
 

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI  

VINJETE ŠE NI? ZATE JO IMAMO MI! 
  

1. člen  

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre VINJETE ŠE NI? ZATE JO IMAMO MI! (v nadaljevanju: 

nagradna igra), ki se predvaja na Radiu Štajerski val.  

Organizator nagradne igre je Radio Štajerski val, d.o.o., Drofenikova 1, 3230 Šentjur  (v nadaljevanju: 

organizator).  

Pokrovitelj nagradne igre je AS system d.o.o., Obrtniška ulica 14, 3240 Šmarje pri Jelšah (v 

nadaljevanju: pokrovitelja).  

Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani Štajerskega vala.  

 

2. člen  

Nagradna igra poteka od  21. januarja 2022 do 6. februarja 2022, med tednom.  

Nagradna igra se promovira v programu Radia Štajerski val, na FB profilu Štajerskega vala ter na spletni 

strani www.stajerskival.si.  

 

 3. člen  

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in 

državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora 

zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, 

da zastopa omenjeno mladoletno osebo.  



Pogoj je, da nagrajenec/-ka v obdobju zadnjih 2 mesecev na Štajerskem valu ni prejel/-a nobene 

nagrade. 

Uslužbenci organizatorja in pokrovitelja nagrad ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z  življenjskimi 

partnerji), ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne 

podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava bo neveljavna v primeru, da bo odkrita. 

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s  sodelovanjem 

v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. 

 

4. člen 

Načini sodelovanja v nagradni igri 

Poslušalci sodelujejo v veliki nagradni igri VINJETE ŠE NI? ZATE JO IMAMO MI! na Štajerskem valu s 

prijavo v spletni obrazec, objavljen na www.stajerskival.si. Prijavijo se v obrazec s svojimi podatki in 

registrsko številko svojega avtomobila. 

Nagradna igra poteka na spletni strani in v etru Štajerskega vala. Nagrado, letno e-vinjeto za leto 2022, 

lahko prijavljeni poslušalec dobi s pozornim poslušanjem Radia Štajerski val. 

Nagrada je letna e-vinjeta za leto 2022 za vozila v cestninskem razredu 2A. 

Kako do e-vinjete? Ko voditelj v programu Štajerskega vala OBJAVI IZŽREBANO REGISTRSKO ŠTEVILKO 

(ne objavi je v celoti, ampak delno). Poslušalec, ki jo prepozna, TAKOJ POKLIČE NA RADIJSKO STUDIJSKO 

ŠTEVILKO 03 817 12 40 in če se številka izžrebane registrske številke ujema z registrsko številko 

njegovega avtomobila, osvoji letno e-vinjeto za leto 2022.  

Radio Štajerski val lahko spremljate na frekvencah 97,3 in 87, 6 MHz in preko spleta.   

 

 5. člen  

Organizator nagradne igre bo v sodelovanju s pokroviteljema podelil najmanj 6 letnih e-vinjet 2022. 

Nagrajenec je upravičen do nagrade, v kolikor so izpolnjeni pogoji, navedeni v 4. členu.   

Nagrado nagrajenec prevzame osebno na dogovorjenem prodajnem mestu, z prevzemnim 

potrdilom, ki ga osebno prevzame na naslovu Radia Štajerski val d.o.o, Drofenikova 1, 3230 Šentjur. 

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

Republike Slovenije, krije in obračuna pokrovitelj. 

Nagrajenec mora podpisati tudi prevzemno potrdilo, v katerega vpiše svoje ime, priimek, naslov in 

davčno številko.  

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se bo pojavil dvom o istovetnosti podatkov 

ali če bo ugotovljeno, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju z njenimi pravili. 

Nagrada ni izplačljiva v denarju in ni prenosljiva. Akontacijo dohodnine obračuna in plača pokrovitelj 

nagradne igre ob izplačilu nagrade. Morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike 

Slovenije, krije nagrajenec. Nagrajenec krije tudi vse stroške, povezane s prevzemom nagrade (potne 

stroške ipd.).  

Ob prevzemu nagrade se mora nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom. 

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade. Nagrado lahko 

prejme le enkrat. Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Radia Štajerski val in prejme 



nagrado, dva meseca po prejemu nagrade ne more prejeti nagrade v nobeni nagradni igri, ki jo 

organizira Radio Štajerski val. 

V kolikor tak posameznik pred pretekom 2 meseca sodeluje v nagradni igri Radia Štajerski val in dobi 

nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Radio Štajerski val pa bo izbral drugega nagrajenca, ki prejme 

nagrado. 

 

 

 

6. člen 

Vsi osebni podatki, ki bodo organizatorju poslani s strani sodelujočega, bodo namenjeni  izključno za 

namene pošiljanja nagrade. 

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v  skladu z  

Zakonom o varstvu osebnih podatkov po agendi GDPR , ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam. 

Organizator lahko uporablja osebne podatke sodelujočih, ki jih je zbral v tej nagradni igri tudi za 

namene promocije Radia Štajerski val. 

Zmagovalec nagradne igre dovoljuje fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Radia 

Štajerski val ter uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti Radia 

Štajerski val in pokrovitelja nagradne igre.  

 

7. člen 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s 

samo prijavo sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. 

 

8. člen 

Organizator si pridržuje pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki jo 

ustvarja. 

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

naslov info@stajerskival.si ali pokličete na številko 03 817 12 10, od ponedeljka do petka med  8. in 16. 

uro. 

 

 

Šentjur, 21. 1. 2022 

https://www.stajerskival.si/assets/documents/VAROVANJEOSEBNIHPODATKOV_2019.pdf

