
PRAVNO OBVESTILO 

 

Pravice intelektualne lastnine 

V skladu z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je društvo Vodna agencija 

imetnik materialnih in drugih avtorskih pravic nad vsemi vsebinami, ki se nahajajo na spletnem 

naslovu http://www.vodnaagencija.org/ in na vseh njegovih podstraneh (v nadaljnjem besedilu: 

spletno mesto), razen v primerih, ko je avtor druga oseba, ki je na društvo Vodna agencija prenesla 

avtorske pravice. Vsa avtorskopravno varovana gradiva, razen z zakonom predpisane izjeme, se ne 

smejo spreminjati, prepisovati, reproducirati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače 

uporabljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega 

pisnega dovoljenja društva Vodna agencija. Društvo Vodna agencija kot avtor spletnega mesta 

uporabnikom le-tega dovoljuje seznanitev z vsebinami spletnega mesta in izključno v nekomercialne 

namene. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta, kot npr. reproduciranje, distribuiranje, 

idr., brez pisnega dovoljenje avtorja ali v nasprotju z določbami ZASP je prepovedana. Uporabnik sme 

v okviru navedenega posamezne vsebine spletnega mesta pregledovati, prebirati, prenašati iz 

strežnika, predvajati video ter zvočne posnetke ali posamezne vsebine natisniti. Pri tem je uporabnik 

dolžan ohraniti vsa navedena opozorila in označbe o avtorskih pravicah.  

 

Omejitev odgovornosti  

Društvo Vodna agencija si prizadeva, da bo spletno mesto delovalo nemoteno, da bodo posamezne 

vsebine na spletnem mestu pravilne in ažurirane, vendar pa za pravilnost, primernost, resničnost in 

popolnost vsebin na spletnem mestu ne jamči in ne prevzema odgovornosti.  

 

Vsebine spletnega mesta so informativne narave in društva Vodna agencija, prav tako pa tudi druge 

fizične in pravne osebe, ki sodelujejo ali so sodelovale pri pripravi, posodobitvah in oblikovanju 

vsebin spletnega mesta, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi lahko uporabniku 

nastala zaradi uporabe spletnega mesta oziroma zaradi motenega delovanja le-tega. 

 

Vsa odgovornost društva Vodna agencija za škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi nedelovanja, 

obiska ali uporabe spletnega mesta ali povezanih spletnih strani, kakor tudi za morebitne viruse, ki bi 

se prenesli k uporabniku s spletnega mesta, je izključena.  

 

Z uporabo spletnega mesta uporabnik izraža seznanjenost in tudi strinjanje s tem pravnim 

obvestilom.  

 

Varstvo podatkov 

Vsi podatki o uporabnikih, ki jih društvo Vodna agencija pridobi na katerikoli način od uporabnikov 

prek njihove uporabe spletnega mesta, se uporabljajo izključno za lastne potrebe društva Vodna 

agencija in so varovani skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  

 

Spremembe vsebine »Pravnega obvestila« 

Društvo Vodna agencija si pridružuje pravico do sprememb tega pravnega obvestila, zato vsem 

uporabnikom priporoča, da se redno seznanjajo s pravnim obvestilom in s tem preprečijo morebitne 

nezaželene posledice, ki bi lahko nastale v zvezi z uporabo spletnega mesta.  

 

http://www.vodnaagencija.org/

