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PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

„PREŠTEJ PAŠTETE NA RADIU 1” 

1. člen 
(splošne določbe) 

 

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

(2) Organizator nagradne igre je Radio 1 d.o.o.,  Stegne 11b, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju producent).  
 

(3) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh Radia 1, www.radio1.si. 

 

2. člen 
(trajanje nagradne igre) 

 
Nagradna igra traja od 20. septembra 2010 do 1. oktobra 2010 in je na sporedu Radia 1 
vsak delovni dan. 
 
 

3. člen 
(pogoji sodelovanja) 

 
(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in 
državljani 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. 
 
(2) Uslužbenci producenta ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi 
partnerji), kot tudi uslužbenci vseh družb, povezanih s producentom oziroma 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 v zvezi z nagradno igro. 
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4. člen 
(način sodelovanja v nagradni igri) 

 
 
(1) Radio 1 v rednem radijskem programu objavi poziv za sodelovanje v nagradni igri.  
 
(2) Obenem Radio 1 na svoji spletni strani in na spletni strani socialnega omrežja 
Facebook objavi posnetek, v katerem je prikazanih določeno število paštet.  
 
(3) Poslušalci morajo prešteti, koliko paštet se pojavi v celotnem posnetku. 
 
(4) Če poslušalec ve, koliko paštet se pojavi v posnetku, mora odgovor poslati v obliki 
sms sporočila na številko 051 300 300. Poleg števila paštet mora navesti tudi svoje 
podatke (ime, priimek in celoten naslov bivanja). 
 
(5). Radio 1 po dvakrat v vsakem programskem pasu, skupno 10 x dnevno, izžreba enega 
izmed prejetih sms sporočil ter pokliče pošiljatelja. Na ta način lahko poslušalec, ki je 
poslal sms sporočilo, v živo sporoči, koliko paštete je po njegovem mnenju v posnetku.  
 
(6) Poslušalec, ki v etru Radia 1 ne ugane pravilnega števila paštet, ni upravičen do 
nikakršne nagrade. Poslušalec, ki se tekom nagradne igre najbolj približa pravilnemu 
številu paštet (ali celo pove točno število), je upravičen do glavne nagrade, to je 
prenosni računalnik. Nagrada je podrobno opredeljena v 6. členu teh pravil.  Če Radio 1 
prejme več enakih odgovorov, ki so najbližje pravilnemu, se izmed vseh enakih 
odgovorov izžreba nagrajenca. 
 

 
 

5. člen 
(izključitev vključitve v SMS klub) 

 
Poslušalci oz. sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo 
vključili v noben SMS klub in ne bodo prejemali nikakršnih SMS sporočil razen 
morebitnih informativnih sporočil v povezavi z nagradno igro.  
 

 
 

6. člen 
(nagrade) 

 
(1) Poslušalec, ki se s svojo številko najbolj približa številu paštete v posnetku ali 

celo sporoči pravilno številko, je upravičen do glavne nagrade, to je prenosni 
računalnik. 
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TEHNIČNE PODROBNOSTI 

Procesor: AMD Phenom II Dual Core N620 2.7GHz   

Pomnilnik: 4GB (2x2GB), Ni proste reže   

Trdi disk: 500GB, 7200rpm, SATA   

Zaslon: 39,6 cm, 1366x768, LED Bright View   

Grafična kartica: ATI Mobility Radeon HD 5470 1GB   

Bralna enota: čitalec kartic, DVD±RW DL LS   

Priključki: wlan.11b/g/n, LAN 10/100, BT, Spletna kamera, HDMI, VGA, USB2.0x3   

Operacijski sistem: Brez operacijskega sistema   

Baterija: Li-Ion, 6 celična   

Teža: 2.2 kg   

Garancija: 1 leto Collect & Return   

Blagovna znamka: Hp  

  
 
 
O nagradi bo zmagovalec obveščen v 24 urah od zaključka nagradne igre. Nagrada bo 
nagrajencu izročena v roku 30 dni od izbora. 
Nagrajenec mora v roku 30 dni od konca nagradne igre producentu dostaviti vse 
potrebne podatke za izplačilo oziroma izročitev nagrade. Če nagrajenec v tem času 
podatkov ne dostavi, izgubi pravico do nagrade.  
 
(2) Nagrada ni prenosljiva ali izplačljiva v denarju. Dohodnino, vključno z akontacijo 
dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji R 
Slovenije, krije nagrajenec. Nagrajenec krije tudi vse stroške povezane s prevzemom 
nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Ob prejemu nagrade se mora nagrajenec 
identificirati z osebnim dokumentom.  
 
(3) Nagrada bo zmagovalcu izdana s strani podjetja Radio 1 d.o.o. , Stegne 11b, 1000 
Ljubljana. 
 
(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 
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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. 
 
 
 

7. člen 
(izključitev odgovornosti producenta in tehničnega izvajalca) 

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

 
 
 

8. člen 
(varstvo osebnih podatkov) 

 
(1) Osebni podatki, ki bodo producentu poslani s strani sodelujočega, bodo namenjeni 
za namene pošiljanja nagrade. 
 
(2) Producent se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, 
varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredoval 
tretjim osebam. 
 
(3) Producent lahko uporablja osebne podatke sodelujočih, ki jih je zbral v tej nagradni 
igri tudi za namene promocije Radia 1 v skladu z določbami 72. člena Zakona o varstvu 
osebnih podatkov.   
 
(4) Zmagovalec nagradne igre dovoljuje fotografiranje in snemanje za promocijske 
aktivnosti Radia 1 ter uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske 
aktivnosti Radia 1.  
 
(5) Podatki uporabnikov (tj. telefonska številka, ipd) bodo shranjeni v posebni bazi, do 
katere imajo dostop le pooblaščene osebe. Radio 1 si pridržuje pravico do uporabe 
osebnih podatkov poslušalcev za izvajanje promocijskih aktivnosti, izvajanj raziskav 
tržišča in drugih potreb radijskega programa v okviru rednega opravljanja svoje 
dejavnosti. 

 
 

9. člen 
 (reklamacije)  
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(1) 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) Prijavljenim svetujemo, da si pogoje nagradne igre natisnejo in jih shranijo na 
varnem. 
 
(2) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo. 
 
(3) Poducent ima pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki 
jo ustvarja. 
 
 
 
Ljubljana, 20. 9. 2010 


