
 

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE 
“KEŠ VITRINA RADIA EKSPRES” 

 
 

1. člen 
(Splošne določbe) 

 
(1)  Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre “Keš vitrina Radia Ekspres” (v 
nadaljevanju: nagradna igra), ki bo potekala na Radiu Ekspres od 10. februarja, do vključno 3. 
marca 2018. 

 
(2)  Nagradno igro izvaja podjetje Megaline, d.o.o., Stegne 21 c, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju 
izvajalec), v sodelovanju z Euromarkt center, d.o.o., Šmartinska cesta 152g, 1000 
Ljubljana (v nadaljevanju pokrovitelj). 
 
(3)  Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Radia Ekspres (ww.radioekspres.si) 
in dostopna v prostorih uprave pokrovitelja nagradne igre.  

 
 

2. člen 
(Opis nagradne igre) 

 
(1)  V času od 10.2. do vključno 3.3.2018 bo v nakupovalnem središču Citypark Ljubljana postavljena Keš 
vitrina. V njej bodo razstavljeni izbrani predmeti. Naloga poslušalcev in obiskovalcev Cityparka je, da 
ugotovijo skupni znesek vseh predmetov, ki so razstavljeni v Keš vitrini. Za določanje vrednosti predmetom, 
veljajo maloprodajne cene predmetov brez popustov. Poslušalci se v nagradno igro prijavijo z obrazcem na 
www.radioekspres.si in s posebnim letakom, ki ga najdejo ob Keš Vitrini Radia Ekspres v Cityparku Ljubljana. 
Med vsemi prijavljenimi bomo vsak delovnik med 19.2. in 2.3.2018 izžrebali tri kandidate ki so se prijavili 
preko obrazca na www.radioekspres.si in tri, ki so se k nagradni igri prijavili z oddanim letakom na lokaciji 
Cityparka Ljubljana. Izžrebane bomo poklicali po telefonu in jim dali priložnost, da nam v eter zaupajo 
njihovo napoved skupne vrednosti vseh predmetov v v vitrini. Sodelujoči se lahko k nagradni igri prijavijo 
večkrat. V kolikor se klicani ne oglasi, izgubi priložnost sodelovanja, izžrebamo in kličemo novega kandidata.  
Vsi, ki bodo dobili klic, se bodo v finalu, ki bo 3.3.2018 potekalo v Cityparku Ljubljana, potegovali za glavno 
nagrado – vse predmete, ki se nahajajo v Keš vitrini. Zmagovalec nagradne igre bo tisti, ki bo napovedal 
točen znesek skupne vrednost vseh predmetov oziroma bo najbližje do zneska. V kolikor bo več sodelujočih 
napovedalo enak znesek, bo zmagovalca določil žreb. 
 
(2)  Dejanska vrednost predmetov, ki se nahajajo v Keš vitrini je določena ob prevzemu predmetov pri 
partnerjih, ki so predmete prispevali in je navedena na posebnem dokumentu hranjenem pri izvajalcu 
nagradne igre. Vrednost posameznega predmeta bo javno razkrita na finalni prireditvi. 
 
(3)  V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se v terminu med 10.02.2018 in 02.03.2018 prijavili s 
spletnim obrazcem www.radioekspres.si ali s posebnim letakom v na lokaciji Keš vitrine v 
Cityparku Ljubljana in so do 10.02.2018 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. 

 
(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. 

 
 

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 izdelke iz Keš Vitrine Radia Ekspres v celoti. Nagrada se izda v skladu v 
skladu z 98. in s 108. členom Zakona o dohodnin (Zdoh-2). V kolikor vrednost presega 42 evrov, 
je potrebno plačilo akontacije dohodnine. Akontacijo dohodnine poravna pokrovitelj.  

 
(2)  Nagrajenec bo predmete lahko prevzel ali na zaključni prireditvi, v kolikor bo tam prisoten, v 
nasprotnem primeru pa na sedežu izvajalca igre in sicer najkasneje v roku 14 dni po koncu 
nagradne igre. Stroške prevzema predmetov nosi nagrajenec sam. 
 
(3)  Nagrajenec predmetov, ki jih prejme kot nagrado ne more menjati za denar oziroma za 
druge predmete, razen v kolikor je dogovorjeno drugače. 

 
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, 09.02.2018 


