
PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 
VSAKA KAPLJICA ŠTEJE Z JKP ŠENTJUR NA ŠTAJERSKEM VALU  

   
 

1. člen 
 

Nagradna igra VSAKA KAPLJICA ŠTEJE Z JKP ŠENTJUR NA ŠTAJERSKEM VALU poteka v sklopu 
promocijskih aktivnosti Radia Štajerski val, d.o.o., na območju RS, v času od 23. 4. do 26. 4. 
2018. Glavna nagrada: Košnja zelenice do 300 m2. 
 
Organizator nagradne igre je Radio Štajerski val, d.o.o., Aškerčev trg 21, 3240 Šmarje pri Jelšah 
(v nadaljevanju organizator).  
 
Pokrovitelj nagradne igre je Jkp Šentjur, javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta Leona 
Dobrotinška 18, 3230 Šentjur  (v nadaljevanju pokrovitelj). 
 
Pravila za sodelovanje v nagradni igri so objavljena na spletni strani Radia Štajerski val. 
 

2. člen 
 

Nagradna igra traja od 23. 4. do 26. 4. 2018 in je v programu Radia Štajerski val vsak dan, razen 
sobot in nedelj ter praznikov. 
 

3. člen 
 

Za sodelovanje v nagradni igri se lahko prijavijo 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 3 mesecev  na Štajerskem valu ni prejel/-a 
nobene nagrade. 
 
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 
 

Načini sodelovanja v nagradni igri 
Radio Štajerski val v rednem radijskem programu objavi poziv za sodelovanje v nagradni igri.  



Poslušalec se v nagradno igro prijavi preko poslanega SMS sporočila na številko 030 200 101 s 
svojim popolnimi podatki ( ime in priimek, naslov).  S tem poslušalec dobi možnost sodelovanja 
v nagradni igri. 
 
Moderatorji Štajerskega vala nato vsak dan naključno izberejo enega izmed prijavljenih 
poslušalcev, ga pokličejo, da odgovarja na zastavljena vprašanja. Ko je poslušalec/-ka na 
telefonski liniji s studiem Radia Štajerski val, mu moderator zastavi 2 vprašanja. Vprašanja 
vsebujejo  tri možne odgovore na način a,b,c in poslušalec/-ka mora za vključitev v finalni 
žreb pravilno odgovoriti na  obe zastavljeni vprašanji. 
 
Če med klicem oziroma med odgovarjanjem na vprašanja zaradi slabe ali poslabšane  
kakovosti telefonskega signala ni mogoče razumeti odgovora, si Radio Štajerski val pridržuje 
pravico, da prekine takšen klic oziroma izbranega poslušalca pozove, naj zagotovi stacionarno 
telefonsko številko, na katero ga lahko primeru prekinitve klica ponovno pokliče. V tem 
primeru se celotna nagradna igra ponovi z drugim vprašanjem. 
 
Naknadni klic Radio Štajerski val opravi samo enkrat.  
 
 

5. člen 
  
Za izgubljene, zakasnele ali nepopolne prijave, ali za pravilne prijave, ki niso bile prejete ali  
dostavljene, organizator ne more prevzeti odgovornosti. Vse takšne prijave bodo obravnavane 
kot neveljavne. Organizator ne odgovarja za zasedenost telefonskih linij v času klica 
izžrebanega poslušalca.  
 
Organizator in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare omrežja ali telefonskih 
linij ter napačno razumljenih namigov ali komunikacije. 
 

6. člen 
 

Nagrada 
Poslušalec, ki je pravilno odgovoril na dve vprašanji, gre v žrebanje za glavno nagrado: Košnja 
zelenice do 300 m2. Vsak sodelujoči prejme tolažilno nagrado in sicer kozarec za vodo iz 
recikliranega stekla. Nagrade se prevzamejo v tajništvu podjetja JKP ŠENTJUR, d.o.o., Cesta 
Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur. 
 
Pokrovitelj izda nagrajencu nagrado najkasneje v 90 dneh po koncu nagradne igre. 
  
Nagrada ni izplačljiva v denarju. Glavna nagrada- Košnja zelenice do 300 m2 se lahko prenese 
na drugo osebo. 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.  
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 mesecev 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.  
 

7. 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, 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.  
 
Podatki uporabnikov (tj. telefonska številka ipd.) bodo shranjeni v posebni bazi, do katere  
imajo dostop le pooblaščene osebe. Radio Štajerski val si pridržuje pravico do uporabe osebnih 
podatkov poslušalcev za izvajanje promocijskih aktivnosti, drugih potreb radijskega programa 
ter za izvajanje raziskav tržišča v okviru rednega opravljanja svoje dejavnosti. 
 

8. 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. 

9. 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 12, od ponedeljka 
do petka med  8. in 16. uro. 
 
 
 
 
Šentjur, 20. 04. 2018 
 


