
 
 

SPLOŠNI POGOJI UPORABE 

 

Izdajatelj pravil 

Izdajatelj teh splošnih pogojev je Bistor spletne predstavitve, Biserka Tavčar s.p., Arnolda Tovrnika 

19, 2000 Maribor, Slovenija, davčna številka 89196163, matična številka 7098324000. 

 

Opredelitev pojmov 

Uporabnik je pravna ali fizična oseba oziroma njen zastopnik ali pooblaščenec, ki brska po spletni 

strani Vemkajjem.si. 

Vem, kaj jem (Vemkajjem.si) je novičarski portal (v nadaljevanju portal) namenjen obveščanju, 

informiranju in izobraževanu uporabnikov interneta o pomenu zdrave prehrane in posledicah 

(ne)pravilnega prehranjevanja in drugem. 

 

Namen pravil in splošnih pogojev 

Namen pravil in splošnih pogojev je opredeliti pravice in dolžnosti izdajatelja ter ponudnikov, ki so 

objavljeni na spletni strani Vemkajjem.si. 

 

Uporaba 

Uporaba spletne strani Vemkajjem.si je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z 

uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi. 

 

Z uporabo spletne strani Vemkajjem.si: 

1. izrecno soglašate s splošnimi pogoji uporabe 

2. se obvezujete, da boste to spletno stran uporabljali na zakonit način 

3. vsebina je zgolj informativnega značaja, namenjena splošnemu informiranju in ne more 

nadomestiti strokovne osebe, ki je edina izobražena in usposobljena za pravilno presojo in 

nasvete glede vašega zdravstvenega stanja 

4. vsebina in funkcionalnost spletne strani so ponujene "take kot so", brez kakršnihkoli drugih 

jamstev 

5. stran ne more nadomestiti strokovno pomoč, zato se vselej obrnite na osebnega zdravnika ali 

drugo strokovno osebo ozirom ustanovo 



 
 

6. uporabniki uporabljajo informacije na lastno odgovornost, ustvarjalci spletnega mesta ne 

jamčijo za točnost podatkov in ne odgovarjajo za nobeno morebitno nastalo škodo 

7. ni nujno, da prispevki izražajo tudi mnenja ustvarjalcev spletnega mesta. 

  

S pristopom izrecno pristajate, da ne boste: 

1. uporabili teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali spodbudo tretje osebe, da bi 

storila kaj takega 

2. oddali ali prenesli na te spletne strani vsebino na temo spolnosti, oglaševanja 

tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač, zdravil, droge, orožja in verskih vprašanj ter 

drugih nezakonitih 

3. uporabili te spletne strani za lažno predstavljanje in posredovanje neželenih vsebin 

oziroma programskih kod 

4. se sklicevali na poslovno povezavo ali predstavljali oziroma zastopali katerikoli 

poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nimate pooblastila za tako 

poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje 

5. oddali ali prenesli nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče 

vsebine 

6. zbirali ali shranjevali osebne podatke o drugih osebah s te spletne strani. 

  

Varovanje osebnih podatkov 

Izdajatelj se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega uporabnika. Na portalu 

zbiramo e-poštni naslov, vendar samo za tiste uporabnike, ki se strinjajo s pogoji delovanja portala in, 

ki se prijavijo na seznam prejemnikov e-poštnih novic, ter tehnične podatke (IP), ki so potrebni za 

pravilno prikazovanje strani, oglasov in z njimi povezanimi sistemi. 

 

Portal Vemkajjem.si se zavezuje, da bo z zbranimi podatki upravljal skladno z veljavnim Zakonom o 

varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB 1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Osebni podatki bodo uporabljeni 

izključno za lastne evidence, statistike ter za obveščanje o storitvah ali izdelkih, ki so ali bodo na voljo. 

Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam in poslovnim partnerjem brez privolitve uporabnika. 

 

Povezave na druge spletne strani 

Nekatere povezave s spletne strani vodijo na druge spletne strani, ki jih izdajatelj ne upravlja, ne 

kontrolira, niti ne preverja njihove vsebine. 



 
 

Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali 

informacij. 

Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih 

postavlja njihov upravljavec in ki veljajo za te zunanje spletne strani. 

 

Izključitev odgovornosti 

V nobenem primeru Izdajatelj ne bo odgovoren za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi 

izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega portala. 

Izdajatelj ne odgovarja za morebitne izpade delovanja spletne strani Vemkajjem.si, niti za posredno 

oziroma neposredno škodo, ki je nastala zaradi začasnega nedelovanja strani. 

 

Morebitne pritožbe in vprašanja sporočite  na info@vemkajjem.si 

 

Maribor, 1. julij 2016 
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