
PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

VINJETE 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE  
 
V skladu s temi pravili organizator R TRŽENJE d.o.o. (v nadaljevanju: organizator), na naslovu 
Jakopičeva 18, 1230 Domžale, organizira nagradno igro (v nadaljevanju: nagradna igra).  
 
Nagradna igra bo potekala od 16.01.2018 do 31.01.2018, v času od 06:00 do 18:00. Radio Hit 
poslušalcem v rednem radijskem programu objavi poziv za sodelovanje in način sodelovanja v 
nagradni igri. Pravila so javno objavljena na spletni strani www.radiohit.si. 
 
 

2. POGOJI SODELOVANJA  
 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ne glede na kraj stalnega 
prebivališča. V nagradni igri ne smejo sodelovati redno ali pogodbeno zaposleni delavci R Trženje 
d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani in tisti, ki so kakorkoli vključeni v organizacijo nagradne igre. 
 
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.  
 
 

3. NAČIN SODELOVANJA IN NAGRADE 
 
 
Poslušalci se prijavijo tako, da pošljejo sms s ključno besedo »vinjeta« in osebnimi podatki na 
telefonsko število 040 956 956. 
 
Med prijavljenimi poslušalci bo naša tri članska komisija (sestavljajo jo: Irena Hribar »vodja 
marketinga«, Barbara Bergant »Producentka«, in Tilen Cencelj »programski urednik«) vsak 
dan izžrebala naključno telefonsko številko. Voditelj kliče naključno izžrebano telefonsko 
številko. 
Če se poslušalec javi z besedami »Poslušam Hit, hočem vinjeto«, je odgovor pravilen in 
nagrajenec prejme eno letno vinjeto za osebno vozilo. 
 
V nasprotnem primeru se Vinjeta prenese v naslednji dan. 
V primeru, da se poslušalec ne javi, ali je klicana telefonska številka zasedena, se izžreba nova 
telefonska številka.  
 
Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, 
opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije nagrajenec. 
 
Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.).  
Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se s prejemom nagrade lahko uvrstijo 
v višji dohodninski razred. V tem primeru vso finančno odgovornost in posledice nosijo sami. 
 
 
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali kakršno koli drugo nagrado. Nagrajenec prevzame 

http://www.radiohit.si/


nagrado na sedežu podjetja R Trženje, Ljubljanska 36, Domžale. Vsak posameznik lahko v 
nagradni igri sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade.  
 
 
 

4. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 

Ob prejemu nagrade nagrajenec izpolni izjavo in obrazec, v katerega vnese svoje osebne podatke 
in davčno številko. 
 
Osebni podatki, ki bodo Radiu Hit 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 in jih ne bo posredoval 
tretjim osebam. Radio Hit lahko uporablja osebne podatke sodelujočih, ki jih bo zbral v tej 
nagradni igri, tudi za namene promocije Radia Hit v skladu z določbami 72. člena Zakona o 
varstvu osebnih podatkov. 
 
 

5. REKLAMACIJE 
 
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na 
elektronski naslov: tilen.cencelj@radiohit.si 
 
  

6. DODATNE INFORMACIJE 
 
Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo. Organizator ima 
pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.  
 
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja in soglaša s pogoji te nagradne igre.  
 
Domžale, 08.01.2018 
 


