
 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE 
“EKSPRES PROMETNA KONTROLA” 

 
 
 

1. člen 
(Splošne določbe) 

 
(1) Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre “Ekspres prometna kontrola” (v 
nadaljevanju: nagradna igra), ki bo potekala na Radiu Ekspres od 8. Januarja do 26. Januarja 
2018. 

 
(2) Nagradno igro izvaja podjetje Megaline, d.o.o., Stegne 21 c, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: 
izvajalec)  
 
(3) Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Radia Ekspres www.radioekspres.si. 

 
 
 

2. člen 
(Opis nagradne igre) 

 
(1)  Poslušalci se v nagradno igro prijavijo z obrazcem na www.radioekspres.si. Med vsemi prijavljenimi 
poslušalci Saša in Grega vsako jutro izžrebata po enega poslušalca in ga pokličeta v eter. Naloga poslušalca 
na liniji pa bo, da pravilno odgovori na vsa tri vprašanja iz Cestno prometnih predpisov. Poslušalcu bo 
postavljeno vprašanje s možnostmi a, b, c (lahko tudi d). V kolikor poslušalec odgovori pravilno na vsa tri 
vprašanja je letna vinjeta za osebno vozilo za leto 2018 njegova/njena. V kolikor na vprašanje odgovori 
napačno do letne vinjete ni upravičen. Vsekakor pa se lahko poslušalci k nagradni igri prijavijo večkrat.  
 
(2)     V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se v terminu od 8.1.2018 do 26.1.2018 prijavijo s 
spletnim obrazcem na www.radioekspres.si in so do 8.1.2018 dopolnili polnoletnost. V nagradni 
igri lahko sodelujejo samo tisti posamezniki, ki se strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre. Če se z 
njimi ne strinjajo, v nagradni igri ne morejo sodelovati. 
 
 
 

3. člen 
(Pogoji in omejitev sodelovanja) 

 
(1)     V nagradni igri lahko sodeluje vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji in v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun. 

 
(2)     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. 

 
(3)     Sodelujoči, ki se v okviru poteka nagradne igre neprimerno, žaljivo ali drugače 
nespodobno izraža, bo izključen iz nagradne igre in ne more prejeti nagrade. 
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4. člen 
(Varstvo osebnih podatkov) 

 
(1)     Izvajalec se obvezuje, da bo osebne podatke prijavljenih oseb 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. 
 

5. člen 
(Snemanje in objave pogovorov) 

 
(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. 

 
(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 ter v 
okviru morebitne promocijske objave v katerem izmed slovenskih medijev. 

 
 
 

6. člen 
(Vednost nagrade in način izplačila) 

 
(1) Nagrajenec  prejme l e t n o  v i n j e t o  z a  o s e b n o  v o z i l o  ( v  v r e d n o s t i  

1 1 0  E U R ) ,  k i  j o  b o  p r e j e l  š e l e  p o  p l a č i l u  a k o n t a c i j e  
d o h o d n i n e . Nagrada se izda v skladu v skladu z 98. in s 108. členom Zakona o 
dohodnin (Zdoh-2). Ker presega vrednosti 42 evrov, je potrebno plačilo akontacije 
dohodnine.  
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7. člen 

(Ostale določbe) 

 
(1)     Izvajalec nagradne igre lahko kadarkoli spremeni ali priredi pravila nagradne igre, v kolikor 
oceni, da je to potrebno. 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  odgovore  na  vsa  morebitna  dodatna  vprašanja,  vezana  na  nagradno  igro,  lahko 
pokličete na tel. številko 01 5000 022, ali vprašanje pošljete na program@radioekspres.si. 

 
Ljubljana,  
08.01.2018 
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