
PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

„Teden Laškega Piva in cvetja” 

 

1. člen 
(Splošne določbe) 

 

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „Teden Laškega Piva in cvetja” (v 
nadaljevanju: nagradna igra), ki se predvaja na Radiu 1. 

(2) Organizator nagradne igre je Infonet media d.o.o., Stegne 11b, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: producent).   
 
(3) Pokrovitelj nagradne igre je Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: pokrovitelj).  

(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani Radia 1, www.radio1.si. 

 

2. člen 
(Trajanje nagradne igre) 

 
(1) Nagradna igra je na sporedu vsak delovni dan od 16. 5. 2022 do 18. 5. 2022 v programu Radia 
1, prijave, ki se upoštevajo v nagradni igri, pa se sprejemajo vsak dan od 13. 5. 2022 do 18. 5. 2022 
do 7.00 ure. 
 
(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave 
in se na podlagi odločitve producenta nagradne igre lahko spremeni, tako da se podaljša. 
Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen v programu Radia 1 in v 
popravku teh pravil.   
 

3. člen 
(Pogoji sodelovanja) 

 
(1) Prijavijo se lahko prebivalci držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je 
nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na 
podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo. V nagradni igri 
ni dovoljeno sodelovanje osebam mlajšim od 15 let. 
 
(2) Uslužbenci Producenta ali Pokrovitelja ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z 
zunajzakonskimi 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. V primeru, da je sodelujoči izžrebani kakorkoli povezan s 
Producentom ali Pokroviteljem, se mu nagrada ne podeli. 
 

http://www.radio1.si/


(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. 
 

4. člen 
(Način sodelovanja v nagradni igri) 

 
(1) Poslušalci se za sodelovanje v nagradni igri prijavijo tako, da na številko 051 300 300 napišejo 
SMS sporočilo s ključno besedo »PEŠ« ali »S KOLESOM« in svojimi podatki (ime, priimek) ali preko 
Instagram profila Radio 1. V primeru več prijav, poslanih s strani iste osebe, se vse prijave štejejo 
kot ena prijava. 
 
(2) Vsak delovni dan, v času trajanja nagradne igre, kot je opredeljeno v 2. členu teh pravil, bodo 
voditelji Radia 1 poslušalce v etru povabili, da sodelujejo v nagradni igri, in sicer tako, da preko 
SMS sporočila ali Instagram profila Radia 1 glasujejo ali naj gre Jana Morelj iz Ljubljane v Laško peš 
ali s kolesom. Uredništvo Radia 1 lahko v času trajanja nagradne igre izbere in pokliče prijavljenega 
poslušalca, ki bo v etru radijskega programa Radio 1 povedal, kako (na kakšen način) naj gre Jana 
Morelj v Laško. V sredo, 18. 5. 2022 bo uredništvo Radia 1, izmed vseh sodelujočih, tako tistimi, ki 
so se prijavili preko SMS sporočila, kot med tistimi, ki so se prijavili na Instagram profilu, izžrebalo 
enega nagrajenca, ki prejme nagrado opredeljeno v 7. členu teh pravil. V kolikor poslušalec zavrne 
sodelovanje v programu Radia 1, ni upravičen do nagrade, uredništvo Radia 1 pa v tem primeru 
izbere in pokliče drugega poslušalca. Če se poslušalec ne javi v času 15 sekund oz. je linija 
zasedena, se izbere in pokliče drugega poslušalca. Povratni klici s strani poslušalca se ne 
upoštevajo. Poslušalci, ki so povezani s studiem, morajo izpolniti vse pogoje teh pravil in 
upoštevati vsa navodila producenta. 

 
(3) V primeru, da v času trajanja nagradne igre producent ugotovi, da obstaja sum goljufije ali 
nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani poslušalcev ali drugih oseb, ki v nagradni igri 
sodelujejo, ima producent pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.     
 
(4) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup. 
 

5. člen 
(Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studiem) 

 
Poslušalci in izbrani uporabniki, ki so v živo povezani s studiem Radia 1, morajo izpolniti vse pogoje 
in upoštevati vsa navodila, določena s strani producenta. Producent in komisija Radia 1 imata 
pravico, da prekineta klic ali zavrneta izdajo nagrade, če presodita, da se oseba obnaša 
neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja in regulativami oziroma veljavno 
zakonodajo in pravili nagradne igre. Poslušalci oziroma uporabniki ne smejo reklamirati 
kateregakoli izdelka ali storitve, 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. Poslušalci se strinjajo s tem, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli 
med sodelovanjem v nagradni igri. Če poslušalec v telefonskem klicu omenja tretje osebe ali 
razkriva kakršne koli podatke o njih, je dolžan sam pridobiti njihovo vnaprejšnje pisno soglasje.  
 
 
 

 



6. člen 
(Izključitev vključitve v SMS klub) 

 
Tekmovalci oz. 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. 
 

7. člen 
(Nagrade) 

 
(1) V nagradni igri se podeli ena glavna nagrada, ki velja za dve osebi, v vrednosti do 40,00 EUR (z 
DDV): 
 

- all inclusive hrana in pijača na dogodku Pivo in cvetje 2022; 
- dostop do backstage-a dogodka Pivo in cvetje 2022. 

 
(2) Nagrado posameznemu nagrajencu podeli pokrovitelj nagradne igre in se s posameznim 
nagrajencem dogovori za prevzem nagrade. Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Dodeljene 
nagrade ni mogoče unovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati njene denarne 
protivrednosti. Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene 
v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna pokrovitelj nagradne igre. Nagrajenec krije vse 
stroške povezane s prevzemom in koriščenjem nagrade (potne stroške ipd.). Prav tako se 
nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji 
dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. Nagrada 
bo nagrajencu predana s strani pokrovitelja nagradne igre, in sicer najkasneje do 15. 7. 2022.  
Pokrovitelj nagrade ne podeli, če se nagrajenec na poziv za prevzem nagrade ne odzove, če 
zavrača izvedbo storitve na način, kot ga ponuja pokrovitelj, če je dogodek Pivo in Cvetje 
odpovedan ali če predpisi preprečujejo ali ovirajo izvedbo storitev, ki so predmet nagrade. 
 
(3) Nagrajenec je dolžan seznaniti s temi pravili vse osebe, ki bodo na njegovo povabilo skupaj z 
njim koristile nagrado. Prav tako je dolžan pridobiti njihova pisna soglasja, ki morajo zajemati 
privolitev v obdelavo osebnih podatkov, skladno s temi pravili, vključno z objavo fotografij in 
videoposnetkov, kot tudi potrjevati seznanjenost s temi pravili. Če gre za osebe, ki so mlajše od 
18 let ali niso popolnoma poslovno sposobne, ter jih je mogoče identificirati, je nagrajenec dolžan 
pridobiti pisno soglasje s strani staršev ali zakonitih zastopnikov takšne osebe. Nagrajenec je 
dolžan hraniti pisna soglasja vsaj 5 let od zaključka nagradne igre in jih na poziv pokrovitelja 
predložiti. 
 
(4) Vsak posameznik lahko sodeluje v več nagradnih igrah, 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 možno spremeniti. Vse nagrade 
so neprenosljive in nespremenljive. 
 
 
 



8. člen 
(Izključitev odgovornosti) 

 
Producent, pokrovitelj in tehnični izvajalec niso odgovorni 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.  
 
Pokrovitelj ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 
- nemožnost ali pomanjkljivosti podelitve nagrade zaradi spremembe predpisov, ki preprečujejo 
ali ovirajo izvedbo storitve ali zaradi odpovedi dogodka Pivo in Cvetje, 
- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih nagrajenci utrpeli zaradi koriščenja nagrade, 
- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih nagrajenec utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem 
natečaju ali prejema nagrade. 
 

9. 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. 
 

10. člen 
(Dodatne informacije o nagradni igri)  

 
(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo. 
 
(2) Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, 
ki jo ustvarja. 
 
 
Ljubljana, 13. 5. 2022 
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