
PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

»POPOLNA 10-KA« 

NA RADIU EKSPRES 

 
 

1. člen 
(Splošne določbe) 

 
(1) Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »Popolna 10-ka« (v 
nadaljevanju nagradna igra), ki bo potekala na Radiu Ekspres. 
 
(2) Nagradno igro izvaja podjetje Megaline, d. o. o., Stegne 21 c, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju izvajalec), in sicer od 6. maja 2013 do preklica. Nagradna igra poteka 
vsak delovnik na Radiu Ekspres v oddaji Popolno popoldne.  
 
(3) Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Radia Ekspres, 
www.radioekspres.si. 
 
 

2. člen 
(Pogoji sodelovanja) 

 
(1) V nagradni igri lahko sodeluje vsak državljan Republike Slovenije, ki ima stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji. Prednost pri sodelovanju v nagradni igri imajo 
osebe, ki v zadnjem mesecu niso prejele katere od nagrad na Radiu Ekspres. 
 
(2) V nagradni igri ne smejo sodelovati redno ali honorarno zaposlene osebe v 
podjetju Megaline, d. o. o., in njihovi ožji družinski člani. 
 
(3) Sodelujoči, ki se v okviru telefonskega pogovora izraža neprimerno, žaljivo ali 
drugače nespodobno, bo iz nagradne igre izključen in nagrade ne bo prejel. 
  
(4) Osebe se lahko k nagradni igri prijavijo večkrat, vendar lahko nagrado prejmejo le 
enkrat. 
 
 

3. člen 
(Strinjanje s pravili) 

 
(1) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, 
da s prijavo prek spletnega obrazca na www.radioekspres.si tudi pristanejo na vse 
pogoje sodelovanja v nagradni igri.  
 
(2) Če se sodelujoči s pravili in pogoji sodelovanja ne strinjajo, v nagradni igri ne 
morejo sodelovati in do nagrade niso upravičeni. 
 

http://www.radioekspres.si/
http://www.radioekspres.si/


4. člen 
(Opis nagradne igre in način prijave) 

 
(1) Posameznik se lahko k nagradni igri prijavi prek spletnega obrazca na 
http://www.radioekspres.si/popolna-10-ka/.  
 
(2) Voditelj oddaje Popolno popoldne vsak delavnik v času trajanja nagradne igre 
izbere enega izmed prijavljenih in ga pokliče po telefonu. Če se izbrani kandidat na 
klic ne odzove pravočasno, lahko voditelj za sodelovanje izbere drugega kandidata. 

 
(3) Sodelujoči mora v desetih sekundah navesti deset predmetov oziroma pojmov, 
ki so vezani na temo ali področje, ki ga določi voditelj Popolnega popoldneva, npr.: 
 
Voditelj oddaje Popolno popoldne: Naštejte deset kosov ženskega oblačila! 
Sodelujoči: Minikrilo, šal, čepica, bodi, žabe, balarinke, gamaše, naramnice, hlače, 
srajca, tunika.  

 
(4) Če sodelujoči navede predmet ali pojem, ki ne sodi v zastavljeno temo ali 
področje, se igra nadaljuje, vendar se predmet ali pojem ne šteje kot eden izmed 
pravilno navedenih. Če sodelujoči v 10-ih sekundah navede manj kot deset pravilnih 
predmetov ali pojmov, do nagrade ni upravičen.  
 
 

5. člen 
(Nagrada in izplačilo nagrade) 

 
(1) Nagrajenec, ki izpolnjuje pravila in pogoje nagradne igre ter je bil v nagradni igri 
uspešen, lahko prejme nagrado v vrednosti, ki je pod zakonsko določeno vrednostjo 
za plačilo akontacije dohodnine. Tip nagrade se določa sproti tekom nagradne igre.  
 
(2) Nagrade ni mogoče zamenjati ali prenesti na drugo osebo, prav tako je ni mogoče 
izplačati v denarju. 
 
(3) Nagrajenec lahko nagrado prevzame na sedežu Radia Ekspres, Stegne 21 c, 1000 
Ljubljana vsak delavnik med 8. in 16. uro, in sicer v roku 14 dni po podelitvi nagrade, 
po tem do nagrade ni več upravičen. 

 
(4) Strošek prevzema nagrade je breme nagrajenca in v nagrado ni vključen. 
 
 

6. člen 
(Snemanje ter objava telefonskega klica in fotografij) 

 
(1) Sodelujoči v nagradni igri je seznanjen, da se pogovor v programu Radia Ekspres 
in pogovor, ki se izvede izven programa Radia Ekspres, za potrebe nagradne igre v 
celoti snema. 
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(2) Sodelujoči in nagrajenec v nagradni igri soglaša, da lahko izvajalec posnetke 
uporabi za nadaljnje predvajanje in promocijo nagradne igre v programu Radia 
Ekspres, na spletni strani www.radioekspres.si ali na Facebook strani, 
www.facebook.com/radioekspres. 
 
(3) Nagrajenec v nagradni igri dovoljuje fotografiranje ob prevzemu nagrade in 
neomejeno objavo teh fotografij za nadaljnjo izvedbo in promocijo nagradne igre na 
Radiu Ekspres, in sicer na spletni strani www.radioekspres.si ali Facebook strani 
www.facebook.com/radioekspres. 
 
 

7. člen 
(Varstvo in uporaba osebnih podatkov) 

 
(1) Izvajalec se obvezuje, da bo osebne podatke varoval v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov. 
 
(2) Izvajalec si pridržuje pravico do objave imena, priimka nagrajenca in njegovega 
kraja bivanja ter njegove fotografije, in sicer v okviru programa Radia Ekspres, na 
spletni strani www.radioekspres.si, na Facebook strani Radia Ekspres, 
www.facebook.com/radioekspres, in v okviru morebitne promocijske objave v 
katerem izmed slovenskih medijev. 
 
(3) Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da lahko izvajalec v tej nagradni igri 
pridobljene kontakte uporabi za poznejše promocijske aktivnosti (pošiljanje obvestil 
in novic o nagradnih igrah na Radiu Ekspres, pošiljanje vabil k spletni glasbeni 
raziskavi Radia Ekspres in pošiljanje morebitnih drugih obvestil). Izvajalec se 
obvezuje, da bo prejemnikom tovrstnih promocijskih aktivnosti omogočil, da se z 
liste prejemnikov kadarkoli odjavijo. 
 
 

8. člen 
(Ostale določbe) 

 
(1) Izvajalec si v času trajanja nagradne igre pridržuje pravico dopolnitve ali 
spremembe pravil nagradne igre. 
 
(2) Izvajalec ne odgovarja za morebitne tehnične ali druge težave, ki bi posamezniku 
onemogočale prijavo ali sodelovanje v nagradni igri. 
 
 
Ljubljana, 6. maj 2013 
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