PRAVILNIK UPORABE FORUMA VLAKI.INFO
Dokument je bil spisan z namenom, da se na forumu postavijo točna pravila kaj se sme in ne.
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku:
- administrator - oseba zadolžena za upravljanje z forumom in odobritev registracij uporabnika
- moderator - oseba, ki skrbi za red in urejanje objav na forumu
- upravljavci foruma – skupni pojem za administratorje in moderatorje foruma
- član - registrirani uporabnik foruma, ki lahko bere in pošilja sporočila
- uporabnik - neregistrirani uporabnik foruma, kateremu je omogočen dostop le do nekaterih
forumov in le branje le-teh
- podoba (angl. avatar) - pomanjšana sličica nekoga ali nečesa s katerim se član foruma
predstavlja skupaj z uporabniškim imenom pri objavah
- opozorilo - tehnična lastnost foruma, s katero se opozarja člane foruma na njihove kršitve
UVOD
Forum uporabljate izključno na lastno odgovornost. Lastniki in upravljavci foruma NE odgovarjajo za
kakršnekoli posledice dejanj in/ali pisanja članov!
Forum oziroma dele le tega lahko berejo vsi obiskovalci portala http://www.vlaki.info za objavo sporočil
in debat pa se boste morali prijaviti kot član.
Kdo skrbi za red?
Za red na forumu skrbijo upravljavci foruma, na njih se lahko tudi obrnete v primeru, da ste naleteli na
težavo pri uporabi.
Splošni napotki za pisanje
Ob objavi debate se prepričajte da pišete v najbolj primerno področje in da za naslov naprej določite
čimbolj podroben in bogat opis! Pred odgovorom še enkrat preberite vaše besedilo, naj bodo vaše
objave čimbolj objektivna, pregledne in v pomoč vsem. Ob kakšni duhoviti opazki se potrudite da bodo
vsi to razumeli kot šalo.

PRAVILA FORUMA

1.Registracija in profil uporabnika
1.1- uporabniška imena naj bodo izbrana smiselno. Primeri kot 'l33th4x0r' ali 'k34H12prs' ne bodo
potrjeni ter bodo naknadno pobrisani iz baze uporabnikov.
1.2 - član sam poskrbi za varno geslo. Tehnično je geslo omejeno na najmanj 6 znakov in je zakodirano
v bazo podatkov, tako da do njega nimajo dostopa niti upravljavci foruma.
1.3 - upravljavci foruma ne smejo in ne bodo zahtevali gesel od članov foruma.
1.4 - prisotnosti na forumu se ne skriva, kar je tudi onemogočeno.
1.5 - uporabnik je lahko na forumu registriran kot član samo z enim uporabniškim imenom. Uporaba
alternativnih (dodatnih) uporabniških imen ni dovoljena. Glej točko 9. Sankcije in kaznovanje.

2. Osnovna pravila
2.1 - prepovedana je uporaba kletvic.
2.2 - prepovedano je žaljenje in zmerjanje drugih udeležencev (članov) ali tretjih oseb, ki jih ni prisotnih
na forumu.
2.3 - prepovedano je spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, h kaznivemu
dejanju, nasilju in vojni ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo ali nestrpnost.
2.4 - grožnje članom, moderatorjem in administratorjem so STROGO prepovedane in bodo
sankcionirane. Glej točko 9. Sankcije in kaznovanje.

3. Nepravilna objava
3.1 - pred samim pisanjem mora član poskrbeti za to, da bo njegova debata v pravem področju, naslov
debate pa naj bo čimbolj točen in opisen. V primeru, da se debata umesti na nepravo področje,
moderatorji poskrbijo za to in uredijo naslov debate, če je to potrebno in s privatnim sporočilom ali javno
opozorijo člana na njegovo nepozornost.
3.2 - pisanje z VELIKIMI ČRKAMI se razume kot prekomerno povzdigovanje glasu (kričanje), za
normalno komunikacijo morate uporabiti male črke, za velike črke v naslovu debate dobite opozorilo.
3.3 - izogibajte se citiranju objav, ki vsebujejo veliko slik ali veliko citatov, še posebej, če so zelo
obsežni. Če se vseeno odločite za citiranje, poskusite v citatu pobrisati določene obsežne dele oz. slike in
se osredotočite le na tisti tekst, ki ga res želite komentirati. Tako povečate preglednost teme.
3.4 - o kršenju pravil v tej točki se uporabnika opozori z 'opozorilom', ki ostane zapisano v zbirki
podatkov za nadaljnjo obravnavo. Glej točko 9. Sankcije in kaznovanje.

4. Slikovno gradivo
4.1 - slike je na forum mogoče dodajati samo preko spletnih povezav.
4.2 - velikost slik je omejena na 850 pik širine in 1200 pik višini.
4.3 - forum avtomatično ne dopušča objavo večjih slik

5. Podpisi (signatures)
5.1 - podpis lahko vsebuje eno povezavo na osebno-nekomercialno stran, ne sme pa vsebovati povezav
na komercialne strani.
5.2 - podpis sme vsebovati sliko največje velikosti (500 pik širine in 80 pik višine) oziroma največ tri
vrstice teksta.
5.3 - podpis se odstrani, če se ugotovi, da je v nasprotju s pravili oziroma je moteč za ostale člane.
5.4 - ob odstranitvi podpisa se uporabniku pošlje opozorilo, ki ostane zapisano v zbirki podatkov za
nadaljnjo obravnavo. Glej točko 9. Sankcije in kaznovanje.

6. Podobe (avatars)
6.1 - podoba sme vsebovati sliko velikosti najmanj 20 pik širine in 20 pik višine, vendar ne večje od 100
pik širine in 150 pik višine.
6.2 - podoba se odstrani, če se ugotovi, da je v nasprotju z pravili oziroma je moteča za ostale člane.
6.3 - ob odstranitvi podobe se uporabniku pošlje opozorilo, ki ostane zapisano v zbirki podatkov za
nadaljnjo obravnavo. Glej točko 9. Sankcije in kaznovanje.

7. Izbris objav ali celih debat
7.1 - upravljavci foruma lahko brez pojasnil in opozoril članom izbrišejo ali premaknejo objavo/debato v
drugo področje.
7.2 - upravljavci foruma niso dolžni obrazložiti svojih odločitev, vseeno pa lahko člani foruma v ustrezni
kategoriji foruma zaprosijo za obrazložitev, na katero so upravljavci foruma dolžni odgovoriti.

8. Navodila
8.1 - podrobnejša pravila, napotke, sankcije lahko upravljavci foruma spišejo v Navodila, ki lahko veljajo
za področje celega foruma ali pa samo za določen del.
8.2 - navodila so za člane ravno toliko zavezujoča kot Pravilnik uporabe, ne smejo biti pa v nasprotju z
njim.

9. Sankcije in kaznovanje
9.1 - če član foruma zbere tri (3) opozorila, glede na kršitve navedene v pravilih in navodilih se mu za
14 dni onemogoči dostop do foruma.
9.2 - če taisti član po vrnitvi pridobi dve (2) novi opozorili se ga dokončno izključi kot registriranega
člana foruma.
9.3 - kršitev pete (5) točke prvega (1) člena se kaznuje z takojšno izključitvijo 'obeh' članov.
9.4 - če trenutni izbor upravljavcev foruma meni, da član škodi ugledu samega foruma, se ga izključi kot
registriranega člana foruma mimo določil prejšnjih točk.
9.5 - kršitev katerekoli točke drugega (2) poglavja (Osnovna pravila) tega pravilnika se kaznuje z
takojšno izključitvijo.

ZAKLJUČEK
Za spoštovanje pravilnika so zadolženi upravljavci foruma, slednji tudi delijo pravice. Če se ne strinjate z
zgoraj naštetimi pravili, vas prosimo, da zapustite naš forum. Ostalim, ki se lahko držijo teh enostavnih
pravil, pa želimo veliko užitkov na forumu!
Vse ostale informacije in vprašanja: info@vlaki.info
Ekipa Vlaki.info
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