
PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

„ MALI POSEL TEDNA NA RADIU 1” 

 

1. člen 
(Splošne določbe) 

 

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „ MALI POSEL TEDNA NA RADIU 1” (v 
nadaljevanju: nagradna igra), ki se predvaja na Radiu 1. 

(2) Organizator nagradne igre je Infonet media d.d., Stegne 11b, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju producent).  
 
(3) Pokrovitelj nagradne igre je SKB Banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana. 
(v nadaljevanju: Pokrovitelj). 
 

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

 

2. člen 
(Trajanje nagradne igre) 

 
Nagradna igra je na sporedu vsak četrtek v popoldanskem programu Radia 1 med 17. 10. 
2016 in vključno 24. 11. 2016. Prijave pa se bodo zbirale med 17. 10. 2016 in 23. 11. 2016 
(do 24:00 ure) preko spletne prijavnice, objavljene na www.radio1.si.  
 

3. člen 
(Namen nagradne igre) 

 
Namen nagradne igre je:  
 promocija banke SKB; 
 pospeševanje prodaje produktov SKB za podjetnike (SKB POS- terminal in ugodnosti 

ob zamenjavi banke);  
 izbranim podjetjem / samostojnim podjetnikom omogočiti predstavitev dejavnosti v 

programu Radia1. 
 
 

4. člen 
(Pogoji sodelovanja) 

 
 
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo: 
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- pravne osebe, ki v SKB še nimajo sklenjene pogodbe za sprejem kartic na prodajnem 
mestu in/ali prek interneta in so registrirane v Republiki Sloveniji. 
- fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in v SKB še nimajo sklenjene pogodbe za sprejem 
kartic na prodajnem mestu in/ali prek interneta in so registrirane v Republiki Sloveniji. 
 
(2) Uslužbenci producenta ali pokrovitelja, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunaj 
zakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s producentom ali pokroviteljem 
povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, 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. 
 

5. člen 
(Način sodelovanja v nagradni igri) 

 
(1) Radio 1 v rednem radijskem programu objavi poziv za sodelovanje v rubriki.  

 
(2) Zainteresirani za sodelovanje v rubriki se lahko prijavijo z opisom dejavnosti preko 
spletne prijavnice na www.radio1.si.  

 
(3) Radio 1 izmed prispelih prijav 1 x tedensko izbere enega izmed prijavljenih in mu 
omogoči predstavitev v etru Radia 1 ter ga nagradi z nagrado pokrovitelja rubirke 
(nagrada je opredeljena v 8. členu). Prav tako eden od voditeljskega para popoldanskega 
programa na Radiu 1 obišče izbranega prijavljenega in mu pomaga pri dnevnih 
poslovnih zadožitvah. Izbiro opravi posebej za to rubriko sestavljena komisija. Odločitev 
komisije je dokončna.   

 
(4) Izbor tedenskega nagrajenca opravi komisija v sestavi: 

 
- Nina Luin, urednica Radia 1 
- Nejc Štravs Tisu, kreativni direktor Radia 1 
- Tomaž Klepač in Iztok Gustinčič, voditelja popoldanskega programa na Radiu 1.  

  
(5) Prijavljeni, ki so bili izbrani za predstavitev v etru, se ne smejo ponovno predstaviti. 
 

 
 
 
 
 

6. člen 
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(Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studijem) 
 

Prijavljeni, ki so izbrani za predstavitev, morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa 
navodila. Producent ima pravico, da prekine klic ali zavrne predvajanje predstavitve v etru 
Radia 1, če presodi, da se oseba obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega 
predvajanja in regulativami oziroma veljavno zakonodajo in pogoji sodelovanja. Prijavljeni 
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. Vsi 
sogovorniki se strinjajo s tem, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli 
med sodelovanjem v oddaji.  

 
 

7. 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 Radia 1. 
 
 

8. člen 
(Nagrade) 

 
(1) Prijava oz. prijavitelj v rubriko „Mali posel tedna”, ki ga izbere komisija Radia 1, 
prejme brezplačno predstavitev svoje dejavnosti v programu Radia 1. S strani pokrovitelja 
pa prejme: 
a. brezplačno mesečno uporabnino za en POS-terminal* oz. v primeru internetnega 

trgovca brezplačno najemnino za obdobje 12 mesecev, 
b. brezplačno namestitev POS-terminala na prodajnem mestu oz. v primeru 

internetnega trgovca brezplačno vzpostavitev in definiranje prodajnega mesta, 
c. brezplačno naročnino za SIM kartico za prenos podatkov za obdobje 12 mesecev, v 

kolikor gre za GPRS POS-terminal. 
 
* Nagrajenec lahko izbira med naslednjimi vrstami POS-terminalov: 

- stacionarni POS-terminal (iCT220+iPP220) in naprava za vnos osebne številke 
(PINPAD), 

- stacionarni GPRS POS terminal (iCT220), 
- mobilni GPRS POS-terminal (iWL220). 

 
Vrednost nagrade: 
a. od 105,12 EUR (brez DDV) do 144,24 EUR (brez DDV), odvisno od izbrane vrste POS-

terminala; 
b. 150 € (brez DDV) v primeru internetnega trgovca. 
 



Nagrajenec z banko sklene pogodbo za sprejem kartic na prodajnem mestu in/ali prek 
interneta, v kateri se opredelijo provizija in vsi stroški za sprejem kartic na prodajnem 
mestu. Nagrajencu se provizija in stroški zaračunavajo po poslovni politiki banke, hkrati 
pa se nagrajencu povrnejo vsi stroški iz naslova nagrade.  
 
Transakcijski račun, odprt v banki SKB,  za nagrajeno podjetje oz. fizično osebo, ki opravlja 
dejavnost, ni pogoj za prevzem nagrade. Vendar pa se stranka s prevzemom nagrade in 
sklenitvijo pogodbe za sprejem kartic na prodajnem mestu in/ali prek intraneta zaveže, 
da bo najkasneje v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe za sprejem kartic na prodajnem 
mestu in/ali prek interneta, v banki SKB odprla transakcijski račun. Če se stranka ne odloči 
za odprtje transakcijskega računa, se pogodba za sprejem kartic na prodajnem mestu 
in/ali prek interneta s stranko odpove. 
 
V kolikor se stranka odloči za prekinitev pogodbe za sprejem kartic na prodajnem mestu 
in/ali prek interneta v času trajanja ugodnosti iz naslova nagrade, se ji strošek odklopa 
POS-terminala in odpoved od pogodbe ne zaračuna, po preteku ugodnosti (to je po 12ih 
mesecih), pa se ji ti stroški zaračunajo po ceniku banke SKB. 
 
Nagrajenec ne more zahtevati nagrade v višjih zneskih. Nagrade ni možno zamenjati za 
druge storitve. Nagrada ni prenosljiva. 
 

9. člen 
(Razglasitev nagrajencev in prevzem nagrad) 

 
(1) Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne 

stroške ipd.). Ob prejemu nagrade se mora nagrajenec identificirati z osebnim 
dokumentom.  

 
(2) Nagrada bo nagrajencu izdana s strani pokrovitelja najkasneje 60 dni po zaključku 
nagradne igre. 
 
Po izboru tedenskega nagrajenca bo organizator v roku 24 ur obvestil pokrovitelja o 
nagrajencu, pokrovitelj pa bo v roku 3 dni o nagradi prek e-pošte, telefona ali priporočene 
pošte obvestil nagrajenca ter ga prosil za pisno soglasje za prevzem nagrade in strinjanje 
s pravili nagradne igre in objavo imena na spletni strani www.skb.si. Izžrebanec pisno 
soglasje pošlje po e-pošti ali pošti, rok za oddajo pisnega soglasja s podatki je 8 dni od 
prejema obvestila s strani pokrovitelja. 

Nagrada se ne podeli: 

 če nagrajenec v roku 8 dni od obvestila o nagradi pokrovitelju ne sporoči točnih in 
popolnih podatkov, opredeljenih v prvem odstavku tega člena; 

 če izžrebanec pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje. 



V kolikor tedenski nagrajenec nagrade ne prevzame, bo ostala nagrada nepodeljena. 

Pokrovitelj ne odgovarja, če nagrajenec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi 
okoliščin, ki niso odvisne od organizatorja.  

O prevzemu nagrade in podrobnostih za namestitev se pokrovitelj in nagrajenec 
dogovorita po prejemu pisne izjave o prevzemu nagrade s strani nagrajenca. 

(2)  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.  
 

(3) Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse 
nagrade so neprenosljive in nespremenljive. 
 

10. člen 
(Izključitev odgovornosti producenta in tehničnega izvajalca) 

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

 
11. člen 

(Varstvo osebnih podatkov) 
 
(1) S prijavo v nagradno igro preko spletne prijavnice, kot je to določeno v 2. odst. 4. 
člena teh pravil (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 soglaša, da se jim s strani Producenta 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 
in navedbo odjava v zadevi pošte.  
 
(3) Sodelujoči se strinja, da se pridobljeni osebni podatki hranijo tudi pri pokrovitelju, ter 
uporabljajo za namene neposrednega trženja in obveščanja o novostih poslovanja oz. 
ponudbi, prav tako tudi za statistične obdelave, segmentacijo strank, izpolnjevanje 
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pogodbenih obveznosti, ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje s strani 
pokrovitelja. 
Osebne podatke lahko pokrovitelj obdeluje za namene neposrednega trženja do pisnega 
preklica s strani sodelujočega. Pridobljene podatke bo pokrovitelj skrbno varoval in 
uporabljal v skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo 
osebnih podatkov je zagotovljeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 
94/2007-UPB1). Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki, 
pridobljeni ob podelitvi nagrade, uporabljajo za namene neposrednega trženja, mora 
poslati pisno zahtevo po pošti ali elektronski pošti info@skb.si, pokrovitelj pa mora 
ustrezno preprečiti takšno uporabo osebnih podatkov. 
 
(4) Producent in Pokrovitelj se zavezujeta, da bosta osebne podatke, zbrane v okviru te 
nagradne igre, varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bosta 
posredovala tretjim osebam. 
 
 
(5) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo 
fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Producenta ter Pokrovitelja kot tudi 
uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih 
straneh in vseh drugih medijih.  
 
(6) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da Producent uporablja osebne podatke 
poslušalcev za izvajanje drugih potreb radijskega programa ter za izvajanje raziskav tržišča 
v okviru rednega opravljanja dejavnosti. 
 
 

12. 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. 
 
 

13. člen 
(Dodatne informacije o nagradni igri)  

 
(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo. 
 
(3) Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v 

nagradni akciji, ki jo ustvarja. 
 
 

14. Člen 
(Veljavnost) 
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Ti splošni pogoji in pravila veljajo od 17.10.2016 naprej in so objavljeni na spletni strani 
www.radio1.si. Udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri so seznanjeni s  pravili, jih 
sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator lahko spremeni ta pravila, 
če to zahtevajo tehnični, zakonski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. 
Organizator bo o vseh spremembah in novostih ponudbe obveščala udeležence z 
objavami na spletnih straneh www.radio1.si. 
 
 
Ljubljana, 17. 10. 2016 
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