
 

 
 

 
SPLOŠNI POGOJI UPORABE PLAČLJIVIH IN BREZPLAČNIH 

SPLETNIH VSEBIN NA Bigbrother.si 
 

 
OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveţe, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih 

Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev na Bigbrother.si. Vsakič, ko se 

prijavite na Znanobrazimasvojglasi.si, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse 
navedene pogoje uporabe. Če se z določbami ne strinjate, vam uporaba storitev ni dovoljena. 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
Vsebina Splošnih pogojev o uporabi spletne strani Bigbrother.sije uporaba plačljivih in brezplačnih vsebin na 

tej strani. Dostop do plačljivih spletnih vsebin/storitev je omogočena v sklopu storitve VOYO. 
 

 

II. NAROČNINA 
 

Spodaj so navedene različne oblike sklenitve naročnine na VOYO  
 

1. VOYO SMS klub (3232):  

14-dnevno brezplačno obdobje do vsebin VOYO je omogočeno vsem registriranim uporabnikom 
portala Voyo.si, ki: 

- so prvič naročili storitev VOYO na nakupni strani voyo.si/nakup z včlanitvijo v SMS klub 
VOYO (poslali so unikatno kodo v obliki SMS sporočila na 3232, Si.mobil uporabniki so še potrdili 

povratno SMS sporočilo z odgovorom DA). 

Če se v času 14-dnevnega brezplačnega obdobja naročnik od storitve VOYO ne odjavi (za odjavo 
pošlje sms VOYO STOP na 3232), se mu začne obračunavati 30-dnevna naročnina v skladu s 

cenikom, in sicer: 
- članom SMS kluba VOYO pri Telekomu Slovenije in Tušmobilu se VOYO naročnina obračuna v obliki 

prejetega plačljivega SMS sporočila v skladu s cenikom, vsakih 30 dni do odjave. Člani se lahko 
odjavijo iz SMS kluba kadarkoli, tako da pošljejo SMS sporočilo VOYO STOP na 3232.  

- članom SMS kluba VOYO pri Si.mobilu se VOYO naročnina, po potrditvi SMS sporočila z odgovorom 

DA, obračunava vsakih 30 dni s samodejnim odtekom iz računa za mobilne storitve. Člani se lahko 
odjavijo iz SMS kluba kadarkoli, tako da pošljejo SMS sporočilo VOYO STOP na 3232.  

- Naročnina se obračunava na vsakih 30 dni od dneva včlanitve v SMS klub v skladu z veljavnim 
cenikom. Naročnina se obračuna na dan in uro naročila storitve in velja za nadaljnjih 30 dni. V 

primeru odjave od naročnine VOYO pred iztekom 30 dni je dostop do storitve VOYO omogočen še do 

preteka 30. dne.  
- Če uporabnik storitev naroči prvič, mu pripada 14-dnevno brezplačno obdobje, tj. 100 % popust na 

prvih 14 dni naročnine. Naročnina se obračuna po preteku 14 dni (14 x 24 ur) od dneva in ure 
naročila in velja za nadaljnjih 30 dni.  

- Če se naročnik v času 14-dnevnega brezplačnega obdobja odjavi s poslanim SMS sporočilom VOYO 
STOP na 3232, se mu 30-dnevna naročnina v skladu s cenikom ne obračuna.  

- Vsak naročnik lahko 14-dnevno brezplačno obdobje izkoristi le enkrat. 14-dnevno 

promocijsko razmerje se začne ob uri in dnevu naročila in konča čez 14 dni ob uri naročila. 14 dni 
brezplačnega obdobja torej pomeni 14-krat 24 ur. 

 
2. Kreditna kartica (Mastercard, Visa):  

14-dnevno brezplačno obdobje do vsebin VOYO je omogočeno vsem registriranim uporabnikom 

portala Voyo.si, ki so prvič naročili storitev VOYO s kreditno kartico (Mastercard/Visa) na 
nakupni strani Voyo.si/nakup.  

- Če se v času 14-dnevnega brezplačnega obdobja naročnik od storitve VOYO ne odjavi, se 
mu začne obračunavati 30-dnevna naročnina v skladu s cenikom. 
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- Za odjavo od naročnine VOYO prek kreditne kartice (Visa, Mastercard) kliknite Nastavitve na Voyo.si, 

izberite »Moji nakupi in naročnine« in kliknite »prekini naročnino. 
- Naročnikom storitve VOYO prek kreditne kartice se 30-dnevna naročnina obračuna s samodejnim 

odtegom s kreditne kartice do odjave. Naročnina se obračunava na vsakih 30 dni od dneva naročila v 
skladu z veljavnim cenikom. Naročnina se obračuna na dan naročila storitve in velja za nadaljnjih 30 

dni. V primeru odjave od naročnine VOYO pred iztekom 30 dni je dostop do storitve VOYO 
omogočen še do preteka 30. dne.  

- Če uporabnik storitev naroči prvič, mu pripada 14-dnevno brezplačno obdobje, tj. 100 % popust na 

prvih 14 dni naročnine. Naročnina se obračuna po preteku 14 dni (14 x 24 ur) od dneva in ure 
naročila in velja za nadaljnjih 30 dni.  

- Če se naročnik v času 14-dnevnega brezplačnega obdobja odjavi, se mu 30-dnevna naročnina v 
skladu s cenikom ne obračuna.  

- Vsak naročnik lahko 14-dnevno brezplačno obdobje izkoristi le enkrat. 14-dnevno 

promocijsko razmerje se začne ob uri in dnevu naročila in konča čez 14 dni ob uri naročila. 14 dni 
brezplačnega obdobja torej pomeni 14-krat 24 ur. 

 
 

3. PayPal in iTunes:  

14-dnevno brezplačno obdobje do vsebin VOYO je omogočeno vsem registriranim uporabnikom 
portala Voyo.si, ki so prvič naročili storitev VOYO prek PayPal storitve na nakupni strani 

Voyo.si/nakup. Naročilo storitve prek iTunes sistema v aplikacijah iOS ne omogoča koriščenja 14-
dnevnega brezplačnega obdobja. 

- Če se v času 14-dnevnega brezplačnega obdobja naročnik od storitve VOYO ne odjavi 
(preko PayPal računa), se mu začne obračunavati 30-dnevna naročnina v skladu s cenikom. 

- Naročnikom storitve VOYO preko PayPala oziroma iTunes se 30-dnevna naročnina obračuna s 

samodejnim odtegom s PayPal oziroma iTunes računa do odjave. Naročnina se obračunava na vsakih 
30 dni od dneva naročila v skladu z veljavnim cenikom. Naročnina se obračuna na dan naročila 

storitve in velja za nadaljnjih 30 dni. V primeru odjave od naročnine VOYO pred iztekom 30 dni je 
dostop do storitve VOYO omogočen še do preteka 30. dne.  

- Odjava naročnine v PayPal sistemu: Odjavo opravite v svojem PayPal računu. 

- Odjava naročnine v iTunes: Odjavo opravite v svojem iTunes računu. 
- Če uporabnik storitev naroči prvič prek Pay Pala, mu pripada 14-dnevno brezplačno obdobje, tj. 100 

% popust na prvih 14 dni naročnine. Naročnina se obračuna na 15. dan od dneva naročila. Vsak 
naročnik lahko 14-dnevno brezplačno obdobje izkoristi le enkrat. Po 14 dnevih (upoštevajo se dnevi 

in ne ure aktivacije naročnine) se naročniku zaračuna 30-dnevna VOYO naročnina v skladu s 
cenikom. 15. dan dostopa pa je bremenjen ne glede na to, ob kateri uri je naročnik začel koristiti 

brezplačno obdobje 

- Če se naročnik v času 14-dnevnega brezplačnega obdobja odjavi, se mu 30-dnevna naročnina v 
skladu s cenikom ne obračuna.  

 

III. PREDPLAČNIŠKI DOSTOP 
 

Spodaj so navedene različne oblike nakupa predplačniškega dostopa. 

 
1. Petrol 

Nakup predplačniškega dostopa na bencinskih servisih Petrol: 
- 6 mesečni dostop + 1 mesec* brezplačno 

- 12 mesečni dostop + 2 meseca brezplačno 
Ob nakupu predplačniškega dostopa prejme kupec 10-mestno VOYO kodo, s katero aktivira VOYO dostop na 

Voyo.si/petrol 

 
*1 mesec = 30 dni 

 
2. Trafike 3DVA in OMV 

Nakup predplačniškega dostopa v trafikah 3DVA in bencinskih poslovalnicah OMV: 
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- 6 mesečni dostop + 1 mesec* brezplačno 

- 12 mesečni dostop + 2 meseca brezplačno 
Ob nakupu predplačniškega dostopa prejme kupec 10-mestno VOYO kodo, s katero aktivira VOYO dostop na 

Voyo.si/trafika 
 

*1 mesec = 30 dni 
 

 

IV. SPLOŠNO 
 
1.OPIS PLAČLJIVE STORITVE 

Plačljive vsebine šova Znan obraz ima svoj glas so del storitve VOYO (Voyo.si). 

 
2. OPIS STORITVE VOYO 

VOYO je najbolj priljubljena spletna videoteka in televizija z več kot 2.500 TV-vsebinami v vsakem trenutku. 
Resničnostni šovi in oddaje, svetovne uspešnice, neodvisni filmi, popularne domače in tuje serije, največ 

sinhroniziranih risank na enem mestu, telenovele ter ekskluzivni športni dogodki.  

Kjerkoli in kadarkoli spremljajte vsebine na zahtevo (IZBERI+POGLEJ) na pametnih telefonih, tablicah in 
pametnih televizorjih (LG, Philips, Samsung), na računalnikih ter v sistemih iOS in Android pa tudi najbolj 

priljubljene TV-programe POP TV, Kanal A, KINO, BRIO in OTO v ţivo in s 7-dnevnim časovnim zamikom.  
 

Definicije pojmov 
Ponudnik, lastnik, izvajalec spletnih storitev šova Znan obraz ima svoj glas in VOYO je PRO PLUS, d. o. 

o. (v nadaljevanju ponudnik vsebin). Prav tako je PRO PLUS, d. o. o., ponudnik, lastnik in izjavalec spletne 

strani Znanobrazimasvojglasi.si, Voyo.si in 24ur.com. 
Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.  

Naročnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo omenjenih storitev 
strinja s tem, da se prijavi/registrira v omreţje 24ur.com na spletni strani Bigbrother.siali Voyo.si in naroči 

spletno videoteko in televizijo VOYO – s 14-dnevnim brezplačnim obdobjem ali neposredno brez prvih 14 dni 

brezplačnega obdobja. Uporabnik neplačljivih vsebin je vsak, ki obišče spletno stran Bigbrother.si ali Voyo.si. 
Uporabnik je vsak član portala 24ur.com ali Bigbrother.siali Voyo.si, ki se uspešno prijavi/registrira v 

omreţje 24ur.com/Voyo.si. Naročnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z 
uporabo omenjenih storitev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletne strani portala 24ur.com in se 

naroči na spletno videoteko in televizijo VOYO. 
 

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod 

pogoji in v skladu s temi Splošnimi pogoji in drugimi navodili ponudnika. 
 

Avtorske pravice 
Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh podjetja PRO PLUS, d. o. o., so last druţbe PRO PLUS, d. o. o., 

razen če to ni posebej navedeno. Vsebina vseh spletnih vsebin je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorskih 

in sorodnih pravicah (ZASP - UL RS 21/95, s sprem.) in se je ne sme kopirati, razmnoţevati, javno 
priobčevati ali na kakršen koli drug način z njo razpolagati brez pisnega dovoljenja podjetja  

PRO PLUS, d. o. o. 
Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh Voyo.si, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik 

licence je PRO PLUS, d. o. o., oziroma njene povezane druţbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh 

znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki 
niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava. 

 
 

3. DOSTOPNOST SPLETNIH STRANI 
Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik vsebin si pridrţuje pravico do 

krajših ustavitev v dostopu do spletne strani Bigbrother.si oz. Voyo.si zaradi tehničnih razlogov vzdrţevanja in 

zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrţevanjem, si nosilec pridrţuje pravico tudi do daljših 
ustavitev dostopa do Bigbrother.si oz. Voyo.si.  

Spletna stran Bigbrother.si bo dostopna od dne začetka prve oddaje šova Znan obraz ima svoj glas in 
najmanj do konca šova. Po preteku tega obdobja si ponudnik vsebine pridruţuje pravico prenehanja objave 



 

 

 

 

in umiku vsebine spletne strani Znanobrazimasvojglasi.si.  

Ponudnik vsebin ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omreţjih ponudnikov poti ali kakršnih 
koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje 

...) ter višje sile. 
 

 
4. NAČIN DOSTOPA 

Način dostopa do plačljivih vsebin je tak, kot je določen v navodilih za sklenitev naročnine na spletnih 

straneh Bigbrother.sioz. Voyo.si. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi spletne strani bo 
ponudnik vsebin sproti objavljal na spletnih straneh Bigbrother.si oz. Voyo.si. 

 
 

5. UPORABA PLAČLJIVIH VSEBIN  

Uporaba in dostop do spletne strani Bigbrother.si oz. Voyo.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, 
določenih v 3. členu Splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridrţuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 

13. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin Voyo.si na posamezni uporabniški 
račun. 

 

Opozorilo! Večina vsebin je dostopnih samo v Sloveniji. V tujini so dostopne informativne oddaje in določene 
izbrane vsebine (dostopnost je povezana s pravicami in licencami). 

 

6. VOYO NA NAPRAVAH 

Spletno videoteko ter televizijo v ţivo in s časovnim zamikom lahko spremljate kjerkoli in kadarkoli prek 

interneta: 
- na računalnikih na Voyo.si; 

- na pametnih telefonih in tablicah – v VOYO aplikaciji za iOS in Android; 

 
spletno videoteko pa tudi: 

- na pametnih televizorjih – VOYO aplikacija s celotno zakladnico videovsebin na pametnih televizorjih 
LG, Philips in Samsung. Vsi ţe obstoječi VOYO naročniki lahko spremljate vsebine z istim uporabniškim 

imenom in geslom tudi na vašem pametnem televizorju LG, Philips ali Samsung, sledite navodilom, ki se vam 
izpišejo na vašem TV-zaslonu. Če še niste VOYO uporabnik, si naloţite aplikacijo VOYO in sledite navodilom 

za sklenitev naročnine. Več na http://voyo.si/tv.  

 

Opozorilo: Zaradi velikega števila modelov pametnih televizorjev, tablic, pametnih telefonov, različne 
programske opreme in številnih njihovih posodobljenih različic ţal ne moremo zagotavljati nemotenega 
prenosa vsebin na vseh napravah. 
 

 

VOYO v ponudbi operaterja Simobil: 

1. Mobilni internet + VOYO + tablica  

Pri Si.mobilu je mogoče skleniti VOYO naročnino skupaj z naročniškimi paketi v skladu s Si.mobilovim 
cenikom. Za paket Mobilni Internet + VOYO veljajo posebni pogoji uporabe, ki so skupaj s cenami ostalih 

storitev, storitev v tujini in cenami izven zakupljenih količin, dostopni na www.simobil.si, na brezplačni 
številki 040 40 40 40 in na Si.mobilovih prodajnih mestih. Vse cene vključujejo DDV. Si.mobil d.d., 

Šmartinska c. 134b, 1000 Ljubljana 

 

2. Opcija Voyo 

14-dnevno brezplačno obdobje do vsebin VOYO je omogočeno vsem registriranim uporabnikom storitve 
Voyo.si, ki so prvič naročili storitev VOYO neposredno pri Simobilu preko ponudbe Simobil Opcija 

(http://www.simobil.si/storitve/zabava/voyo). Uporabnik je poslal SMS sporočilo s ključno besedo VOYO na 

4040 in s potrditvijo povratnega SMS sporočila z odgovorom DA potrdil naročilo storitve VOYO pri Simobilu 
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ter prejel 10-mestno unikatno kodo za aktivacijo dostopa na http://voyo.si/simobil. Za odjavo od storitve 

naročnik pošlje SMS s ključno besedo VOYO STOP na 4040. 

 

7. BIG BROTHER NA VOYO 

Gledalci lahko spremljate šov Big Brother na VOYO 24 ur na dan, 7 dni v tednu, saj bodo vsi skriti 

kotički in trenutki v hiši Big Brother pod nenehnim drobnogledom kamer. Z naročilom paketa VOYO si 

dogajanje v Big Brotherju 24/7 zagotovite V ŽIVO kjerkoli in kadarkoli, tudi na: 

 računalniku, 

 tablici, 

 pametnem telefonu, 

 pametnem televizorju (Philips, LG, Samsung). 

Pričakujte nepričakovano. 

 

POSEBNA AKCIJA PRI TV-OPERATERJIH: 

Šov Big Brother lahko spremljate tudi prek TV-operaterjev na televizorjih, in sicer na posebnem 

programu Big Brother 24/7, od 6. 3. 2015 naprej. Pri vseh operaterjih bo program Big Brother 24/7 

prvih 14 dni brezplačen, od 20. 3. 2015 naprej pa ga boste lahko spremljali z naročnino VOYO 
paketa pri vašem TV-operaterju. 

 

 Amis: programsko mesto 22, naročilo na: 080 20 10 

 T-2: programsko mesto 11, naročilo na 080 64 64 

 Telemach: programsko mesto 300, naročilo na 080 22 88 

 Telekom Slovenije: programsko mesto 241, naročilo na 080 80 00  

 Z eno naročnino do zakladnice videovsebin na vseh platformah!  
Nekateri operaterji vam omogočajo aktivacijo dostopa tudi na spletnem Voyo.si in drugih priljubljenih 

napravah – pametnih telefonih in tablicah z operacijskim sistemom Android, iOS ali na Windows 
Phoneu in na pametnih televizorjih LG, Philips in Samsung (za aktivacijo pojdi na 

http://voyo.si/operater). Pri operaterjih ni omogočenih prenosov v ţivo. 

TV-operaterji Telekom Slovenije, T2, Telemach in Amis vam omogočajo aktivacijo iste naročnine tudi na 
spletnem Voyo.si in drugih priljubljenih napravah – pametnih telefonih in tablicah z operacijskim sistemom 
Android, iOS ali na Windows Phoneu in na pametnih televizorjih LG, Philips in Samsung (za aktivacijo pojdi 

na http://voyo.si/operater)! Pri TV-operaterjih ni omogočenih prenosov v ţivo. 

 
 

8. STAROST IN ODGOVORNOST 

Za uporabo plačljivih spletnih vsebin šova Znan obraz ima svoj glas in Voyo.si ni starostnih omejitev. 

 
Članstvo v omreţju 24ur.com je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar 

jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni 
dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakor koli drugače preusmeriti vašega uporabniškega 

računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršne koli nezakonite namene. 

Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je 
zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo. 

 
 

9. DRUGA PRAVILA UPORABE 

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik/naročnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi 
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upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na spletnih straneh Ţbigbrother.si oz. Voyo.si. 

Naročnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi na Bigbrother.sioz. Voyo.si uporabil ime in geslo, ki mu ga je 
dodelil ponudnik vsebin. Ponudnik vsebin si pridrţuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom/naročnikom 

spreminja. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo naročnikom 
zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba plačljivih storitev. 

 
 

10. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM/NAROČNIKOM 

Uporabnik/Naročnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki/Naročniki naj uporabljajo 
storitve v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki/Naročniki 

naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev moţne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh 
spremembah in novostih svoje uporabnike/naročnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila 

in pogoji za uporabo storitev. 

 
 

11. MODERIRANJE  
Komentiranje na portalu Bigbrother.si oz. Voyo.si je moderirano in deluje v skladu s pravili, ki določajo 

njihovo objavo.  

 
Komentiranje člankov ni avtomatsko, pač pa je odločitev o omogočanju komentarjev pri posameznih člankih 

izključno v pristojnosti uredništva. V določenih primerih je komentiranje člankov tako onemogočeno.  
 

Pogoj za oddajo komentarja je registracija/prijava. Od 2. junija 2014 morajo vsi na novo registrirani 
uporabniki za komentiranje oddati svojo mobilno številko. Pravila za objavo komentarjev si oglejte TUKAJ 

 

 
12. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV 

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov/naročnikov ter jih bo uporabljal 
izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov/naročnikov bo varoval v skladu z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 
Uporabnik, ki se registrira na VOYO, se ob registraciji hkrati prijavi tudi na prejemanje brezplačnih VOYO e-

novic. Od prejemanja VOYO e-novic se lahko kadarkoli odjavi. Odjave od VOYO e-novic se beleţijo posebej, 
kar pomeni, da prekinitev VOYO naročnine ne pomeni tudi odjave od prejemanja VOYO e-novic ali obratno 

 
Ponudnik storitev si pridruţuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem/naročnikovem 

računalniku, tablici, telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi 

spletni portal ţeljam uporabnikov/naročnikov in zagotavljanje do uporabnikov prijaznih spletnih storitev. 
Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik/naročnik. 

Uporabnik/Naročnik lahko shranjevanje piškotkov po ţelji omeji ali onemogoči. 
 

Pravilnik o piškotkih si lahko ogledate na http://www.24ur.com/static/slo/shared/registration2/cookie-

static/index.html 
 

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno 
z IP-naslovom uporabnika/naročnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o 

osebah, ki se skrivajo za temi podatki, ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni 

mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki/naročniki tudi dali na 
razpolago. Uporabnik/Naročnik se zaveda, da je ponudnik storitev dolţan na utemeljeno zahtevo in ob 

zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati drţavnim organom, kadar so podani razlogi za sum 
storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolţnosti. 

 
 

13. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI 

Uporabnik/Naročnik se mora zavedati, da: 
a) spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih 

delovanja zaradi ponudnikov poti ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti; 
b) ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica 

napačne uporabe in neznanja uporabnika/naročnika; 

http://image.24ur.com/media/document/61374531.pdf
http://www.24ur.com/static/slo/shared/registration2/cookie-static/index.html
http://www.24ur.com/static/slo/shared/registration2/cookie-static/index.html


 

 

 

 

c) uporabnik/naročnik za ogled videovsebin potrebuje primeren računalnik (kakršnega priporoča 

proizvajalec programske opreme – predvajalnika – za spremljanje spletnih videovsebin na 
širokopasovne kvalitete) in zadnjo razpoloţljivo verzijo predvajalnika Flash Player; 

d) uporabnik/naročnik za uporabo videovsebin potrebuje primerno hitro internetno povezavo. Minimalna 
zahtevana hitrost povezave je 1 Mbps, priporočljiva pa najmanj 2 Mbps; 

e) ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omreţja pogodbenih 
partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile 

delovanje storitev; 

f) ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletni strani Bigbrother.si, katere avtorji so 
uporabniki/naročniki spletnih vsebin; 

g) si ponudnik vsebin pridruţuje pravico neobjave vsebinsko neprimernih sporočil in/ali komentarjev na 
vse objavljene vsebine; 

h) si ponudnik vsebin pridrţuje pravico do neobjave določenih sklopov prenosa v ţivo iz kakršnega koli 

razloga. 
 

 
14. UPORABNIK/NAROČNIK SE ZAVEŢE, DA: 

- storitve ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v 

nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo, 
- v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groţenj, slabšalnega, poniţevalnega ali ţaljivega načina izraţanja, 

- ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,  
- storitve ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh 

pogojih, 
- svojega uporabniškega računa ne bo delil s tretjimi osebami. Če izdajatelj ugotovi, da se uporabnikov račun 

deli s tretjimi osebami ali da prihaja do kakršnihkoli podobnih zlorab računa, lahko nemudoma ukine 

uporabniški račun brez opozorila, 
- ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe, 

- ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov, 
- ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo, 

- ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani Voyo.si in še 

posebej njenih plačljivih vsebin, 
- ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali 

škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter 
telekomunikacijskim napravam. 

 
 

15. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO PODATKOV 

Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani portala Bigbrother.si, 24ur.com oz. Voyo.si 
pridobival, hranil in drugače obdeloval za naslednje namene: 

-  vodenje baze registriranih uporabnikov/naročnikov; 
- administracijo spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika/naročnika; 

omogočanje objavljanja prispevkov na forumu, komuniciranje z uporabnikom/naročnikom v primeru 

tehničnih ali vsebinskih vprašanj ipd.); 
- statistične raziskave (skupno število uporabnikov/naročnikov, število novih uporabnikov/naročnikov na 

določeno časovno enoto ipd.); 
- obveščanje o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zajemajo spletne strani portala 

24ur.com in ostale spletne strani, ki so v lasti podjetja PRO PLUS, d. o. o. ali njej povezanih oseb, po vseh 

komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov ...),  
- občasno obveščanje po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov ...) o ponudbi, 

ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev spletnih 
strani, ki so v lasti podjetja PRO PLUS, d. o. o., ali njej povezanih oseb, bodisi za komercialno bodisi za 

nekomercialno vsebino. 
 

Upravljalec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom/naročnikom na 

preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Morebitne odjave uporabnik/naročnik pošlje na 
podpora@voyo.si. 

 
Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem 

primeru ne bodo posredovani tretjim osebam. 

mailto:podpora@voyo.si


 

 

 

 

 

Upravljalec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno za dosego 
namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. 

16. REKLAMACIJE 
Uporabnikom/Naročnikom je zagotovljena tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu 

podpora@voyo.si, na brezplačni telefonski številki 080 44 44 ob delavnikih med 8.00 in 22.00 ter 
med vikendi in prazniki med 10.00 in 22.00. 

 

Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki/naročniki skladno s svojimi 
pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne 

tehnične in/ali vsebinske reklamacije. 
Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij uporabnikom/naročnikom zagotovil odpravljanje 

vzrokov za reklamacijo, če pri tem ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, bo reklamacijo posredoval 

ponudniku poti, ki je dolţan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin 
zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika/naročnika. 

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval 
ustrezni sluţbi ponudnika poti, ki je dolţan napako odpraviti. Vse reklamacije, povezane z delovanjem 

internetnega omreţja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve. 

 
 

17. KRŠENJE SPLOŠNIH POGOJEV 
Ponudnik vsebin si pridrţuje pravico, da uporabnikom/naročnikom, ki kršijo Splošne pogoje ali delujejo v 

nasprotju z njimi, za časovno obdobje treh (3) dni onemogoči dostop do plačljivih in neplačljivih spletnih 
vsebin, tudi če so storitev plačali.  

Ponudnik vsebin si pridrţuje pravico trajno onemogočiti dostop uporabnikom/naročnikom, ki namerno ali iz 

hude malomarnosti kršijo Splošne pogoje, delujejo v nasprotju z njimi oz. posredujejo svoje geslo in/ali 
uporabniško ime tretjim osebam. 

Če uporabnik/naročnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali tretjim osebam 
kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarja. Uporabnik/Naročnik je 

seznanjen z dejstvom in se strinja, da ponudnik vsebin na utemeljeno zahtevo drţavnega organa temu 

posreduje podatke o uporabniku, s katerimi razpolaga, kar vključuje tudi morebitne osebne podatke. 
Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z  

e-pošto na naslov podpora@voyo.si ali pisno na naslov PRO PLUS, d. o. o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana, s 
pripisom POP OnLine. 

 
 

18. SPREMEMBE 

Ponudnik vsebin lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, 
komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.  Ponudnik  vsebin bo o vseh spremembah in novostih 

svoje uporabnike/naročnikeobveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in 
pogoji. 

 

 
 

 
Ljubljana, 20. 4. 2015 
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