
Spletna stran Društva Brigadirjev Velenje - Pravni pouk 

 

POMEMBNO OBVESTILO - POZORNO PREBERITE: Pogoji uporabe spletne strani Društva Brigadirjev 

Velenje  predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom  

(posamezno fizično ali pravno osebo) in Društvom Brigadirjev Velenje,  

ki ga zastopa Koloman Lainšček,  za uporabo strani Društva Brigadirjev Velenje na naslovu 

www.drustvo-brigadirjev-velenje.si. 

Kadar končni uporabnik dostopa do strani Društva Brigadirjev Velenje ali jih kako drugače uporablja, 

ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe.  

Končni uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, strani Društva Brigadirjev Velenje ne sme 

uporabljati. 

 

POGOJI UPORABE 

Spletne strani Društva Brigadirjev Velenje (http://www.drustvo-brigadirjev-velenje.si) ter 

pripadajočih podstrani in/ali pripadajočih domen in/ali poddomen 

 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE 

Vse pravice na vsebini spletne strani Društva Brigadirjev Velenje so pridržane avtorju. Vsa vsebina 

spletne strani Društva Brigadirjev Velenje je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve 

oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema besedila, slikovni material ter programsko izvorno 

kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, vkolikor 

to ni prepovedano s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo ali vkolikor tega izrecno ne dovoli 

nosilec avtorskih pravic. 

 

DOVOLJENA UPORABA 

Spletno stran Društva Brigadirjev Velenje je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, ne-komercialno 

uporabo.  

Prepovedano je kakršno koli kopiranje vsebine strani Društva Brigadirjev Velenje, njeno spreminjanje 

ter vključevanje v drugo spletno stran,  

izdelek ali storitev, razen kopiranja vsebine za izključno osebno uporabo, vkolikor se s tem strinja 

nosilec avtorskih pravic.  

Prepovedano je "meta" iskanje po strani Društva Brigadirjev Velenje. Prepovedana je uporaba 

avtomatskih poizvedb ali drugih robotov,  

ki avtomatsko pridobivajo podatke iz strani Društva Brigadirjev Velenje ali na drugačen način 

avtomatsko posegajo ali komunicirajo  

s stranjo Društva Brigadirjev Velenje. 

 



OMEJITEV ODGOVORNOSTI 

 

VA-TECH zagotavlja strani Društva Brigadirjev Velenje takšne kot so in brez kakršne koli odgovornosti. 

 

Vsebine na strani Društva Brigadirjev Velenje so za uporabnike brezplačne. Društvo Brigadirjev 

Velenje ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost strani 

Društva Brigadirjev Velenje. Društvo Brigadirjev Velenje nadalje ne prevzema nobene odgovornosti 

za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabnikom zaradi nezmožnosti uporabe strani 

Društva Brigadirjev Velenje, zaradi zaupanja v vsebino strani Društva Brigadirjev Velenje, zaradi 

izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo strani Društva 

Brigadirjev Velenje. Društvo Brigadirjev Velenje si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli 

razloga in za kakršno koli obdobje prekine zagotavljanje strani Društva Brigadirjev Velenje, če meni 

da je to potrebno. 

 

Društvo Brigadirjev Velenje ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi uporabniku nastala 

zaradi vsebine tretjih spletnih strani, povezava na katere je prikazana na strani Društva Brigadirjev 

Velenje. Društvo Brigadirjev Velenje nima vpliva na nobeno tretjo spletno stran in celotna vsebina 

tretjih spletnih strani je pod izključno kontrolo upravljavcev zadevnih spletnih strani. 

 

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno 

zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je 

dovoljena z veljavno zakonodajo. 

 

VARSTVO ZASEBNOSTI 

 

Društvo Brigadirjev Velenje se zaveda pravne in moralne odgovornosti do uporabnikov spletne strani.  

Spletna stran Društva Brigadirjev Velenje je v celoti združljiva z novim Zakonom o elektronskih 

komunikacijah (Uradni list št. 109/2012;  ZEKom-1),  

ki je začel veljati v začetku leta 2013. Spletna stran Društva Brigadirjev Velenje sama po sebi ne 

uporablja piškotkov, med prikazovanjem avdio in video vsebin 

pa se lahko lokalno naložijo piškotki tehnologije Flash (t.i. "flash-cookies"), ki pa so namenjeni zgolj 

zagotavljanju pretočnosti vsebin. 

Spletna stran Društva Brigadirjev Velenje sama po sebi torej ne uporablja tehnologije piškotkov, niti 

ne sledi in(ali) beleži trajanja obiska strani in ogledanih vsebin. 

Na strani so lahko prisotni zgolj piškotki s strani podjetja Macromedia Flash, ki so nujni za 

zagotavljanje videopretočnih vsebin.  

Ti piškotki niso trajni, njihova veljavnost poteče takoj, ko uporabnik (obiskovalec strani) zapusti stran 

Društva Brigadirjev Velenje  



oziroma prekine pretakanje avdio/video vsebin. 

Na fizičnem strežniku spletne strani se beleži zgolj IP naslov odjemalca (terminala) in datum ter čas 

obiska, vendar tega podatka ni mogoče povezati 

z osebnimi podatki, zato ga ZEKom-1 ne predvideva kot piškotek oziroma zanjo ni mandatorna 

privolitev uporabnika. 

 

SPLOŠNO 

 

Ta pravni pouk je veljaven s trenutkom objave na spletni strani Društva Brigadirjev Velenje.  

Društvo Brigadirjev Velenje si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni 

da je to potrebno. 
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