
PRAVILA RADIJSKE NAGRADNE IGRE “MOL Slovenija povrne nakup« NA RADIU CITY 

 

ČLEN 1: ORGANIZATOR  

(splošne določbe) 

 

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „ MOL Slovenija povrne nakup” (v nadaljevanju: 

nagradna igra), ki se predvaja na Radiu City. 

(2) Organizator (v nadaljevanju: organizator) nagradne igre je MOL Slovenija d.o.o., Lendavska ulica 24, 

SI-9000 Murska Sobota.  

(3) Izvajalec nagradne igre Radio City (v nadaljevanju producent).   

(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh Radia City in Facebook strani MOL 

Slovenija. 

 

ČLEN 2: TRAJANJE, NAMEN IN KRAJ NAGRADNE IGRE 

(1) Nagradna igra poteka v programu Radia City od vključno 11. 2. 2019 do vključno 17. 2. 2019. 

Nagradna igra se izvaja na BS MOL Tezno ter BS MOL Radvanje. 

 

(2) 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 City in v popravku teh pravil.   

Nagradna igra se izvaja z namenom promocije organizatorja. Nagradna igra se nanaša na BS MOL Tezno 

in BS MOL Radvanje. 

 

ČLEN 3: KANALI PROMOCIJE 

(1) Promocijski oglasi bodo dostopni na Radiu City s strani organizatorja in Radia City.  

 

ČLEN 4: NAGRADNI FOND IN DAVČNE OBVEZNOSTI 

(1) V sklopu nagrade podjetje MOL Slovenija uporabniku krije vrednost nakupa goriva in ostalih 

produktov storitev v ''shopu'' MOL Slovenija ali avtopralnici ali Fresh Corner kotičku v vrednosti do 100 

€ oz. po dogovoru z organizatorjem. Organizator krije nakup izdelkov, ki jih je nagrajenec izbral vse do 

klica iz Radia City. Vse nadaljnje izdelke nagrajenec poravna sam. 

(2) Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, 

opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna organizator nagradne igre. Dobitek v 

nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če 

njegova vrednost presega 42,00 EUR. Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni igri lahko presega 

navedeni znesek, zato je v primeru preseganja navedenega zneska organizator dolžan odvesti in 



poravnati akontacijo dohodnine za nagrajence. 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. V skladu z zakonom o davčnem postopku so prejemniki nagrade dolžni 

pred prejemom nagrade predložiti davčno številko. Nagrajenci bodo morali tako podpisati Potrdilo o 

prejemu nagrade v katerega bodo morali vpisati svoje ime, priimek, naslov in davčno številko. Ta 

podatek organizator potrebuje zaradi plačila akontacije dohodnine v primerih, ko nagrada znaša 

natančno 42 EUR ali presega to vrednost. V primeru, da se kupec, ki mu MOL Slovenija želi plačati 

nakup, ne strinja s posredovanjem podatkov zahtevanih na Potrdilu za prejem nagrade, se s tem 

odpove nagradi in ekipa producenta izbere drugo osebo.  

(3) Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.).  

(4) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade. 

 

 

ČLEN 5: POGOJI SODELOVANJA 

(1) Sodelujejo lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav 

članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let.  

(2) Uslužbenci producenta ali pokrovitelja, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi 

partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s producentom ali organizatorjem povezanih pravnih oseb oziroma 

oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki sodelujejo, 

ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsako takšno sodelovanje se šteje za 

neveljavno.  

(3) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, partnerji organizatorja in njihovi 

zaposleni, člani žirije in njihovi ožji družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre). Nakup ni 

pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

(4) 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 in pravila v zvezi z nagradno igro. 

 

ČLEN 6: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI 

(1) Poslušalec sodeluje v nagradni igri tako, da od 11. 2. 2019 do 17. 2. 2019 na bencinskem servisu 

MOL Radvanje ali MOL Tezno natoči gorivo ali kupi izdelke v ponudbi MOL Slovenija, pri plačevanju 

računa nenapovedano ekipa producenta Radia City pokliče uslužbenca na bencinskem servisu MOL 

Slovenija, ki preda slušalko »bodočemu nagrajencu« in če se je pripravljen javiti na telefonski klic in 

pogovarjati v programu Radia City, s tem že postane nagrajenec, MOL Slovenija pa mu poravna kupnino 

za natočeno gorivo v osebni avto in ostale artikle do poprej navedene vrednosti. 

 

(2) Če se “bodoči nagrajenec” ni pripravljen pogovarjati z voditeljem Radia City po telefonu, potem ni 

upravičen do nagrade, producent v tem primeru čez nekaj minut pokliče novega naključnega kupca in 

kliče dokler se ne podeli nagrada  



(3) V primeru, da v času trajanja nagradne igre producent Radia City ugotovi, da obstaja sum goljufije 

ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani poslušalcev ali drugih oseb, ki v nagradni igri 

sodelujejo, ima pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.   

(4) Za sodelovanje v nagradni igri je potreben nakup. 

 

 

ČLEN 7: SODELUJOČI V NAGRADNI IGRI 

(1) Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne nagrade od navedenih v 

pravilih nagradne igre.  

(2) S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejema pravila nagradne igre in se obvezuje, da jih bo 

upošteval. Sodelujoči lahko samo enkrat osvoji nagrado v nagradni igri.  

 

ČLEN 8: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

 

(1) S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 6. 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. 

(2) Radio City bo posnetke pogovora med voditeljem in nagrajencem hranil za namen izvedbe nagradne 

igre in jih bo po koncu zakonskega roka za hranjenje posnetkov trajno izbrisal. 

 

ČLEN 9: V PRIMERU PRAVNEGA SPORA 

(1) V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Murski Soboti.  

 

ČLEN 10: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE 

(1) Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo 

mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti.  

(2) Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek Radia City. 

 

Murska Sobota, 11. 2. 2019 


