
 

 

 

Pravila in pogoji oddaje spletnega glasu podpore za Ono 365  
 
 

I. Organizator projekta Ona 365 
 

Organizator in izvajalec projekta Ona 365 ter zbiranja glasov podpore je Delo d.o.o. je (v nadaljevanju: 
Delo), Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana. 
 
 

II. O projektu 
 

Uredništvo revije Onaplus tradicionalno spremlja delovanje žensk, ki s svojim profesionalnim delom 
premikajo meje mogočega in v družbi puščajo pomembne in opazne sledi. 
 
Projekt Ona 365 podpira krepitev vloge žensk in njihovih dosežkov v družbi, saj so ti še vedno večkrat 
prezrti. Onine izbranke so ne le izvrstne znanstvenice, umetnice, raziskovalke, voditeljice, športnice, 
publicistke ..., temveč tudi izjemne osebnosti, ki utirajo poti – vsem nam. Ker delajo dobro in za dobro. 
 
 

III. Strokovna komisija in izbor deseterice 
 

Uredništvo Oneplus v sodelovanju s strokovno komisijo pripravi izbor desetih žensk, ki so pomembno 
zaznamovale preteklo leto. 
 
Strokovno komisijo sestavljajo: 

• Ali Žerdin, urednik Sobotne priloge 

• Valentina Smej Novak, filozofinja 

• Sabina Obolnar, odgovorna urednica revije Onaplus  
 

Deseterica žensk, ki se potegujejo za naziv Ona 365:  

• Barbara Hieng Samobor, direktorica MGL 

• Eva Pogačar, dr. med., spec. anesteziologije in reanimatologije 

• Prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo 

• Manja Weinzerl, prostovoljna gasilka 

• Martina Veršnik, oljkarka 

• Izr. prof. dr. Nadja Zupan Hajna, geologinja 

• Katarina Bervar Sternad, pravnica 

• Leja Glojnarič, paraolimpijka 

• Rosana Kolar, letalska mehaničarka 

• Urška Djukić, režiserka 



 

 

 

 

IV. Postopek in časovnica glasovanja 
 

Uredništvo bo vso deseterico žensk predstavilo v marčevski številki revije Onaplus z izidom 1. marca 
2023, v prilogi Ona po abecednem vrstnem redu imena prve tri torke v marcu (7., 14. in 21. 3.) in na 
www.onaplus.si.  
 
Uredništvo s strokovno komisijo bo pri končni odločitvi o Oni 365 upoštevalo tudi glasove bralcev, in sicer 
vse glasove, ki bodo prispeli preko tiskanega in spletnega kupona. 
 
Ono 365 bomo uradno razglasili na svečani prireditvi v aprilu, neposreden prenos podelitve bo na 
www.onaplus.si, predstavili jo bomo tudi v eni izmed aprilskih izdaj priloge Ona. 
 
Glasovanje bralcev traja od vključno 1. do 31. marca 2023.  
 
Nosilne platforme so Onaplus, Ona in spletna stran onaplus.si, oglasi za glasovanje pa bodo objavljeni 
tudi v drugih Delovih tiskanih in spletnih edicijah. 
 
 

V. Sodelovanje v glasovanju 
 

Glasovanje ni nagradna igra.  
 
Pogoji glasovanja definirajo postopke, po katerih udeleženec sodeluje v glasovanju. Veljavni pogoji 
sodelovanja so objavljeni na spletni strani bralci.delo.si/ona365-glasovanje ter dostopni na sedežu 
organizatorja akcije, v oddelku Trženja naklad. 
 
Udeleženec glasovanja je lahko vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s pravili glasovanja. V glasovanju 
lahko sodeluje le fizična oseba, ki je rezident Republike Slovenije.  
 
Za spletno sodelovanje je treba napisati osebne podatke: ime in priimek ter e-poštni naslov, telefonska 
številka je neobvezna; za sodelovanje s tiskanim kuponom pa še naslov, poštno številko, kraj in telefon. 
 
V glasovanju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju oz. izvajalcu ter njihovi bližnji 
svojci. 
 
 

VI. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov sodelujočega v glasovanju 
 

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam. 
 
S podpisom in oddajo kupona, objavljenega v časopisu, in/ali z oddajo spletnega obrazca na spletni 
strani, sodelujoči izrazi strinjanje, da sodeluje v glasovanju. 
 
S potrditvijo telefonskega zbiranja naročil ter prejemanja elektronskih sporočil s področja tiskanih in 
digitalnih produktov družbe Delo d.o.o. se sodelujoči strinja, da mu posredujemo ponudbe in ugodnosti, 
ki jih pripravljamo pri naših tiskanih in digitalnih produktih. 
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Za izvedbo akcije, telefonsko zbiranje naročil in za posredovanje elektronskih sporočil bo Delo d.o.o., 
Likozarjeva ulica 1, Ljubljana, posredovane osebne podatke udeleženca obdelovalo v skladu s Splošno 
uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih 
podatkov. Osebne podatke udeleženca akcije bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za 
dosego namena, za katerega so bili zbrani, to  do zaključka akcije. 
 
Če je udeleženec podal soglasje za zbiranje naročil oz. trženje tiskanih in digitalnih produktov družbe 
Delo d.o.o. po telefonu oz. s prejemanjem elektronskih sporočil, bomo njegove osebne podatke 
obdelovali za navedene namene, dokler svojega soglasja ne prekliče. 
 
Preklic prejemanja elektronskih sporočil lahko izvede kadarkoli, najlaže tako, da v elektronskem sporočilu 
klikne polje »odjava« ali nas o preklicu obvesti s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje 
ali pisno na Delo d.o.o., Likozarjeva ulica 1, Ljubljana. 
 
Osebni podatki se ne posredujejo nikamor. V stik z njimi bodo prišli le pogodbeni obdelovalci pri 
obdelavi, vendar morajo spoštovati pravila in zahteve Dela d.o.o. za ustrezno obdelavo osebnih 
podatkov. 
 
Če želi udeleženec glasovanja od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo njegovih osebnih 
podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali 
obdelavi ugovarjati, nam to lahko sporoči s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje ali 
pisno na naslov Delo d.o.o., Likozarjeva ulica 1, Ljubljana. Na njegovo zahtevo bomo odgovorili kar 
najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno. Če z našimi odgovori v zvezi s pravicami glede 
varstva osebnih podatkov ne bo zadovoljen, ima možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je 
informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si. 
 
 

VII.  Kršitve pravilnika 
 

Morebitne napake v delu in pri izvedbi glasovanja bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi 
poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno glasovanje in 
jo z ustreznimi popravki ponovi. 
 
Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. 
 
 

VIII. Pritožbe 
 

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili glasovanja. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo 
za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z glasovanjem. 
 
Če želite od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, kot npr. 
vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali obdelavi ugovarjati, 
nam to lahko sporočite s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na naslov Delo 
d.o.o., Likozarjeva ulica 1, Ljubljana. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne 
kasneje, kot je dovoljeno. Če ne boste zadovoljni z našimi odgovori v zvezi z vašimi pravicami glede 
varstva osebnih podatkov, imate možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je informacijski 
pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si. 
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Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije glasovanja rešuje organizator. V primeru utemeljenih 
pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil 
udeleženca. 
 
 

IX.  Spremembe pravil in pogojev 
 

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani 
javnosti. 
 
Organizator akcije bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani 
www.onaplus.si/ona365. 
 
 
 
Ljubljana, februar 2023 
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