
PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 
DESETAKI NA ŠTAJERSKEM VALU 

 
 

1. člen 
 

 Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre (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 EUROMARKT CENTER d.o.o., PE Citycenter Celje, Mariborska 
100, 3000 Celje (v nadaljevanju: pokrovitelj).  
 
 
 Pravila za sodelovanje v nagradni igri so objavljena na spletni strani Radia Štajerski val. 
 

2. člen 
 

Nagradna igra traja od 12.6. do 26.6.2020 in je na programu Radia Štajerski val vsak dan, 
razen sobot, nedelj in praznikov. 
 

3. člen 
 

 V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in rezidenti Republike 
Slovenije , ki so starejši od 18 let.  
 
Uslužbenci organizatorja in pokrovitelja nagradne igre 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 
 

Sodelovanje v nagradni igri  
Ko poslušalec sliši znak »Vse najboljše«, pokliče na radijsko številko 03 817 12 40. 
 

Če med klicem oziroma med naštevanjem besed ali besednih zvez zaradi slabe ali poslabšane  
kakovosti telefonskega signala ni mogoče razumeti ene ali več naštetih besed ali besednih 
zvez, si Radio Štajerski val pridržuje pravico, da prekine takšen klic oziroma naštevanje 
besed. Če zaradi tehničnih težav ni mogoče pravilno presoditi števila pravilno povedanih 
besed ali besednih zvez, bo komisija po poslušanje posnetka sprejela odločitev o višini 



nagrade na podlagi najmanjšega števila besed ali besednih zvez, ki jih je bilo mogoče 
razbrati. 
 
Organizator ne odgovarja za zasedenost telefonskih linij v času trajanja nagradne igre.  
Organizator in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare omrežja ali 
telefonskih linij ter napačno razumljenih namigov ali komunikacije. 
 
 

4. člen 
 

Ko je poslušalec na telefonski liniji s studiem Radia Štajerski val, se mu predvaja kombinacija  
desetih (10) besed/besednih zvez. Po znaku mora poslušalec v danem časovnem razmiku 
dobesedno ponoviti vseh 10 navedenih besednih zvez. Vrstni red naštevanja besed in 
besednih zvez je pomemben.  
 
Poslušalec mora upoštevati dani znak za začetek govorjenja. Če začne poslušalec  govoriti 
pred danim znakom, se naštete besede in besedne zveze ne priznajo. Priznajo se samo 
besede in besedne zveze, ki so povedane po danem znaku. 
 
Za pravilnost poteka nagradne igre v studiu Radia Štajerski val skrbi posebna komisija, 
sestavljena posebej za to nagradno igro, ki jo sestavljata dva člana. Dokončno odločitev o 
višini nagrade komisija sprejme po poslušanju posnetka.  
 
Poslušalec med sodelovanjem v nagradni igri ne sme uporabljati nobenih snemalnih naprav.  
Če organizator ugotovi kršitev pravil, je poslušalec diskvalificiran in ni upravičen do nagrade. 
 
 

5. člen 
  
Nagrade 
Poslušalec, ki v pravilnem zaporedju ponovi: 

- 1 navedeno besedo oz. besedno zvezo, je upravičen do nagrade v višini 10 EUR v 
Desetakih. 

- 2 navedeni besedi oz. besedni zvezi, je upravičen do nagrade v višini 20 EUR v 
Desetakih 

- 3 navedene besede oz. besedne zveze, je upravičen do nagrade v višini 30 EUR v 
Desetakih 

- 4 navedene besede oz. besedne zveze, je upravičen do nagrade v višini 40 EUR v 
Desetakih 

- 5 navedenih besed oz. besednih zvez, je upravičen do nagrade v višini 50 EUR v 
Desetakih 

- 6 navedenih besed oz. besednih zvez, je upravičen do nagrade v višini 60 EUR v 
Desetakih 

- 7 navedenih besed oz. besednih zvez, je upravičen do nagrade v višini 70 EUR v 
Desetakih 

- 8 navedenih besed oz. besednih zvez, je upravičen do nagrade v višini 80 EUR v 
Desetakih 



- 9 navedenih besed oz. besednih zvez, je upravičen do nagrade v višini 90 EUR v 
Desetakih 

- 10 navedenih besed oz. besednih zvez, je upravičen do nagrade v višini 100 EUR v 
Desetakih 

 
Pokrovitelj izda nagrajencu nagrado najkasneje v 90 dneh po koncu nagradne igre. 
  
Nagrada ni izplačljiva v denarju in ni prenosljiva. Akontacijo dohodnine obračuna in plača 
organizator nagradne igre. Morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji RS, krije 
nagrajenec. Nagrajenec krije tudi vse stroške povezane s prevzemom nagrade (potne stroške 
ipd.).  
 
Nagrajenec mora podpisati prevzemno potrdilo, v katerega vpiše svoje ime, priimek, naslov 
in davčno številko. Ta podatek organizator potrebuje zaradi plačila akontacije dohodnine, v 
primeru, ko nagrada presega vrednost 42€. Nepopolno izpolnjeno prevzemno potrdilo ni 
veljavno.  
 
Ob prevzemu nagrade se mora nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom. 
 
Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade 
so neizplačljive, neprenosljive in nespremenljive. 
 
Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade.  
Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Radia Štajerski val in prejme nagrado, 2 
meseca po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Radio 
Štajerski val. 
 
V kolikor tak posameznik, pred potekom 2. mesecev, sodeluje v nagradni igri Radia Štajerski 
val in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Radio Štajerski val pa izbere 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.  
 
 

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


7. člen 
 

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 12. 
Delovni čas reševanja reklamacij: ob delavnikih od ponedeljka do petka 08:00 – 16:00 
 

8. člen 
 

Prijavljenim svetujemo, da si pogoje nagradne igre natisnejo in jih shranijo na varnem. 
Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. 
Organizator si pridržuje pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki 
jo ustvarja. 
 
 
Šentjur, 12.06.2020 


