
PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

»IZLET V NEZNANO« 

 

1. člen 

(Splošne določbe) 

  

1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »IZLET V NEZNANO«. 

 

1.2. Izvajalec nagradne igre je RGL, d.o.o. Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana (v nadaljevanju: 

Izvajalec). 

 

1.3. Pokrovitelj nagradne je Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 

Pokrovitelj). 
 

1.4. Pravila in pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so javno objavljeni na 

spletni strani Radia Aktual, www.radioaktual.si  

 

2. člen 

(Trajanje nagradne igre) 

  

2.1.  Nagradna igra traja od vključno 22. 6. 2019 do vključno 28. 6. 2019. Nagradna igra je na sporedu 

vsak delovni dan od vključno 22. 6. 2019 do vključno 28. 06. 2019 v programu Radia Aktual, 

prijave, ki jih upoštevamo v nagradni igri, pa se sprejemajo vsak dan od vključno 22. 6. 2019 do 

vključno 28. 06. 2019 do 10.00 ure.    

 

Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in 

se na podlagi odločitve Producenta nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas 

trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen v programu Radia Aktual in v popravku teh pravil.    

 

3. člen 

(Pogoji sodelovanja) 

  

3.1. Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre. 

 

3.2. V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let in 

izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri 

sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.  
 

3.3. Zaposleni s strani izvajalca ter pokrovitelja, in njihovi najbližji družinski člani (vključno z 

zunajzakonskimi partnerji), ne morejo sodelovati v nagradni igri. Vsaka takšna prijava šteje za 

neveljavno.  

 

3.4. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam. 
 

http://www.radioaktual.si/


3.5. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili 

nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in 

pravila v zvezi z nagradno igro.  

 
 

4. člen 

(Način sodelovanja v nagradni igri) 
 

4.1. Poslušalci se za sodelovanje v nagradni igri prijavijo na spletnem naslovu www.radioaktual.si 

tako, da izpolnijo spletni obrazec s svojimi podatki (spol, ime, priimek, datum rojstva, naslov, 

poštna številka, kraj bivanja, e-mail ter telefonska številka). Ena prijava velja za ves čas trajanja 

nagradne igre. V primeru več prijav, poslanih s strani iste osebe, se vse prijave štejejo kot ena 

prijava.  

 

4.2. V ponedeljek, 24.6.2019, sredo, 26.6.2019, četrtek, 27.6.2019 in v petek, 28.6.2019 se izmed vseh 

pravilno izpolnjenih prijavnic izžreba določeno število nagrajencev do zapolnitve vseh mest na 

avtobusu. Vseh mest na avtobusu, ki so na voljo za nagrajence, je 45. 

 

4.3. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom. 

 
 

5. člen 

(Nagrada in obveznosti) 

 

 

5.1. V nagradni igri se podeli: Izlet v neznano za 45 oseb. Nagrada vključuje: prevoz iz Ljubljane do 

točke izleta v neznano, aktivnosti na izletu v neznano ter odhod domov. Nagrada vključuje 

obrok, vstopnico za prizorišče in prevoz do prizorišča ter Zavarovanje Tujina Evropa S za vse 

nagrajence za dan izleta, ki ga nudi Vzajemna. Trajanje: ves dan.  
 

IZVEDBA NAGRADE: Izlet v neznano poteka v soboto, 29. 6. 2019. Gre za celodnevni izlet v 

neznano, organiziran na točno določen dan.  
 

5.2. Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Dodeljene nagrade ni mogoče unovčiti za druge vrste 

izdelkov ali storitev niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Dohodnino, vključno z 

akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji 

Republike Slovenije, krije in obračuna pokrovitelj nagradne igre. Nagrajenec krije vse stroške 

povezane s prevzemom in koriščenjem nagrade (potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci 

strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski 

razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami 

 

5.3. Nagrad ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago. 

 

5.4. Žrebanja bodo izvedena v prostorih podjetja izvajalca in ne bodo javna. 

 

5.5. Izvajalec bo izžrebanega poslušalca poskušal priklicati na nagrajenčevo telefonsko številko, z 

namenom, da ga obvesti o nagradi.  



 

5.6. V primeru, da se poslušalec ne javi v času 30 sekund oz. je linija zasedena, se izbere in pokliče 

drugega poslušalca. Povratni klici s strani poslušalca se ne upoštevajo. V tem primeru je 

nagrajenec naslednji izžrebani.  

 

5.7. Nagrajenec  je dolžen pustiti svoje osebne podatke (ime in priimek), skupaj z davčno številko in 

naslovom. Osebni podatki, skupaj z davčno številko in naslovom so namreč pogoj za prejem 

nagrade in so potrebni za prijavo prejemnika nagrade v davčno evidenco. Vsi pridobljeni podatki 

se bodo uporabljali skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  
 

5.8. Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v točki 5.7. pravil nagradne igre, bo izvajalec 

nagrajence obvestil o načinu prevzema nagrade. 

  
 

 

6. člen 

(Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studiem) 

 

6.1.  Udeleženci nagradne igre, ki so v živo povezani v programu Radia Aktual, morajo izpolniti vse 

pogoje in upoštevati vsa navodila. Radio Aktual ima pravico, da prekine klic, če se presodi, da se 

oseba obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja oziroma veljavni 

zakonodaji in pravilom nagradne igre.  

 

6.2. Udeleženci ne smejo reklamirati kateregakoli izdelka ali storitve, ne smejo uporabljati 

neprimernih besed oziroma preklinjati ali izjaviti česarkoli, kar je bi lahko bilo škodljivo ali  

žaljivo za katerokoli osebo ali organ.  

 

6.3. Udeleženci se strinjajo, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med 

sodelovanjem v nagradni igri.  

 

7. člen 

(Izključitev vključitve v SMS klub) 

 

Udeleženci v nagradni igri s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključeni v noben SMS klub in ne 

bodo prejeli nobenih SMS sporočil.  

 

8. člen 

(Izključitev odgovornosti izvajalca in tehničnega izvajalca) 

 

Izvajalec ni v nobenem primeru odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma tehnično nedelovanje ali 

motenje delovanja frekvence radia Aktual, spletne strani www.radioaktual.si, uradne Facebook strani 

Radia Aktual, uradnega Instagram profila Radia Aktual, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, 

niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za 

neveljavne.  

 

 

http://www.radioaktual.si/


 

9. člen 

(Varstvo osebnih podatkov) 
 

9.1. S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), 

sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi 

izrecno strinja.   

 

9.2. Ločena upravljavca osebnih podatkov, zbranih v nagradni igri, sta Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 

ulica 2, 1000 Ljubljana in RGL, d.o.o. Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana, ki obdeluje podatke za 

Radio Aktual. Ločena upravljavca bosta osebne podatke (spol, ime, priimek, datum rojstva,  

naslov, poštna številka, kraj bivanja, statistična regija bivanja, email ter telefonska številka) 

vpisala v svojo bazo. Ločena upravljavca bosta vse osebne podatke, sama ali preko pogodbenega 

obdelovalca osebnih podatkov, obdelovala v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje s 

področja varstva osebnih podatkov.  
 

9.3. Osebni podatki iz druge točke tega člena se pri Producentu hranijo do preklica oz. največ 5 let. 

Podatki o nagrajencu se hranijo do poteka zakonskega roka hrambe, oz. do izpolnitve namena, za 

katerega so bili posredovani. Osebne podatke, ki se zbirajo izključno za namen izvedbe 

posamezne nagradne igre (npr. registrska številka), pa se brišejo po koncu nagradne igre.   
 

9.4. S Prijavo je sodelujoči seznanjen, da upravljavca in njuni pogodbeni obdelovalci osebnih 

podatkov, njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen 

izvajanja nagradne igre (spol, ime, priimek, datum rojstva, naslov, poštna številka, kraj bivanja, 

statistična regija bivanja, email ter telefonska številka), ki vključuje tudi objavo osebnih 

podatkov nagrajencev na spletnih straneh upravljalcev. 
 

9.5. Sodelujoči v nagradni igri lahko pri prijavi v nagradno igro označijo, da želijo, da jih Producent 

oziroma Producentovi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov preko elektronskih in sms 

sporočil  obveščajo o pomembnih dogodkih (do 5 sporočil letno), da želijo sodelovati v glasbenih 

raziskavah, ali da želijo prvi izvedeti o novostih in vseh pomembnih informacijah o nagradnih 

igrah, ki jih organizira Radio Aktual. V kolikor je sodelujoči označil katero od navedenih 

možnosti, mu bo Producent oziroma Producentov pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov 

pošiljal želeno, do preklica oziroma največ 5 let. Pokrovitelj lahko obdeluje podatke prijavljenih 

v nagradno igro, ki so označili, da to želijo, za namene neposrednega trženja, in sicer do preklica 

privolitve. S privolitvijo daje prijavljeni Pokrovitelju privolitev, za obdelavo njegovih osebnih 

podatkov, ki jih Pokrovitelj obdeluje na podlagi sklenjenih zavarovalnih pogodb, vključno s 

podatki iz obrazca za ugotavljanje potreb in zahtev, vključitve v program Vzajemna tujina, 

sodelovanja pri nagradnih igrah in dogodkih v organizaciji ali soorganizaciji Vzajemne (teki, 

maratoni in drugi dogodki), uporabe spletnih storitev Vzajemne, drugih poslovnih interakcij z 

Vzajemno, brez podatkov o zdravstvenem stanju, za namen neposrednega trženja, ki vključuje 

oblikovanje prilagojenih ponudb na podlagi ocenjevanja in predvidevanja interesov, 

ekonomskega položaja, potreb ipd. prek navadne in elektronske pošte, kratkih SMS in MMS 

sporočil in telefona. Politika zasebnosti, kjer so vse informacije o obdelavi osebnih podatkov pri 

Pokrovitelju, je dostopna na www.vzajemna.si.  

 

http://www.vzajemna.si/


9.6. Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za 

uporabo osebnih podatkov z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov 

program@radioaktual.si.  Izvajalec bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil 

izbris osebnih podatkov iz baze najkasneje v 15 dneh od prejema preklica. Udeleženec ali njegov 

zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene 

neposrednega trženja z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov za Vzajemna d.v.z.: 

info@vzajemna.si. Posameznik ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve 

prijave pri Informacijskem pooblaščencu.  
 

9.7. Producent se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu 

z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter da jih ne bo 

posredoval tretjim osebam, razen njegovim pogodbenim obdelovalcem, Vzajemni d.v.z..   
 

9.8. S Prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo 

fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Producenta, kot tudi uporabo vseh 

fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in vseh drugih 

medijih.  
 

10. člen 

(Reklamacije) 

 

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami, lahko pošljete na 

elektronski naslov: program@radioaktual.si. 
 

11. člen 

(Končne določbe) 
 

11.1. Za odnose med izvajalcem in poslušalci, ki niso urejeni s temi splošnimi pogoji, se uporablja     

veljavna zakonodaja RS. 

 

11.2. Izvajalec ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, 

ki jo ustvarja.  

 

11.3. Pravila nagradne igre so v celoti objavljena na www.radioaktual.si. 

 

11.4. Ta pravila začnejo veljati in se uporabljajo od 22. 6. 2019 dalje. 
 

 

Ljubljana, 22. 6. 2019 
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