
SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA SLONEP.NET 
 
 

I. OPIS SPLETNE STRANI PORTALA SLONEP.NET 
 

Spletna stran Slonep.net je portal za dom, gradnjo, nepremičnine in vrt ter je namenjen vsem osebam, ki iščejo 
informacije in nasvete glede urejanja doma, gradnje, nepremičnin in urejanja vrta. Posamezne rubrike so dodatno 
podprte z video vsebinami in strokovnim svetovanjem.  
 
 

II. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
Lastnik in skrbnik spletnih strani portala slonep.net je družba MEGANET, oglaševalska agencija, d.o.o., Narof 11, 
1411 Izlake, matična številka:1926799000 (v nadaljevanju: skrbnik). 
 
Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno stran portala slonep.net in spletno stran na kakršenkoli način 
uporablja. Prav tako so uporabniki storitev tudi osebe, ki se prijavljajo s Facebook profilom na Facebook stran 
slonep.net ter uporabniki, ki posredujejo vsebine za objavo na spletnem portalu slonep.net (v nadaljevanju: 
uporabnik spletnega portala slonep.net ter uporabe Facebook profila slonep.net ter osebe, ki posredujejo vsebine 
– skupaj poimenovani kot: uporabnik). Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo 
storitev skrbnika na način, pod pogoji  kot so določeni s temi pravili uporabe ter drugimi pravili skrbnika. 
 
Ti splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: splošni pogoji) portala slonep.net določajo pogoje uporabe vsebin 
spletnega portala slonep.net ter predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med skrbnikom ter 
uporabnikom. Uporaba portala slonep.net zajema tudi dostop do drugih spletnih strani in vsebin, ki jih ponuja portal 
slonep.net in storitev ter prenos datotek.  
 
Za te splošne pogoje se uporablja pravo Republike Slovenije, v primeru kakršnegakoli spora v povezavi s temi 
splošnimi pogoji ali v zvezi z uporabo portala slonep.net je dogovorjena krajevna pristojnost stvarno pristojnega 
sodišča v Ljubljani. 
 
Skrbnik portala slonep.net si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela portala in izbrisa katerega koli 
dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Z namenom zagotoviti uporabnikom najboljšo možno izkušnjo, se portal 
slonep.net neprestano posodablja. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih 
zagotavlja portal slonep.net, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila uporabniku.  
 
 

III. DOSTOPNOST  
 
Spletna stran portala slonep.net  je praviloma dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu, pri čemer si skrbnik  pridržuje 
pravico do krajših ustavitev v dostopu do portala slonep.net zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave 
opreme. Skrbnik ne jamči dostopnosti do strani portala slonep.net ob izpadih v omrežjih in kakršnih koli izpadih, 
napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter v primeru 
višje sile. Prav tako skrbnik ne jamči za dostopnost do spletnih strani, katerih povezava je objavljena na portalu 
slonep.net. 
 
 

IV. NAČIN DOSTOPA 
 

Uporaba in dostop do spletnih strani portala slonep.net sta zagotovljena 24 ur na dan in vse dni v letu, razen v 
primerih, ki so navedeni v teh splošnih pogojih.  
 
 
 
 



Uporabnik je dolžan sam zagotoviti primerno tehnično opremljenost za nemoteno uporabo vsebin in storitev 
dostopnih na portalu slonep.net.  
 
 

V. OSEBNE, AVTORSKE IN DRUGE PRAVICE  
 
Vsebin na portalu slonep.net se ne sme reproducirati, distribuirati ali na kakršen koli način uporabljati v komercialne 
namene brez izrecnega dovoljenja skrbnika. Prav tako ni dovoljena uporaba portala slonep.net na kakršen koli 
način, ki bi povzročal škodo bodisi portalu bodisi katerikoli tretji osebi.  
 
Če obstaja sum, da vsebina na portalu slonep.net krši osebne, avtorske ali druge pravice oziroma škoduje interesu 
uporabnika, lahko uporabnik zahteva objavo odgovora ali popravka.   
 
Uporabniki, tj. osebe (fizične ali pravne), ki skrbniku posredujejo v objavo avtorska dela kot npr. fotografije, 
videoposnetke, ilustracije, vsebine v obliki nasvetov, člankov in mnenje in druga avdiovizualna dela ali dela, ki so 
predmet avtorskih in sorodnih pravic v skladu z Zakonom o avtorski pravici in sorodnih pravicah jamčijo, da je 
vsebina, ki jo pošljejo skrbniku, njihovo izvirno avtorsko delo ali pa je oseba izključni imetnik vseh materialnih 
avtorskih in sorodnih pravic na posredovanem delu, ter da ni kakršnihkoli pravnih ali dejanskih ovir za prenos 
materialnih avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih na 
skrbnika Oseba prav tako zagotavlja, da s posredovanjem navedenih avtorskih del, predmetov sorodnih pravic 
in/ali primerkov in z njihovo uporabo na portalu niso kršene kakršnekoli pravice intelektualne lastnine ali veljavni 
predpisi. Uporabnik, ki posreduje v objavo skrbniku fotografije, avdio in/ali video posnetke zagotavlja, da s 
snemanjem, pošiljanjem in objavo navedenih vsebin ne krši nikakršnih pravic drugih oseb, ki se nahajajo na 
fotografijah in da ima pravico izkoriščati osebnostne pravice v vsebinah, ki jih dostavlja.  
 
Uporabnik, ki skrbniku posreduje vsebine, se strinja, da s posredovanjem vsebin na skrbnika prenaša vse svoje 
materialne avtorske in sorodne pravice, med drugim vključno z vsakršno pravico uporabe v telesni obliki 
(reproduciranje), uporabe v netelesni obliki (javno izvajanje, javno prenašanje, javno predvajanje s fonogrami in 
videogrami, javno prikazovanje, radiodifuzno oddajanje, radiodifuzna retransmisija, radiodifuzno oddajanje, 
dajanje na voljo javnosti), uporabe v spremenjeni obliki (predelava, avdiovizualna predelava), uporabe primerkov 
avtorskega dela (distribuiranje, dajanje v najem), pravicami izvajalcev, pravicami proizvajalcev fonogramov, 
pravicami filmskih producentov in drugimi pravicami. Oseba na avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in 
primerkih prenaša materialne avtorske in sorodne pravice v celoti, geografsko in časovno neomejeno, kar vključuje 
med drugim tudi pravico objave na vseh nosilcih vsebin in za kakršenkoli namen, predvsem pa:  
 

 Javno priobčitev vseh posredovanih vsebin na portalu slonep.net, kar vključuje spletno stran, mobilni in 
spletni portal in časovno ter geografsko neomejeno dajanje na voljo javnosti in reproduciranje del v vseh 
oblikah; 

 Nadaljnje razširjanje vsebin (distribuiranje) in pravico dajanja v najem; 
 Pravico predelave, predvsem v obsegu, ki je nujen zaradi tehnološko-tehničnih posebnosti javne 

priobčitve in reproduciranja posnetkov in predelave, ki so v skladu z zahtevami namena uporabe 
posnetkov. 

 
Vse pravice uporabnik prenaša neodplačno, če za posamezen primer s skrbnikom ni dogovorjeno drugače. 
 
Skrbnik ne odgovarja za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami. 
 
Za nespoštovanje navedenih določil nosi uporabnik, ki posreduje ali nezakonito razpolaga z vsebino polno 
odškodninsko odgovornost do skrbnika portala slonep.net.. Oseba, ki posreduje vsebino ali drug uporabnik civilno 
pravno jamči, v kolikor pride do uveljavljanja pravic zoper skrbnika, da bo skrbniku povrnila celotno škodo po 
pravilih o odškodninski odgovornosti ter vse stroške in zneske izrečenih kazni s strani državnih organov ali nosilcev 
javnih pooblastil.   
 
 



Za vsebino objave je v celoti in izključno odgovoren uporabnik, tj. oseba, ki posreduje vsebino skrbniku tako za 
resničnost, pravice iz naslova avtorskih in sorodnih pravic ter zakonitost vsebine skladno s slovensko zakonodajo.   
 
 

VI. INTELEKTUALNA LASTNINA  
 

Vsa vsebina portala slonep.net (med drugim tudi logotipi, fotografije, slike, sklice, ilustracije, besedila, glasbena 
dela, avdiovizualna dela) kot storitve, objavljene na portalu slonep.net, so last skrbnika, tj. družbe MEGANET d.o.o. 
in so predmet pravic intelektualne lastnine, katerih izključni imetnik je skrbnik. Uporabnik ima pravico dostopanja 
do portala slonep.net, s čimer se mu dovoli, da lahko omejeno, neizključno in le za zasebne namene uporablja 
vsebino portala pod pogoji in v skladu s temi splošnimi pogoji. Uporabnik ima tako zgolj pravico do prikazovanja 
vsebine in uporabe storitev portala slonep.net. 
 
Vsako  reproduciranje ali druga uporaba katerekoli vsebine na portalu slonep.net za katerikoli drug namen (razen 
osebno uporabo), vključno z komercialno uporabo, ali za tretje osebe je prepovedano brez vnaprejšnjega 
predhodnega pisnega soglasja skrbnika.   
 
 
VII. POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI IN OGLAŠEVALCI  

 
Portal slonep.net vsebino objavlja v dobri veri. Vso vsebino portala slonep.net  uporabnik uporablja na lastno 
odgovornost in slonep.net ne odgovarja za škodo, povzročeno z uporabo vsebin portala slonep.net. Portal je 
sestavljen iz lastne vsebine, vsebine partnerjev in oglaševalcev, brezplačne vsebine in povezav na zunanja spletna 
mesta ter povezav do drugih spletnih mest, ki so jih ustvarile tretje osebe (povezave) in ki bodo, kadar je to mogoče, 
označene kot take. Portal slonep.net nima nadzora nad navedenimi podatki in informacijami ali drugimi internetnimi 
stranmi in v celoti zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi z vsebino na spletnih straneh, ki so jih ustvarile tretje 
osebe.  

Portal slonep.net ni odgovoren za vsebino strani oglaševalcev na portalu slonep.net ali za kakršnokoli škodo, ki jo 
povzroči oglaševanje na portalu slonep.net., portal slonep.net oziroma skrbnik ne odgovarja za morebitno škodo, 
ki izhaja iz takšnih poslovnih odnosov.  

Dostop do portala slonep.net in vse njegove vsebine je dovoljen osebam vseh starosti, razen če je pri določeni 
vsebini označeno drugače.  
 
 
VIII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV oz. POLITIKA ZASEBNOSTI 
 
Skrbnik je upravljavec osebnih podatkov kot to določa, Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR) in vsakokrat veljavni Zakon o 
varstvu osebnih podatkov.  
 
Za namen tega poglavja je skrbnik poimenovan upravljavec. Vsak uporabnik upravljavcu dovoljuje, da vodi, 
vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov. Upravljavec zagotavlja obdelavo osebnih podatkov 
v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in jih bo varoval tako, da prepreči 
neupravičeno razkritje podatkov nepooblaščenim osebam. Upravljavec bo osebne podatke posredoval 
pogodbenim obdelovalcem, ki za upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih podatkov za posamezne 
namene, za katere je bila podana privolitev uporabnika. Upravljavec se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo 
posredoval, posodil ali prodal tretjim osebam brez pridobitve predhodne pisne privolitve uporabnika. Privolitev k 
uporabi osebnih podatkov lahko uporabnik kadarkoli prekliče s pisno izjavo na navedeni elektronski naslov: 
urednistvo@slonep.net, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred 
preklicem.  
 
 
 



Vsak uporabnik ima v zvezi z njegovimi osebnimi podatki pravico do dopolnitve, popravka, seznanitve, omejitve 
obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti ter tudi pravico do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu in sodno 
varstvo pravic. Uporabnik uveljavlja svoje pravice pri skrbniki s pisno izjavo, posredovano na naslov upravljavca 
tj. skrbnika portala slonep.net. 
 
Politika piškotkov je dostopna na portalu www.slonep.net. 
 
 

IX. ODGOVORNOST 
 

Skrbnik portala slonep.net ne jamči in ne odgovarja za: 
 

 za zagotavljanje delovanja portala slonep.net v primeru izpada omrežja, izpada električne energije in 
tehničnih motenj, ki ovirajo nemoteno delovanje ali dostop do portala slonep.net, 

 za zagotavljanje uporabe in prenosa video vsebin, pri čemer mora uporabnik zagotoviti primeren 
računalnik in opremo, 

 za nepravilno delovanje portala slonep.net zaradi nepravilne uporabe ali neznanja uporabnika, 
 za delovanje spletnih strani preko povezav portala slonep.net, 
 vsebino, katere avtorji so druge osebe in so vsebine objavljene na portalu slonep.net. 

 
Skrbnik si pridržuje pravico odstraniti ali onemogočiti dostop do vsebin, ki vsebujejo neprimerne ali nezakonite 
vsebine po oceni skrbnika.  
 
Uporabnik portala slonep.net in/ali oseba, ki zagotavlja vsebine za portal slonep.net jamči in odgovarja: 
 

 da ne bo uporabljal škodljivih programov ali računalniških kod, ki bi lahko motile ali onesposobile ali 
škodovale delovanju portala slonep.net ali škodovale skrbniku ali njegovim pogodbenih partnerjem in 
njegovi/njihovi strojni in programski opremi, 

 ne bo distribuiral tretjim osebam avtorskih del. 
 

 
X. INFORMACIJE  

 
Skrbnik portala slonep.net, tj. družba MEGANET d.o.o. zagotavlja tehnično podporo na elektronskem naslovu: 
uredništvo@slonep.net. 
 
 

XI. KRŠITEV SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE 
 
Skrbnik ima pravico, da vsem osebam, ki kršijo te pogoje onemogoči dostop do portala slonep.net.  V kolikor zaradi 
kršitve teh pogojev nastane škoda skrbniku ali njegovim pogodbenim partnerjem, zanjo uporabnik v celoti 
odgovarja po pravilih o civilni odškodninski odgovornosti in kazensko.  
 
 
XII. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE 

 
Skrbnik lahko občasno spremeni splošne pogoje uporabe brez predhodnega obvestila, zato priporočamo 
uporabnikom portala slonep.net, da na portalu preverijo vsebino splošnih pogojev uporabe.  
V kolikor s spremenjenimi pogoji uporabe posamezen uporabnik ne soglaša, naj preneha z uporabo portala 
slonep.net. V nasprotnem primeru se šteje, da s spremembo splošnih pogojev uporabnik soglaša in jih v celoti 
sprejema.  
 
December 2022 
MEGANET d.o.o.  
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