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Pravila nagradne igre 

»TRI ZVEZDE V VRSTO« 
na Radiu Ekspres 

 
 

1. člen 
(Splošne določbe) 

 
(1) Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »Tri zvezde v vrsto« (v nadaljevanju: nagradna 
igra), ki bo potekala na Radiu Ekspres do 12.05.2018 do 01.06.2018 
 
(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 in nagrade) 

 
(1) Na Radio Ekspres prihajajo glasbene zvezde (oz. njihove pesmi), ki poslušalcem prinašajo nagrade, 
kadar so predvajane v celoti in v pravem vrstnem redu ena za drugo. Zgodi se lahko kadarkoli v dnevu. 
Naloga tistih, ki želijo sodelovati v nagradni igri, je torej, da poslušajo Radio Ekspres. Vsak dan bodo 
sproti izvedeli, katere tri pesmi so tri zvezde dneva, ki jim lahko prinesejo nagrado. Ko te tri zvezde 
(pesmi) slišijo na Radiu Ekspres predvajane v celoti in v pravem vrstnem redu eno za drugo, morajo takoj 
poklicati na 01 5000 000. Prvi v vrsti prejme nagrado.  
 
(2) Izvajalec ni odgovoren za kakršnekoli okvare omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, ali druge 
težave, ki bi posamezniku onemogočale prijavo ali sodelovanje v nagradni igri.  
 
(3) Nagrada je denarna v vrednosti 100 evrov, ki bo nagrajencu nakazana na osebni TRR najkasneje v 
45-ih dneh od prejema nagrade in bo nakazan znesek zmanjšan za vrednost dohodnine.  
 
(4) Nagrajenec je pred prevzemom nagrade izvajalcu dolžan v roku treh dni posredovati osebne 
podatke, potrebne za predajo nagrade. Ti podatki so: naslov in kraj stalnega prebivališča, telefonsko 
številko, davčna številka in EMŠO. 
 
(5) Posameznik lahko prejme nagrado enkrat samkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo, je tudi ni 
mogoče izplačati v denarju in ni prenosljiva na drugo osebo.  
 
(6) Nagrada se izda v skladu z 98. in s 108. členom Zakona o dohodnin (Zdoh-2). Za plačilo akontacije 
dohodnine pri podelitvi nagrade poskrbi  nagrajenec. Znesek nagrade bo zmanjšan za višino dohodnine.  
 

3. člen 
(Pogoji in pravila sodelovanja) 
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(1) V nagradni igri lahko sodeluje vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji in ki v zadnjih treh mesecih od prijave k nagradni igri na Radiu Ekspres ni prejel druge 
nagrade. 
  
(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) Pogoj za sodelovanje je strinjanje s pravili nagradne igre. Če se s pravili in pogoji sodelovanja v 
nagradni igri ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati in tudi ni upravičen do nagrade. 
 
(4) 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. 
 
 

4. 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 in objave na spletni strani 
www.radioekspres.si in Facebook strani Radia Ekspres ter v okviru morebitne promocijske objave v 
katerem izmed slovenskih medijev ali na spletni strani in drugih glasilih pokrovitelja. 
 
(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) Nagrajenec v nagradni igri soglaša, da lahko izvajalec v tej nagradni igri pridobljene osebne podatke 
posreduje pokrovitelju, saj je to potrebno za namen prevzema nagrade in plačila akontacije dohodnine. 
Nagrajenec tudi soglaša, da lahko pokrovitelj v tej nagradni igri pridobljene kontakte (ime, priimek, 
naslov, elektronski naslov) uporabi za poznejše promocijske aktivnosti (pošiljanje obvestil, ponudb in 
novic). Pokrovitelj pa se obvezuje, da bo prejemnikom tovrstnih promocijskih aktivnosti omogočil, da se z 
liste prejemnikov kadarkoli odjavijo.  
 

 
5. 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/ali nagrajenec v nagradni igri soglaša, da lahko izvajalec posnetke uporabi za nadaljnje 
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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. 
 

 
 

6. 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. 
 
(2) Za dodatna pojasnila v zvezi z nagradno igro smo vam na voljo na številki 01 5000 022 ali na naslovu 
program@radioekspres.si.  
 
 
Ljubljana, 11. maj 2018  


