
Pravila nagradne igre 

»Vrtni center Mercator Ljubljana Šiška 
vam podarja darilno kartico Mercator v vrednosti 40 evrov«, 

samo na Radiu Ekspres 
 
 

1. člen 
(Splošne določbe) 

 
(1) Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »Vrtni center Mercator Ljubljana Šiška vam 
podarja darilno kartico Mercator v vrednosti 40 evrov« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki bo potekala 
na Radiu Ekspres pet četrtkov zapored od 9. aprila 2015 do 7. maja 2015, predvidoma ob pribl. 15:30 uri.  
 
(2) Nagradno igro izvaja podjetje Megaline, d. o. o., Stegne 21 c, Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec) v 
sodelovanju  s podjetjem Mercator center Ljubljana Šiška, Cesta Ljubljanske brigade 33, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: pokrovitelj).  

 
(3) Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Radia Ekspres, www.radioekspres.si. 
 

 
 

2. člen 
(Opis nagradne igre) 

 
(1) Izvajalec bo pet četrtkov zapored v programu Radia Ekspres zastavil nagradno vprašanje, povezano 
z Vrtnim centrom Mercator Ljubljana Šiška. Poslušalci bodo odgovor nanj lahko izvedeli (tudi), če bodo 
prisluhniti pogovoru med voditeljem Radia Ekspres in predstavnikom pokrovitelja v programu Radia 
Ekspres tik pred tem.  
 
(2) Ko bo voditelj zastavil nagradno vprašanje, bo poslušalce pozval, da ga v najkrajšem možnem času 
pokličejo na 01 5000 000. K sodelovanju v nagradni igri bo povabil prvega izmed klicočih. Če bo 
sodelujoči na nagradno vprašanje odgovoril pravilno, bo upravičen do nagrade, v nasprotnem primeru 
pa ne. V tem primeru bo dal priložnost za odgovor naslednjemu od kandidatov.  
 
(3) Voditelj oz. izvajalec ali pokrovitelj niso odgovorni za kakršnekoli okvare omrežja, telefonskih linij ali 
komunikacije, ali druge težave, ki bi posamezniku onemogočale prijavo ali sodelovanje v nagradni igri.  

 
 

3. člen 
(Opis nagrade in njenega prevzema) 

 
(1) Nagrada je darilna kartica Mercator v vrednosti 40 EUR, ki jo lahko nagrajenec vnovči v katerem koli 
centru Mercator v Sloveniji. Nagrajenec nagrado prevzame na sedežu izvajalca, Stegne 21c, 1000 
Ljubljana. Rok za prevzem nagrade je 14 dni od dne, ko je nagrajenec sodeloval v nagradni igri. Stroški 
prevzema nagrade niso vključeni in so breme nagrajenca.   
 
(2) Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo, je ni mogoče izplačati v denarju in ni prenosljiva na drugo 
osebo. Nagrada se izda v skladu z 98. in s 108. členom Zakona o dohodnin (Zdoh-2). Ker ne presega 



zakonsko določene meje za plačilo akontacije dohodnine, to ni potrebno.  
 

 
4. člen 

(Pogoji in pravila sodelovanja) 
 
(1) V nagradni igri lahko sodeluje vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati redno ali honorarno zaposlene osebe v podjetju 
Megaline, d. o. o., njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene v podjetjih, povezanih z izvedbo 
nagradne igre, ali osebe, ki so v zadnjih treh mesecih že prejele kakšno nagrado Radia Ekspres.  
 
(2) Pogoj za sodelovanje je strinjanje s pravili nagradne igre. Šteje se, da se sodelujoči s prijavo na 
nagradno igro s pogoji nagradne igre tudi strinja. Če se s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ne 
strinja, v nagradni igri ne more sodelovati in tudi ni upravičen do nagrade.  
 
(3) Sodelujoči, ki se med potekom nagradne igre oziroma v okviru pogovora z voditeljem ali izvajalcem 
nagradne igre izraža neprimerno, žaljivo ali drugače nespodobno, bo iz nagradne igre izključen in ne more 
prejeti nagrade. 
 
 

5. člen 
(Varstvo osebnih podatkov) 

 
(1) Izvajalec se obvezuje, da bo v okviru nagradne igre pridobljene osebne podatke varoval v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
 
(2) Izvajalec si pridržuje pravico do objave imena, priimka in kraja bivanja ter fotografij dobitnika nagrade, 
in sicer v okviru najave nagradne igre v radijskem programu Radia Ekspres ter objave na spletni strani 
www.radioekspres.si in Facebook strani Radia Ekspres ter 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 h 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. 
 
(4) Nagrajenci v nagradni igri soglašajo, da izvajalec njihove podatke posreduje pokrovitelju, saj je to 
potrebno za prevzem nagrade.  
 

 
6. člen 

(Snemanje in objave pogovora) 
 
(1) Sodelujoči v nagradni igri je seznanjen, da se pogovor, ki bo opravljen na kraju poteka nagradne 
igre, in pogovor, ki bo opravljen v okviru programa ali izven programa Radia Ekspres pred, med ali po 
nagradni igri za potrebe nagradne igre, v celoti snema. 
 



(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 v programu Radia 
Ekspres, na spletni strani www.radioekspres.si in Facebook strani www.facebook.com/radioekspres ter v 
okviru morebitne promocijske objave v katerem izmed slovenskih medijev. 
 

 
 

7. člen 
(Ostale določbe) 

 
(1) Izvajalec si v času trajanja nagradne igre pridržuje pravico do dopolnitve ali spremembe pravil 
nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni mogoča, razen če izvajalec 
ugotovi in presodi, da je nagrajenec kršil pravila in pogoje te nagradne igre.  
 
(2) Za dodatna pojasnila v zvezi z nagradno igro smo vam na voljo na številki 01 5000 012 ali na naslovu 
program@radioekspres.si.  
 
 
Ljubljana, 9. april 2015  
  


