlogov, navedenih v nadaljevanju, 
zavrniti pravico za sodelovanje v nagradni igri posameznemu udeležencu. V takem primeru mora udeleženca o 
utemeljenih razlogih na ustrezen način obvestiti v roku petnajstih dni od prejema Izjave oziroma v roku 
petnajstih dni od trenutka, ko je izvedel za razlog, na podlagi katerega je upravičen udeležencu zavrniti 
sodelovanje v nagradni igri. Med utemeljene razloge štejejo zlasti: kršenje Vsebine in pogojev nagradne igre – 
Čistopis z dne 11. 3. 2016, namerno ali nenamerno navajanje napačnih ali neresničnih podatkov oziroma 
zavajanje s podatki, ki bistveno odstopajo od dejanskega stanja, kot ga ob zamenjavi dobavitelja prodajalcu 
sporoči izvajalec nalog distribucijskega operaterja. V primeru, ko prodajalec zavrne pravico do sodelovanja v 
nagradni igri, ima pravico tistemu udeležencu, ki mu je zavrnil pravico do sodelovanja v nagradni igri, 
zaračunati vse stroške, ki jih je imel s priznavanjem z nagradno igro pridobljenih ugodnosti ter priznane 
ugodnosti. Če nagrajenec ne navede pravilnih osebnih podatkov in/ali ga do vključno 16. 3. 2016  ni mogoče 
obvestiti o izidu nagradne igre, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli drugega ali 
drugačnega nadomestila. 
 
S podpisom Izjave tudi izrecno soglašam, da v primeru pridobitve nagrade prodajalec in organizator objavita 
moje ime, priimek, naslov, izjavo, fotografije in posnetek na spletnih straneh, Facebooku in promocijskih 
materialih, za kar od organizatorja ali prodajalca ne bom zahteval nikakršnega plačila, ter da sem o pridobitvi 
nagrade obveščen po elektronski pošti in/ali telefonu. Za potrebe plačila dohodnine se zavezujem 
organizatorju dostaviti potrebne podatke.  
 
POMEMBNA OBVESTILA 
Navedeni popust bo obračunan, razen v kolikor ne bom izpolnil vseh pogojev za sodelovanje oziroma bo 
prodajalec skladno z Vsebino in pogoji nagradne igre – Čistopis z dne 11. 3. 2016 zaradi utemeljenih razlogov 
zavrnil mojo pravico do sodelovanja. Ta Izjava ne vpliva na ostala določila sklenjene Pogodbe (vključno z 
njenimi morebitnimi dopolnitvami) oziroma Splošnih pogojev, ki ostanejo s podpisom te Izjave v celoti v veljavi 
in zavezujejo prodajalca in kupca nespremenjeni, razen v kolikor iz zapisa te Izjave oziroma Vsebine in pogojev 
nagradne igre – Čistopis z dne 11. 3. 2016  izrecno ne izhaja drugače. 
 
 
Oddaja izjave: 
Na sedež GEN-I, d.o.o. ali v katero koli njegovo organizacijsko enoto dostavite original podpisano 
to Izjavo (obstoječi kupci) oziroma original podpisano to Izjavo in Pogodbo (novi kupci) najkasneje 
do vključno 21. 3. 2016.  
 
 
Datum in kraj:_____________________   Podpis kupca:_____________________ 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Izpolni dobavitelj električne energije GEN-I, d.o.o.:           
                                                                          
Zaposleni:_________________________        
 
Datum prejema: ____________________ 
 
Podpis: ___________________________ 
 


