
Pogoji in pravila sodelovanja v spletnem glasovanju 
»Mladi upi« 

 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1.1 Pogoji in način sodelovanja v spletnem glasovanju so objavljeni na spletni strani projekta »Mladi upi«,  
in sicer na www.mladi-upi.si.  
 
1.2 Glasovanje bo potekalo od 6. 6. 2014 do 13. 6. 2014 do 12. ure na www.mladi-upi.si. 
 
2. DEFINICIJE POJMOV 
2.1 Izvajalec spletnega glasovanja je PRO PLUS, d. o. o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana, Slovenija (v 
nadaljevanju izvajalec). Naročnik projekta je Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju naročnik). 
 
2.2 Lastnik spletne strani in domene www.mladi-upi.si je naročnik.  
 
2.3 Pravila definirajo postopke in pogoje, po katerih uporabniki v spletnem glasovanju sodelujejo (v 
nadaljevanju glasovalci). 
 
2.4 Glasovalci morajo biti prijavljeni oz. registrirani na spletni strani www.mladi-upi.si in se strinjajo s 
Pogoji in pravili sodelovanja v spletnem glasovanju »Mladi upi« ali v omrežje 24ur.com in se strinjajo s 
Splošnimi pogoji uporabe spletnih portalov podjetja PRO PLUS, d. o. o.  
 
3. OPIS PROJEKTA  
3.1 V okviru razpisa Zavarovalnice Triglav »Mladi so varnost naše prihodnosti« je komisija izbrala 18 mladih 
talentov s področja športa, umetnosti in znanosti.  
 
Vseh 18 posameznikov je predstavljenih na spletni strani www.mladi-upi.si. 
 
3.2 V drugem krogu razpisa bo strokovna komisija na osnovi razpisanih meril izmed 18 finalistov izbrala 
najmanj 7 prejemnikov finančne podpore. 
 
Poleg najmanj 7 prejemnikov, ki jih bo izbrala strokovna komisija, bodo lahko uporabniki z glasovanjem na 
spletni strani www.mladi-upi.si izbrali enega prejemnika finančne podpore, in sicer tako, da bodo oddali 
glas za svojega favorita od 6. 6. 2014 do vključno 13. 6. 2014 do 12. ure. 
 
Finalist, ki bo v času trajanja glasovanja prejel največ glasov, bo v skladu z razpisom "Mladi so varnost naše 
prihodnosti" prejel finančno podporo Vse bo v redu, Zavoda Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne 
aktivnosti. 
 
3.3 Več o poteku razpisa si lahko preberete tukaj. 
 
4. POTEK GLASOVANJA 
 
4.1 Glasovanje bo potekalo od 6. 6. 2014 do vključno 13. 6. 2014 do 12. ure. 
 
4.2 Glasovanje je brezplačno. Glasujejo lahko le prijavljeni oz. registrirani uporabniki. 
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4.3 Glasuje se tako, da se pri posamezniku klikne na gumb ''Glasuj zame''. Uporabniki lahko oddajo en glas 
dnevno za posameznega kandidata (na naslovnici www.mladi-upi.si ali v članku). Uporabniki lahko 
glasujejo za več kandidatov v enem dnevu. 
 
4.4 Finalist, ki ga bodo izbrali glasovalci in bo v času trajanja glasovanja prejel največ glasov, bo prejel 
finančno podporo Vse bo v redu, Zavoda Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti in bo  
13. 6. 2014 po 15. uri objavljen na spletni strani www.mladi-upi.si.  
 
4.5 Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar 
bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo glasovanja. Takšno ravnanje ima lahko za 
posledico izključitev in/ali prepoved nadaljnjega glasovanja s strani kršitelja. Če izvajalec ugotovi zlorabo 
glasovanja, se bodo neveljavni glasovi odstranili. V primeru hujših kršitev lahko izvajalec glasovanje v celoti 
razveljavi in določi nov začetek glasovanja.   
 
4.6 Rezultati glasovanja so dokončni, pritožbe niso mogoče.  
 
6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV  
6.1  Vsak glasovalec izvajalcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih 
podatkov, ki jih sodelujoči in registrirani uporabniki vpišejo pri registraciji, v skladu z Zakonom o varovanju 
osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po 
zakonu. Izvajalec lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o projektu, vzorčenja, 
anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in 
segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske 
namene. Glede slednjega lahko uporabnik kadarkoli zahteva prepoved uporabe njegovih osebnih podatkov 
za namene neposrednega trženja, s pisno izjavo poslano na podpora@24ur.com. 
Izvajalec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, niti naročniku, razen če je to potrebno 
zaradi izvedbe projekta ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim partnerjem. 
 
7. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE 
7.1 Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z glasovanjem rešuje izvajalec. Pritožbe in reklamacije lahko 
uporabniki pošljejo na podpora@24ur.com. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec zavezuje, da jih bo 
odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil uporabnika. 
 
7.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija. 
 
8. SPREMEMBE  
8.1 Izvajalec lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na 
strani javnosti. 
 
8.2 Izvajalec bo o vseh spremembah in novostih obveščal uporabnike z objavami na spletni strani 
www.mladi-upi.si.  
 
 
Ljubljana, 6. 6. 2014 
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