
Pogoji uporabe spletne strani 

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI www.tjasadorelay.com  

S spletno stranjo upravlja družba Oralie, storitve, d.o.o., Novi trg 32a, 1241 Kamnik, Slovenija, 

z matično številko 9190791000 in davčno številko SI38097290, ki je bila vpisana v Poslovni 

register Slovenije 16. 8. 2022 (»Podjetje«).  

Ti pogoji ustvarjajo pravno zavezujoč dogovor med Uporabnikom in Podjetjem glede pogojev 

uporabe Spletne strani (»Pogoji«).  

Z dostopom do Spletne strani ali z uporabo Spletne strani Uporabnik sprejema te Pogoje in 

soglaša, da ga ti Pogoji zavezujejo, ter so tako pravno veljaven in zavezujoč dogovor med njim 

in Podjetjem. 

1. Definicije in razlage  

1.1 Pogoji so pogoji uporabe spletne strani www.tjasadorelay.com.  

1.2 Spletna stran je www.tjasadorelay.com. 

1.3 Podjetje je družba Oralie d.o.o., Novi trg 32a, 1241 Kamnik, Slovenija.  

1.4 Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče Spletno stran ali jo na kakršenkoli način uporablja. 

1.5 Registrirani uporabnik je vsak uporabnik, ki z registracijo na Spletni strani ustvari svoj 

uporabniški račun, ki mu omogoča dostop do Zaprtega dela Spletne strani in nakup digitalnih 

vsebin ter določenih storitev v spletni trgovini Podjetja.  

1.6 Zaprti del Spletne strani je del Spletne strani, ki je dostopen le Registriranim 

uporabnikom.  

1.7 Višjo silo predstavljajo dogodki, ki so izven nadzora Podjetja, zlasti (i) večje elementarne 

nesreče na območju sedeža Podjetja in/ali njegove poslovne enote z neposrednim vplivom na 

njegov delovni proces (požari, potresi, poplave, vihar ipd.); (ii) katastrofalne nesreče z 

nevarnimi ali eksplozivnimi snovmi na območju sedeža Podjetja in/ali njegove poslovne enote 

z neposrednim vplivom na njegov delovni proces; (iii) razglasitev vojne ali izrednih razmer na 

območju sedeža Podjetja in/ali njegove poslovne enote; (iv) razglašena epidemija ali 

pandemija nalezljive bolezni na območju sedeža Podjetja in/ali njegove poslovne enote, ki 

ogroža življenje večjega števila ljudi in so v zvezi z njo povezani ukrepi upravnih in drugih 

uradnih organov, ki neposredno vplivajo na delovni proces Podjetja. 

http://www.tjasadorelay.com/
http://www.tjasadorelay.com/
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2. Pravica uporabljati Spletno stran  

2.1 S sprejemom teh Pogojev pridobi Uporabnik neizključno, preklicljivo in neprenosljivo 

pravico uporabljati Spletno stran za svojo osebno rabo. Prepovedana je uporaba Spletne 

strani za komercialne namene.  

2.2 Brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja Podjetja Uporabnik ne sme kopirati, 

prikazovati, onemogočati ali poskušati onemogočiti, distribuirati, objavljati, prenašati, 

spreminjati ali ustvarjati Spletne strani Podjetja ali kateregakoli njenega sestavnega dela. 

2.3 Brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja Podjetja Uporabnik tretjim osebam ne sme 

posredovati podatkov in vsebin, pridobljenih na Spletni strani, in se v krogu tretjih oseb ne sme 

sklicevati na poslovno povezavo s Spletno stranjo oziroma s Podjetjem. 

3. Pravice intelektualne lastnine  

3.1 Podjetje je imetnik vseh avtorskih pravic na vsebini, ki je objavljena na Spletni strani, 

zlasti glede besedila, grafike, logotipov, slik in fotografij, zvočnih in video posnetkov, zbirk 

podatkov in programske kode, razen če je glede posamezne vsebine izrecno navedeno 

drugače.  

3.2 Poleg tega so določene grafike, logotipi, ikone gumbov, besede in imena posameznih 

proizvodov in storitev, ki so objavljene na Spletni strani ali so na voljo preko Spletne strani, 

zaščitene tudi kot blagovne ali storitvene znamke na ozemlju Evropske unije.  

3.3 Na Spletni strani so lahko objavljene tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne 

upravlja Podjetje. Podjetje navaja te povezave z izključnim namenom, da Uporabniku olajša 

dostop do dodatnih podatkov in vsebin, ki so povezane z njegovo dejavnostjo. Podjetje nima  

nadzora nad delovanjem teh strani in nad njihovo vsebino, zato ne nosi nikakršne odgovornosti 

za točnost tam objavljenih podatkov in vsebin, niti ni odgovorno za škodo, ki bi lahko nastala 

Uporabniku z obiskom teh spletnih strani. 

3.4 Brez predhodnega pisnega soglasja Podjetja Uporabnik ne sme shraniti ali natisniti 

vsebine Spletne strani za lastno zasebno uporabo; nikakor pa Uporabnik brez predhodnega 

pisnega soglasja Podjetja ne sme kako drugače distribuirati, objavljati, prenašati ali spreminjati 

vsebine Spletne strani ali je uporabljati v poslovne oziroma komercialne namene. Dostop do 

določenih vsebin na Spletni strani je dodatno omejen. Poleg teh Pogojev lahko veljajo za te 

vsebine še dodatni pogoji, o katerih je Uporabnik obveščen pred dostopanjem do takšnih 

vsebin.  



Pogoji uporabe spletne strani 

4. Uporaba Spletne strani  

4.1 Za dostop do vsebin Spletne strani Uporabnik potrebuje primerno digitalno okolje, tj. strojno 

opremo, programsko opremo in vse omrežene povezave. V primeru, da bi spremembe Spletne 

strani terjale spremembe v Uporabnikovem digitalnem okolju, jih bo Uporabnik izvedel sam na 

lastne stroške.  

4.2 Uporabnik uporablja Spletno stran na način, da ne povzroča škode Podjetju, ostalim 

Uporabnikom ali tretjim osebam. Uporabnik se vzdržuje uporabe, ki bi škodovala, ovirala, 

preobremenila ali celo onemogočila delovanje Spletne strani. Uporabnik ne uporablja sredstev, 

ki bi lahko motila, onesposobila ali škodovala programski in strojni opremi Podjetja ter njegovim 

telekomunikacijskim napravam. Uporabnik ne pridobiva podatkov in vsebin s Spletne strani na 

kakršenkoli drug način, kot na način, ki ga zagotavlja Podjetje.  

4.3 V primeru kršitve teh Pogojev, kot tudi v primeru prekomerne uporabe ali zlorabe te Spletne 

strani Podjetje brez predhodnega obvestila Uporabniku omeji ali prepreči dostop do Spletne 

strani. Podjetje prepreči Uporabniku dostop do Spletne strani tudi v primeru, ko ima tehtne 

razloge za domnevo, da se Uporabnik ukvarja z nezakonito dejavnostjo ali da ogroža varstvo 

zasebnosti Podjetja ali njegovo varstvo podatkov.  

4.4 Podjetje začasno prekine dostop do Spletne strani zaradi vzdrževanja Spletne strani, njene 

nadgradnje ali zamenjave programske opreme; v primeru, ko to zahtevajo veljavni predpisi ali 

odločbe državnih organov; in v primeru drugih upravičenih razlogov za začasno prekinitev 

dostopa do Spletne strani. V vsakem od teh primerov si Podjetje prizadeva, da prekinitev traja 

kar najkrajši čas. V tem primeru Podjetje ne nosi nobene odgovornosti ne v razmerju do 

Uporabnika ne v razmerju do tretjih oseb. 

4.5 Podjetje lahko kadarkoli, tudi brez predhodnega obvestila Uporabniku, začasno ali trajno 

spremeni ali ukine Spletno stran ali njen posamezni del. V nobenem od teh primerov Podjetje 

ne nosi nobene odgovornosti ne v razmerju do Uporabnika ne v razmerju do tretjih oseb.  

4.6 Podjetje ne jamči dostopa do Spletne strani v primeru izpada elektronskega 

komunikacijskega omrežja, izpada električne energije in drugih izpadov, napak, drugih 

tehničnih motenj ter v primeru Višje sile. V takšnih primerih Podjetje ne nosi nikakršne 

odgovornosti ne v razmerju do Uporabnika ne v razmerju do tretjih oseb. 

5. Vsebine Spletne strani 
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5.1 Podatki in Vsebine, objavljene na Spletni strani, izražajo mnenje oziroma pogled na 

življenje Podjetja, njegovih ustvarjalcev oziroma zaposlenih.  

5.2 Spletna stran ponuja raznovrstne vsebine, ki so namenjene zgolj informiranju in 

izobraževanju. Vsebine Spletne strani in dejavnost Podjetja niso uradno priznana oblika 

strokovne pomoči posamezniku in ne uradno priznani izobraževalni programi.  

5.3 Vsebine, objavljene na Spletni strani, spodbujajo Uporabnika k prevzemanju odgovornosti 

za situacije v svojem življenju in k dvigu osebnega zavedanja ter kakovosti njegovega življenja.  

6. Omejitev odgovornosti 

6.1 Uporabnik uporablja vse podatke in vsebine na Spletni strani zavestno in po lastni ter 

svobodni volji. Uporabnik prevzema vso odgovornost za svojo odločitev, da vsebine, 

objavljene na Spletni strani, upošteva ali uporabi v svojem življenju. Uporabnik se strinja, da 

Podjetje nima nobenih zaslug in nobene odgovornosti za posledice, ki bi nastale Uporabniku 

ne v obdobju uporabe Spletne strani ne v obdobju po uporabi Spletne strani. 

6.2 Podjetje si ves čas po najboljših močeh prizadeva za točnost in ažurnost podatkov in vsebin 

na Spletni strani, vendar pa ne Podjetje ne njegovi zaposleni ne prevzemajo nikakršne 

odgovornosti za škodo, ki bi morebiti nastala Uporabniku zaradi netočnih in/ali neažurnih 

podatkov in vsebin na Spletni strani.  

6.3 Uporabnik razume in potrjuje, da je sam odgovoren za svoje zdravstveno, fizično, mentalno 

ali duševno stanje in/ali zdravje. Vsebina Spletne strani je zgolj informativne narave. Podatkov 

in vsebin na Spletni strani v nobenem primeru ni mogoče razumeti na način, da Podjetje daje 

Uporabniku medicinske nasvete ali da vsebine Spletne strani nadomeščajo strokovno 

medicinsko obravnavo, diagnostiko ali zdravljenje. Uporabnik razume in potrjuje, da bo glede 

svojega zdravstvenega stanja vselej iskal pomoč pri svojem zdravniku ali pri drugem 

kvalificiranem ponudniku zdravstvenih storitev. Uporabnik ne bo nikoli prezrl zdravniškega 

nasveta ali odlašal z iskanjem zdravniškega nasveta zaradi kakršnihkoli podatkov ali vsebin 

na tej Spletni strani. Uporabnik se strinja, da ne Podjetje ne njegovi zaposleni ne nosijo nobene 

odgovornosti za Uporabnikovo zdravstveno, fizično, mentalno ali duševno stanje in/ali zdravje.  

6.4 Uporabnik razume in potrjuje, da podatki in vsebine na Spletni strani niso namenjene in se 

ne smejo razumeti ali razlagati kot strokovni nasvet. Podatki in vsebine na Spletni strani so 

splošne narave in ne naslavljajo nobenega individualnega in konkretnega primera. Kot take 

niso nadomestilo za strokovni nasvet strokovnjaka, ki pozna vsa dejstva in vse okoliščine 
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Uporabnikovega položaja. Ničesar, objavljenega na Spletni strani, ni mogoče razumeti kot 

nasvet, naj Uporabnik ne išče strokovnega nasveta pri strokovnjaku, usposobljenem za 

svetovanje na posameznem področju. Uporabnik se strinja, da ne Podjetje ne njegovi 

zaposleni ne nosijo odgovornosti za nobeno škodo, ki bi jo utrpel Uporabnik zato, ker ni iskal 

strokovnega nasveta pri za to usposobljenem strokovnjaku. 

6.5 Uporaba Spletne strani, vključno z uporabo podatkov in vsebin na Spletni strani v življenju 

Uporabnika, ne ustvarja poslovnega razmerja med Podjetjem in Uporabnikom. 

7. Dostop do Spletne strani  

7.1 Spletna stran je praviloma dostopna 24 ur na dan, vse dni v letu.  

7.2 Digitalne vsebine na Spletni strani so dostopne preko vtičnikov (zlasti YouTube, 

SoundCloud in drugih vtičnikov). Za dostop do digitalnih vsebin Spletne strani mora zato 

Uporabnik potrditi piškotke tretjih oseb. Podrobnejši podatki v zvezi s piškotki tretjih oseb so v 

dokumentu Piškotki. Če Uporabnik ne potrdi piškotkov tretjih oseb, ne more dostopati do 

digitalnih vsebin.  

8. Dostop do Zaprtega dela Spletne strani 

8.1 Za dostop do Zaprtega dela Spletne strani se mora Uporabnik registrirati. Z registracijo 

Uporabnik ustvari svoj uporabniški račun.  

8.2 V postopku registracije Uporabnik navede podatke, ki jih zahteva obrazec »Ustvari 

uporabniški račun«.  

8.3 Uporabnik je odgovoren za resničnost in točnost podatkov, posredovanih ob registraciji. 

Podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru, da Registrirani uporabnik ob 

registraciji posreduje netočne podatke o sebi, osebne podatke tretje osebe ali zlorabi 

elektronski naslov tretje osebe. 

8.4 Podjetje lahko Uporabniku zavrne registracijo v primeru, da posredovani podatki kažejo na 

to, da gre za drugo osebo, da so posredovani podatki zaščiteni s pravicami prava blagovnih 

znamk, so žaljivi ali drugače nesprejemljivi.  

8.5 V primeru, da se po registraciji spremenijo podatki, ki jih je Registrirani uporabnik 

posredoval ob registraciji, mora Registrirani uporabnik posodobiti posredovane podatke, da 

ohrani njihovo resničnost in točnost. 

http://www.tjasadorelay.com/wp-content/uploads/2023/03/Piskotki-www.tjasadorelay.com-23.2.2023.pdf
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8.6 Podjetje lahko kadarkoli po lastni presoji in brez vnaprejšnjega opozorila začasno ali trajno 

onemogoči dostop do Zaprtega dela Spletne strani Registriranemu uporabniku, glede katerega 

obstaja sum, da zlorablja osebne podatke tretjega, da povzroča škodo Podjetju ali da 

negativno vpliva na uporabniško izkušnjo drugih Registriranih uporabnikov. 

8.7 Registrirani uporabnik lahko kadarkoli izbriše svoj uporabniški račun tako, da sledi 

navodilom na Spletni strani. 

8.8 Registrirani uporabnik je odgovoren za svoj uporabniški račun in za varovanje zaupnosti 

podatkov za prijavo v uporabniški račun. V skladu s tem je Registrirani uporabnik odgovoren 

za vse dejavnosti, ki se zgodijo iz naslova njegovega uporabniškega računa. V primeru suma 

ali ugotovitve, da je prišlo do nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali kakršnekoli 

druge kršitve varnosti ali zaupnosti v zvezi z uporabniškim računom, mora Registrirani 

uporabnik nemudoma obvestiti Podjetje. 

9. Uporabnikove obveznosti  

9.1 Uporabnik se zavezuje: 

- da bo tako v svoji komunikaciji s Podjetjem in njegovimi zaposlenimi kot tudi v komunikaciji z 

drugimi Uporabniki vljuden in spoštljiv ter da se bo primerno izražal. Podjetje ima ničelno 

toleranco do sovražnega, žaljivega, poniževalnega, slabšalnega ali drugega neprimernega 

govora oziroma načina izražanja in bo sankcioniral vsako takšno početje. Prepovedano je tako 

nadlegovanje zaposlenih v Podjetju kot tudi nadlegovanje drugih Uporabnikov.  

- da vsebine Spletne strani ne bo uporabljal za komercialne, nezakonite ali kakršnekoli druge 

namene, kot tiste, ki so dovoljeni v teh Pogojih.  

- da ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval tretjim osebam celotnih ali 

posamičnih avtorsko zaščitenih vsebin Spletne strani, ne glede na to, na katerem delu Spletne 

strani se nahajajo.  

- da ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih Uporabnikov. 

9.2 Uporabnik v nobenem primeru ne sme uporabljati Spletne strani na način: 

- da nadleguje, zlorablja, grozi, obrekuje ali kako drugače posega ali krši pravice Podjetja in/ali 

njegovih zaposlenih in/ali kateregakoli drugega Uporabnika. 



Pogoji uporabe spletne strani 

- ki je nezakonit, goljufiv ali zavajajoč. 

- da uporablja tehnologijo ali druga sredstva za dostop do podatkov Podjetja, do katerih 

Podjetje ne nudi dostopa. 

- da uporablja ali zažene katerikoli avtomatiziran sistem za dostop do Spletne strani.  

- da vnese ali poskusi vnesti virus ali katerekoli druge škodljive računalniške kode, ki prekinejo, 

uničijo ali omejijo funkcionalnost katerekoli računalniške programske, strojne ali 

telekomunikacijske opreme. 

- da poskusi nepooblaščeno dostopati do Spletne strani. 

- da spodbuja ravnanje, ki bi pomenilo kaznivo dejanje ali povzročilo civilno odgovornost.  

- da brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja Podjetja tretjim osebam posreduje podatke 

in vsebine, pridobljene na Spletni strani.  

- da krši te Pogoje. 

9.3 Kršitev zgoraj navedenih obveznosti ima za posledico Uporabnikovo materialno in 

kazensko odgovornost. 

10. Varstvo osebnih podatkov 

Pri uporabi Spletne strani se obdelujejo tudi osebni podatki. Podatki s tem v zvezi so v 

dokumentu Obvestilo o varstvu osebnih podatkov.  

 

 

http://www.tjasadorelay.com/wp-content/uploads/2023/03/Obvestilo-o-varstvu-osebnih-podatkov-www.tjasadorelay.com-23.2.2023.pdf

