
SPLOŠNI POGOJI UPORABE ZAKUPA PROSTORA NA WWW STREŽNIKU 
MEGASPLET.NET 

1. Naro�nik se s podpisom naro�niške pogodbe obveže, da bo svoje dostopne podatke (geslo za FTP 
dostop, gesla za MySQL baze, gesla za elektronsko pošto) varoval in jih ne bo dajal v uporabo ali na 
vpogled tretjim osebam. Naro�nik je odgovoren za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno 
povzro�ena, ker so tretje osebe uporabljale njegove dostopne podatke. V primeru, da pride do izgube 
oziroma kraje gesel, je naro�nik dolžan o tem takoj obvestiti operaterje podjetja Metaling d.o.o. 

2. Operater (podjetje Metaling d.o.o.) si pridržuje pravico do prekinitve naro�niškega razmerja brez 
predhodnega obvestila v primeru, da naro�nik ne izpolnjuje svojih obveznosti iz naro�niške pogodbe. 
Naro�nik lahko prekine naro�niško razmerje ali spremeni naro�niški paket v naro�niški pogodbi tako, 
da poda pisno izjavo o prekinitvi oz. spremembi naro�niške pogodbe po priporo�eni pošti vsaj pet dni 
pred za�etkom meseca na katerega se nanaša sprememba. 

3. Naro�nik se zavezuje, da bo v skladu z Zakonom o varovanju podatkov spoštoval zasebnost drugih 
uporabnikov Internet omrežja. V skladu s tem ne sme namenoma iskati, pridobivati ali spreminjati 
gesel, elektronske pošte ali datotek drugih uporabnikov. Naro�nik se ne sme predstavljati v imenu 
nekoga drugega, razen v primeru, ko je s strani te osebe pooblaš�en. 

4. Naro�nik se strinja, da operater ni odgovoren za katero koli neposredno ali posredno povzro�eno 
škodo, ki je nastala zaradi uporabe podatkov, ki so bili posredovani preko elektronske pošte ali 
podatkov na spletnem strežniku, ter da operater nima nobene možnosti nadzorovati narave oziroma 
vsebine podatkov ter jih varovati. Za lastno varnost v omrežju je dolžan poskrbeti naro�nik. 

5. Naro�nik je dolžan delovati v skladu z Zakonom o varstvu avtorskih pravic glede uporabe in 
posredovanja nelegalne (piratske) programske opreme oziroma nepooblaš�enega razširjanja avtorskih 
del in ga dosledno spoštovati. Na spletnem strežniku Megasplet.net naro�nik ne sme uporabljati, 
posredovati ali hraniti nelegalne programske opreme. Prav tako ni dovoljeno nepooblaš�eno 
posedovanje ali razpošiljanje avtorskih del. Operater si pridržuje pravico od naro�nika zahtevati 
ustrezna dokazila o legalnosti podatkov, ki jih naro�nik uporablja, posreduje ali hrani na spletnem 
strežniku Megasplet.net 

6. Naro�nik je dolžan varovati celovitost in nedotakljivost ra�unalniških sistemov oziroma omrežij. 
Prepovedano mu je razvijanje in uporaba postopkov oziroma programov, ki motijo druge uporabnike 
pri delu ali vdirajo v druge sisteme oziroma omrežja. 

7. Naro�nik naj pri uporabi komunikacijskih storitev upošteva pravila sprejemljivega vedenja na 
omrežju.Operater svojim naro�nikom oziroma uporabnikom priporo�a da: 
- kulturno izmenjujejo mnenja in ne zmerjajo, zasmehujejo, zani�ujejo oziroma kakorkoli žalijo drugih 
uporabnikov 
- ne uporabljajo sistema elektronske pošte za prenos velike koli�ine podatkov oziroma množi�nih 
sporo�il (spaming) 
- ne š�uvajo k verski, rasni, nacionalni, seksualni, politi�ni oziroma kakršnikoli drugi nestrpnosti ali jo 
sami povzro�ajo 
- ne uporabljajo javnih konferen�nih sistemov za komercialno oglaševanje (razen tistih, ki so temu 
izrecno namenjeni) 
- ne uporabljajo omrežja za protizakonita dejanja oziroma za pozivanje k oboroženim spopadom 
- uporabljajo razumljiv in sprejemljiv jezik (knjižni oz. pogovorni jezik) 
 
8. Naro�nik je pred drugimi uporabniki in pred zakonom izklju�no sam odgovoren za vse svoje 
aktivnosti na spletu. 



9. Podjetje Metaling d.o.o. si kot operater spletnega gostovanja Megasplet.net pridržuje pravico, da 
naro�niku, ki se ne ravna v skladu s temi Splošnimi pogoji in ne spoštuje zgoraj naštetih navodil 
za�asno, v primeru hujših ali ponavljajo�ih se kršitev pa trajno prepove uporabo svojih internet 
storitev. V kolikor kršitelj po opozorilu preneha z nesprejemljivimi aktivnostmi na omrežju, mu 
operater ponovno omogo�i uporabo internet storitev. 


