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10. oktober 2017 
 
 
 
Pogoji uporabe servisa društva Asociacija 
 
 
Splošni Pogoji 
 
Uporabo servisa  štejemo kot soglasje uporabnika, da se strinja s 
splošnimi pogoji uporabe. 
 
Nasveti znotraj servisa so nastali z najboljšim namenom informirati 
uporabnike o njihovih pravicah ter jim svetovati, kako rešiti njihove 
težave. 
 
Društvo Asociacija si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali 
odstranitve vsebin servisa na spletni strani brez predhodnega 
opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice 
takšnih sprememb. 
 
V točkah, kjer se referiramo na povezave spletnih strani drugih oseb, 
opozarjamo, da na delovanje teh strani in njihovo vsebino Društvo 
Asociacija ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za 
točnost tam objavljenih informacij in vsebin. 
 
Obvestila in nasveti so vezana na datum objave, zato priporočamo, 
da preverite, ali so informacije še aktualne. 
 
 
Servis društva Asociacija 
 
Ta točka se nanaša na uporabo servisa, ki je tudi del spletne strani 
asociacija.si in elektorskega glasila Kulturosfera (v nadaljevanju te 
točke servis). 
 
Društvo Asociacija je izdelalo servis z najboljšim namenom, da bi 
nevladnim organizacijam, samozaposlenim v kulturi in ostalim 
zainteresiranim posameznikom ali organizacijam s področja kulture 
in ostalih sektorjev ponudilo možnost informiranja in razreševanja 
težav, s katerimi se soočajo in so posredno ali neposredno vezane na 
njihovo delovanje na področju kulture. Slednje zajema obravnavo 
tematik, ki so vezane na administracijo, davke, zakonska določila, 
računovodstvo, statusne zadeve in sorodne teme. 
 



  

 

 

 
2 / 2 

Objave na spletni strani so namenjene izključno informiranju o 
navedenih tematikah, ki so se na področju kulture že pojavljale, 
hkrati pa odgovori niso pravni nasveti ali mnenja, ki bi bila pravno ali 
kakorkoli drugače zavezujoča. Obiskovalci spletne strani uporabljajo 
vse informacije, ki jih prejmejo v okviru servisa oziroma posameznih 
delov servisa, izključno na lastno odgovornost. 
 
Servis deluje po principu svetovanja članov članu, kar pomeni, da 
podana menja niso pravna ali izvedenska in s tem na noben način 
niso pravno ali kakorkoli drugače zavezujoča. 
 
Priporočamo, da posamezniki informacije, ki jih prejmejo v okviru 
servisa tudi sami preverijo, oziroma pridobijo ustrezna mnenja 
strokovnjakov za področje, ki ga obravnavajo. 
 
Uporabniki servisa, ki Društvo Asociacija v okviru delovanja servisa 
prosijo za pomoč pri določeni težavi, soglašajo, da Društvo 
Asociacija njihov primer in odgovor na predstavljeno težavo v 
anonimni obliki predstavi v okviru baze odgovorov na spletni strani 
Društva Asociacija. To pomeni, da predstavljeni primer vključuje vse 
ključne informacije za predstavitev primera, nikjer pa ne sme biti 
navedeno ime ali osebni podatki in informacije osebe, ki je stopila v 
stik s servisom. 
 
Društvo Asociacija lahko brez predhodnega obvestila prekine 
delovanje servisa, če je to potrebno zaradi tehničnih nadgradenj, 
posodobitev sistema ali zaradi poslovnih odločitev. 
 
Servis je za članice in člane društva Asociacija brezplačen. 
 
V nobenem primeru Društvo Asociacija ne odgovarja za kakršnokoli 
škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe servisa. 
 


