
 

 

Splošni pogoji uporabe 
 
Ti Splošni pogoji za uporabo Spletne strani predstavljajo dogovor med Vami in BESEDA 
- ZAVEZA Zavod za promocijo in razvoj glasbene kulture, Maribor, Borštnikova ulica 
30, 2000 Maribor, Slovenija. Ti pogoji urejajo Vašo uporabo Spletne strani, razen če 
uporabo katere koli posebne funkcije na Spletni strani določajo drugi pogoji.  
 
1. UVOD 
 
Z dostopom ali z uporabo Spletne strani se strinjate s predmetnimi Splošnimi pogoji 
uporabe in Izjavo o zasebnosti. Če se s tem ne strinjate, zapustite Spletno stran in 
prenehajte z uporabo. 
 
V kolikor se s predmetnimi Splošnimi pogoji uporabe strinjate, na vas prenašamo 
osebno, omejeno, neizključno, preklicno in neprenosljivo licenco za zakonito uporabo 
Spletne strani izključno za vaše osebne in nekomercialne namene, kot je določeno v 
nadaljevanju. 
 
Če imate kakršnakoli vprašanja glede uporabe naše Spletne strani, se obrnite na nas 
preko email naslova: hello@streamarnica.org.  
 
Definicije 
"Mi" pomeni BESEDA - ZAVEZA Zavod za promocijo in razvoj glasbene kulture, 
Maribor, Borštnikova ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija, davčna številka 20835922 
(Streamarnica)  
"Spletna stran” pomeni spletno stran, ki se nahaja na https://www.streamarnica.org  
ali katero koli drugo povezavo, ki bi jo nadomestila; 
"Vi" in “Uporabniki” pomeni uporabnika Spletne strani; 
"Dogovor" Dogovor med Vami in Nami sestavljajo predmetni Splošni pogoji uporabe 
in Izjava o zasebnosti.  
 "Splošni pogoji ali Pogoji" pomenijo predmetne Splošne pogoje za uporabo Spletne 
Strani;  
"Piškotki" so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku naše Spletne strani 
namestijo na trdi disk Vašega računalnika in omogočajo zbiranje podatkov o vaših 
aktivnostih na Spletni strani in identifikacijo vašega računalnika; 
"Osebni podatki" pomeni podatke, ki ste jih posredovali Vi, kakor tudi vse informacije 
v zvezi z Vašim obnašanjem na Spletni strani in vse druge informacije, ki ste jih Vi 
oddali Nam. 
 
 
2. DOSTOP 
 
Uporaba Spletne strani 
Prepovedana je uporaba Spletne strani, ki povzroča škodo nam, Uporabnikom in 
tretjim osebam. Pridržujemo si pravico, da onemogočimo ali omejimo Vaš dostop do 
Spletne strani brez predhodnega obvestila zaradi kršitve ali suma kršitve teh Pogojev.  
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Pridržujemo si pravico do začasnega ali stalnega umika Spletne strani ali njenega dela 
brez predhodnega obvestila. 
 
Spremembe na Spletni strani 
Pridržujemo si pravico, da lahko Spletno stran kadarkoli delno ali v celoti, začasno ali 
trajno spremenimo brez predhodnega obvestila 
 
Povezave tretjih oseb 
Da bi zagotovili boljšo izkušnjo za Vas, lahko na Spletni strani nudimo povezave do 
drugih spletnih strani. Do teh vsebin dostopate po vaši lastni presoji. V nobenem 
primeru ne prevzemamo nobene odgovornosti do kakršnihkoli ravnanj in pravnih 
razmerij v katera vstopate, ko zapustite Spletno stran. 
 
3. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
Licenca za uporabo Spletne strani 
Z uporabo Spletne strani na vas prenašamo osebno, omejeno, neizključno, preklicno 
in neprenosljivo licenco za zakonito uporabo Spletne strani izključno za vaše osebne 
in nekomercialne namene. 
 
Omejitve uporabe 
Vaša pravica do uporabe Spletne strani je omejena na zgornjo licenco. Prepovedano 
je kopiranje, javna priobčitev, distribucija in predelava Spletne strani ali kateregakoli 
njenega dela brez Našega poprejšnjega dovoljenja. 
 
Pridržanje pravic 
Pridržujemo si avtorsko pravico, blagovne znamke in vse druge pravice intelektualne 
lastnine na vseh vsebinah na Spletni strani. Kakršnekoli vsebine, ki so dostopne na 
Spletni strani lahko uporabljate samo z našim izrecnim dovoljenjem.  
 
Pravice intelektualne lastnine 
Če ni navedeno drugače, so vse vsebine, vključno z logotipi, imeni, slikami, modeli 
(designi), fotografijami, video posnetki in besedili, ki se pojavljajo kot del Spletne 
strani intelektualna lastnina, ki je v naši lasti ali pa nam je podeljena licenca za njihovo 
uporabo. Pravice intelektualne lastnine bomo uveljavljali v največji možni meri. 
Vsebina in imena drugih podjetij na Spletni strani so lahko intelektualna lastnina 
drugih lastnikov. 
 
Zbiranje osebnih podatkov 
Glede zbiranja osebnih podatkov, oglaševanja in uporabi piškotkov, si oglejte našo 
Izjavo o zasebnosti, ki je na voljo na povezavi: 
https://www.streamarnica.org/media/Streamarnica_izjava_o_zasebnosti.pdf   
 
Sprememba Pogojev 
Pridržujemo si pravico do spremembe teh Splošnih pogojev. Vi ste odgovorni za redno 
preverjanje Splošnih pogojev.  
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Najnovejša različica pogojev je na voljo na tej povezavi 
https://www.streamarnica.org/media/Streamarnica_splosni_pogoji_uporabe.pdf  
 
Razmerje med Vami in Nami je urejeno skladno s slovensko zakonodajo. 
 
Maribor, februar 2019. 
 
 
BESEDA - ZAVEZA Zavod za promocijo in razvoj glasbene kulture, Maribor. 
Marko Kocjan, prokurist 
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