
POGOJI ZA UPORABO 
 
Z uporabo spletne strani izkasljaj.se (»Spletna stran«) se zavezujete k upoštevanju teh pogojev za 
uporabo in da boste ravnali v skladu z njimi. Če s temi pogoji za uporabo ne soglašate, ne 
uporabljajte te spletne strani. 
Spletno stran ima v lasti in jo upravlja Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije (v 
nadaljevanju DPABS), z registriranim sedežem na naslovu Koprska cesta 94, III. nadstropje, pisarna 
9, z matično številko 5678030000. 
Če imate vprašanja glede Spletne strani, se na nas obrnite prek e-pošte na naslov dpbs@siol.net. 
 
1. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE 
DPABS vam zagotavlja neizključno, neprenosljivo in omejeno pravico dostopa, uporabe in prikaza 
Spletne strani ter uporabo vsebine Spletne strani za osebne, nekomercialne namene, v kolikor 
soglašate s temi pogoji za uporabo. 
Priznavate, da so Spletna stran, programska oprema, dokumenti, fotografije, slike, besedilo, članki in 
drugi podatki, ki so na voljo na Spletni strani (»vsebina«), zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine 
in/ali drugimi lastninskimi pravicami. Vse znamke in logotipi, ki jih vidite na Spletni strani, so last 
društva DPABS ali njenih lastnikov. 
Nimate dovoljenja, da delno ali popolnoma preoblikujete, prevajate, urejate, spreminjate, 
razporejate, kopirate, poustvarjate, ponovno objavljate, prodajate, podlicencirate ali prenašate 
podatke, ki so dostopni na Spletni strani, za javne ali komercialne namene ali na kakršen koli drug 
način brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja društva DPABS. 
 
2. HIPERPOVEZAVE 
Hiperpovezave do Spletne strani. Na svojo spletno stran lahko namestite hiperpovezavo, ki 
preusmeri obiskovalce na domačo stran te Spletne strani, pod pogojem, da (i) je DPABS podal 
predhodno pisno soglasje, (ii) je URL te spletne strani jasno viden in (iii) spletna stran, na kateri je 
URL nameščen, izgine, ko obiskovalec klikne URL. 
Hiperpovezave na spletne strani tretjih oseb. Če so povezave do spletnih strani tretjih oseb na voljo 
na Spletni strani, so tam le za informativne namene. DPABS ni odgovoren za vsebino teh spletnih 
strani niti za vsebino spletnih strani, na katere te spletne strani usmerjajo. Spletne strani tretjih oseb 
uporabljate na lastno odgovornost. 
 
3. ODGOVORNOST 
DPABS v največjem pravno dopustnem obsegu izključuje svojo odgovornost za neposredno ali 
posredno škodo (vključno z, vendar ne omejeno na izgubo dobička, zmanjšanje produktivnosti in 
nematerialno škodo), naključno, posebno, posledično škodo ali kakršno koli škodo zaradi uporabe 
Spletne strani ali v povezavi z njo. 
DPABS ni odgovoren za napačne ali nepravilne podatke na Spletni strani ali za škodo, ki je posledica 
prekinitev zaradi (ne)načrtovanega vzdrževanja/napake/razvoja Spletne strani. Če bi bila omenjena 
izključitev odgovornosti neveljavna, je največja združena odgovornost DPABS omejena na 50 EUR, 
kot to v največjem obsegu dovoljuje veljavna zakonodaja. Ta omejitev se nanaša na kakršno koli 
odgovornost (pogodbeno in nepogodbeno) in celo v primeru resnih kršitev. 
 
4. VSEBINA 
Vsebina, ki je na voljo na Spletni strani, je le informativne narave. Razpoložljivi podatki ne 
predstavljajo osebnega nasveta bolnikom o njihovih diagnozah ali zdravljenju. DPABS za izvajanje teh 
nalog bolnike napotuje k ustreznim strokovnim izvajalcem zdravstvenih dejavnosti. Pred uporabo 
izdelkov, ki so opisani na spletni strani, upoštevajte nasvete svojega strokovnega izvajalca 
zdravstvenih storitev.  



Vsebina Spletne strani je ponujena »kot je«, brez izrecnega ali implicitnega jamstva o kakovosti, 
natančnosti, ustreznosti, uporabnosti ali popolnosti. 
Vsebina je na voljo le za osebno uporabo in ne za komercialne, redistribucijske ali tržne namene, za 
strganje besedila, za okvirjanje ali za dajanje na razpolago na kakršenkoli drug način drugim osebam. 
5. RAZPOLOŽLJIVOST 
DPABS ne zagotavlja, da bo Spletna stran vedno na voljo brez motenj. 
DPABS si pridržuje pravico do izbrisa Spletne strani (v celoti ali delno) ne glede na razlog, čas in 
datum. 
Obvezujete se, da se boste vzdržali dejanj, ki bi lahko ovirala pravilno delovanje ali infrastrukturo 
Spletne strani ali ki bi lahko pretirano obremenila Spletno stran. 
 
6. SPREMEMBE 
DPABS si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni pogoje uporabe. DPABS bo vedno objavil 
obvestilo o takih spremembah in datum, na katerega bodo stopile v veljavo, v trenutno veljavnih 
pogojih za uporabo Spletne strani. Do veljavnih pogojev za uporabo lahko kadar koli dostopate prek 
povezave na Spletni strani. 
 
7. VELJAVNA ZAKONODAJA IN PRISTOJNO SODIŠČE 
Te pogoje za uporabo ureja slovensko pravo. 
Vsi spori, ki izhajajo iz uporabe spletne strani/aplikacije ali se nanjo nanašajo, spadajo pod izključno 
pristojnost pristojnega sodišča v Ljubljani, brez poseganja v pravice potrošnikov za sprožitev 
postopka pred sodiščem skladno z veljavno zakonodajo. 
 
8. NEODVISNOST DOLOČB 
Določbe teh pogojev za uporabo veljajo za veljavne in izvršljive po zakonodaji, kadar koli je to 
mogoče. 
V primeru, da se ugotovi, da je ena ali več določb (v celoti ali delno) neveljavnih, nezakonitih ali 
neizvršljivih, to na preostale določbe in te pogoje za uporabo ne sme vplivati in še naprej ostajajo v 
celoti v veljavi, kot če neveljavna, nezakonita(e) ali neizvršljiva(e) določba(e) ne bi nikoli obstajala(e). 
 
Datum začetka veljavnosti: 1. april 2021 


