
 

Pravila nagradne igre: 

“VAŠ 100% ODMOR” 
 

 
1. člen 

(Splošne določbe) 
 
(1) Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre “Vaš 100% odmor” (v nadaljevanju: 
nagradna igra), ki bo na Radiu Ekspres potekala od 2. do 26. aprila 2018.  
 
(2) Nagradno igro izvaja podjetje Megaline, d.o.o., Stegne 21 c, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: izvajalec) v sodelovanju s pokroviteljem nagradne Dana, proizvodnja in prodaja 
pijač, d.o.o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna (v nadaljevanju: pokrovitelj). 
 
(1) Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Radia Ekspres, www.radioekspres.si. 
 
 

2. člen 
(Opis nagradne igre in nagrade) 

 
(1) Cilj nagradne igre je zagotoviti zaposlenim in samozaposlenim kakovosten in vitaminski 
odmor med delom, v katerem si lahko vsaj za kratek čas odpočijejo ter privoščijo kakovostne 
napitke Dana in sadje.  
 
(2) Sodelujoči v tej nagradni igri se potegujejo za nagrado, tj. gajbica, napolnjena s sadnjem in 
100% sadnimi sokovi Dana, in za t. i. odmor na delovnem mestu. V času omenjenega odmora 
nagrajenčevo delo prevzameta voditelja na Radiu Ekspres Saša Zadnik in Grega Murn ter ga 
opravljata po svojih močeh. 
 
(3) Prijave k nagradni igri potekajo prek spletnega obrazca na www.radioekspres.si in bodo 
mogoče takoj, ko bo objavljen obrazec, predvidoma 1. aprila. Posameznik ob prijavi navede 
svoje ime, priimek in kontaktno številko ter ime in naslov podjetja, v katerem je zaposlen oz. v 
katerem dela, ter čas, ko bi predvidoma lahko sprejel obisk ekipe Radia Ekspres na svojem 
delovnem mestu. Kakovosten vitaminski odmor traja predvidoma največ eno uro.  
 
(4) Izvajalec bo med 9. in 26. aprilom 2018 med prijavljenih izbral več oseb in se z njimi 
dogovoril za predajo nagrade. Nagrajenci so dolžni zagotoviti prostor in pa dovoljenje 
odgovornih v podjetju za prihod ekipe Radia Ekspres in podelitev nagrade v dogovorjenem času 
in na dogovorjenem kraju. Če dogovor o predaji ne bo mogoč, bo izvajalec izbral drugega 
kandidata. 
 
(5) Izročitev nagrade se šteje za opravljeno, ko izvajalec nagrado dostavi na sedež podjetja. Če 
nagrajenec ne spoštuje dogovorjenega časa, termina ali katerih koli drugih dogovorov z 
izvajalcem, do nagrade ni upravičen. 
 

(1) Nagrajenec lahko v času nagradne igre nagrado prejme enkrat samkrat. Nagrajenec nima 
pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v količinah, večjih od tistih, ki so bile 



 

dogovorjene v okviru nagradne igre. Nagrade prav tako ni mogoče prenesti na druge osebe ali 
na drugo podjetje.  
 

(2) Nagrada se izplača v skladu z 98. členom in s 108. členom Zakona o dohodnini (Zdoh-2) in 
se ne všteva v davčno osnovo, saj vrednost nagrade ne presega 42 Eur.  
 
 

3. člen 
(Pogoji sodelovanja) 

 
(1) K nagradni igri se lahko prijavijo posamezniki, zaposleni v podjetju, zavodu ali drugi 
organizaciji s sedežem v Sloveniji, samozaposleni in kulturni delavci v RS. 
 
(2) V nagradni igri ne smejo sodelovati redno ali honorarno zaposlene osebe v podjetju 
Megaline, d. o. o., njihovi ožji družinski člani in osebe, zaposlene v podjetjih, povezanih z 
nagradno igro.  
 
(3) Sodelujoči, ki se v okviru telefonskega ali siceršnjega pogovora izraža neprimerno, žaljivo 
ali drugače nespodobno, bo iz nagradne igre izključen in nagrade ne bo prejel. 
 

 
4. člen 

(Strinjanje s pravili) 
 
(1) Pogoj za sodelovanje je strinjanje s pravili nagradne igre. Šteje se, da se sodelujoči s 
prijavo na nagradno igro s pravili in pogoji nagradne igre tudi strinja. 
 
(2) V kolikor se sodelujoči s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ne strinja, v nagradni 
igri ne more sodelovati in tudi ni upravičen do nagrade. 
 
 

5. člen 
(Snemanje in objave pogovora) 

 
(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. Nagrajenec 
je ob predaji nagrade dolžan izvajalcu omogočiti snemanje pogovora z vsaj enim od zaposlenih, 
udeleženih pri predaji nagrade, fotografiranje nagrajenca in snemanje predaje. 
 
(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 ter v katerem od 
slovenskih medijev. 
 
(3) Nagrajenec v nagradni igri dovoljuje fotografiranje ob prevzemu nagrade in neomejeno 
objavo teh fotografij za nadaljnjo izvedbo in promocijo nagradne igre, in sicer na spletni strani in 
Facebook strani izvajalca in pokrovitelja.  
 



 

 
6. člen 

(Varstvo 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. 
 
 

7. člen 
(Ostale določbe) 

 
(1) Izvajalec si v času pred začetkom nagradne igre in med njenim trajanjem pridržuje pravico 
dopolnitve ali spremembe pravil nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba 
nanje ni mogoča. 
 
(2) Izvajalec ne odgovarja za morebitne tehnične ali druge težave, ki bi posamezniku 
onemogočale prijavo ali sodelovanje v nagradni igri. 
 
(3) 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, 1. april 2018  


