
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 

 

 

1. Splošna določila 

 

1.1 Predmetni splošni pogoji poslovanja opredeljujejo pogoje poslovanja neprofitne organizacije – 

društva SLOVENSKI VRTEC (v nadaljevanju: »Slovenski vrtec«) ter uporabnikov njenih storitev 

in/ali prejemnikov njenih informacij. 

 

1.2 Predmetni splošni pogoji poslovanja veljajo za vse uporabnike storitev in/ali prejemnike 

informacij Slovenskega vrtca. Uporabnik storitev in/ali prejemnik informacij Slovenskega vrtca je 

lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitve in/ali prejema informacije Slovenskega 

vrtca (v nadaljevanju: »Uporabnik«). 

 

2. Omejitev odgovornosti 

 

2.1 Slovenski vrtec si bo prizadeval opravljati storitve in posredovati informacije Uporabnikom 

kvalitetno, ažurno in verodostojno. Ne glede na navedeno pa Slovenski vrtec ne odgovarja za 

kakršnokoli morebitno škodo, neposredno/posredno izgubo ali neprijetnosti, s katerimi bi se 

Uporabnik soočil pri prejemanju storitev ali informacij s strani Slovenskega vrtca oziroma s 

sprejemanjem tveganj, ki so primeroma navedena v predmetnih splošnih pogojih poslovanja. 

 

2.2 Slovenski vrtec ne jamči za pravilnost oziroma ustreznost posredovanih informacij. Slovenski 

vrtec tudi ne odgovarja za morebitne neprijetnosti, neposredno/posredno izgubo ali škodo, ki bi 

Uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali drugače neustreznih informacij. 

 

3. Tveganje 

 

3.1 Slovenski vrtec opravlja svoje storitve in posreduje informacije na podlagi predpostavke, da je 

Uporabnik izkušen uporabnik in v celoti razume ter se zaveda morebitnih tveganj povezanih s 

sprejemanjem storitev in informacij s strani Slovenskega vrtca. V kolikor se Uporabnik teh tveganj v 

celoti ne zaveda, mora pred uporabo storitev in informacij posredovanih s strani Slovenskega vrtca 

le ta v celoti razumeti. 

 

3.2 Glede na navedeno, lahko predstavlja uporaba storitev in informacij s strani Slovenskega vrtca 

določeno tveganje, ki se ga mora Uporabnik v celoti zavedati. Uporaba storitev in informacij 

posredovanih s strani Slovenskega vrtca je tako v celoti na lastno odgovornost Uporabnika. 

 

3.3 Pri uporabi storitev in informacij posredovanih s strani Slovenskega vrtca se Uporabnik lahko 

sooči s tveganji, ki so primeroma navedeni v nadaljevanju, in sicer: 

 

(a) Storitve in informacije Slovenskega vrtca lahko temeljijo na podatkih, software-u ali inovativni 

tehniki, ki:  

• jih Slovenskemu vrtcu posreduje tretja oseba, ki ni v lasti, povezavi ali kontroli 

Slovenskega vrtca; 

• so nedokazani in nepreverjeni, 

• temeljijo na blockchain tehnologiji; 

• so v konstantnem razvoju v svetu; 

• vsebujejo finančne podatke, ki so lahko zgodovinski, dejanski ali perspektivni; 

• so tehnične narave. 



 

(b) Storitve in posredovanje informacij Slovenskega vrtca so lahko povezane tudi z opravljanjem 

storitev ali posredovanjem informacij glede kripto-valut. Glede na to, da ta vrsta valute temelji 

na virtualnih podatkih shranjenih na številnih napravah na podlagi anonimnosti (in kot taka ni v 

fizični obliki) obstajajo specifična tveganja, ki jih Uporabnik z uporabo predmetnih splošnih 

pogojev potrjuje oziroma se jih zaveda, in sicer na primer: 

• tehnične težave ali Uporabnikove napake lahko povzročijo izgubo, okvaro ali napako 

kripto-valute, podatkov ali nepravilne transakcije; 

• varnostne težave, npr. zaradi šibkega ali izgubljenega gesla, nepooblaščenega dostopa 

do kripto-valute, varnostne pomanjkljivosti, izkoristljivimi vdori na področju kripto-valute, 

zlonamerne programske opreme in/ali napadov; 

• nerazpoložljivost ponudnikov storitev – tretjih oseb, ali napake, ki jih izvajajo (njihove 

platforme), na katere se Slovenski vrtec zanaša za zagotavljanje informacij in storitev. 

 

(c) Storitve in informacije posredovane s strani Slovenskega vrtca niso namenjene naložbenim 

odločitvam Uporabnika. V kolikor Uporabnik takšno naložbeno odločitev vseeno sprejme, jo 

sprejme v celoti na svojo lastno odgovornost. Z vlaganjem v kripto-valute so povezana resna 

tveganja v zvezi z močnim nihanjem navideznih ali dejanskih valutnih vrednosti, kar lahko v 

kratkem ali daljšem obdobju povzroči prenehanje valute. 

 

4. Obdelava valute 

 

Slovenski vrtec med drugim hrani, pošilja, sprejema ali pretvarja kripto-valute katerekoli vrste. Vsaka 

opravljena transakcija oziroma vsak prenos, ki je lahko povezan s takšno transakcijo, se obdeluje v 

okviru veljavnega kripto-valutnega omrežja, ki ni nujno da ga upravlja Slovenski vrtec oziroma da je 

z njim povezano. To med drugim pomeni, da je za takšno transakcijo in njene posledice izključno 

odgovorna oseba, ki takšno transakcijo naroči. Za shranjevanje, pošiljanje, prejemanje in pretvorbo 

pridobljenih žetonov MTC, povezanih s Slovenskim vrtcem, izključno odgovarja oseba, ki je takšne 

žetone prejela. Slovenski vrtec ne jamči, da se takšni žetoni lahko na kakršenkoli način pretvorijo v 

druge valute (običajne ali kripto-valute). 

 

5. Zakonodaja 

 

Trenutno mnoge države valut, kripto-valut in/ali blockchain tehnologije, pa tudi s tem povezanih 

informacij in storitev zakonsko ne urejajo. Te okoliščine se lahko za katerokoli stranko, Uporabnika 

in/ali za druge udeležene tretje osebe, kot so ponudniki ali posredniki, spremenijo. Slovenski vrtec 

ne jamči, da morebitna zakonska ureditev ne bi vplivala na posredovane informacije ali storitve, niti 

da te spremembe ne bi vplivale na Uporabnika ali dejavnost, ki jo le-ta izvaja pri uporabi takšnih 

informacij ali storitev. 

 

6. Davčne obveznosti 

 

Uporabnik se z uporabo storitev in prejemanjem informacij s strani Slovenskega vrtca strinja, da je 

v celoti sam odgovoren za plačilo davčnih obveznosti, ki bi morebiti nastale pri uporabi takšnih 

storitev ali prejemanju informacij s strani Slovenskega vrtca. 

 

7. Lastništvo žetonov 

 



7.1 Uporabniki prispevajo svoja sredstva prostovoljno in njihova udeležba pri nakupu žetonov ne 

pomeni investicije v lastništvo Slovenskega vrtca, ki ima v lasti projekt na spletnem naslovu 

www.slovenskivrtec.org.  

 

7.2 Lastništvo žetonov ne pomeni: 

• lastništva Slovenskega vrtca, 

• lastništva pravic intelektualne lastnine na storitvah ali informacijah Slovenskega vrtca, 

• druge finančne kompenzacije, 

• udeležbe pri odločanju, razen, če jim ta pravica ni izrecno pisno podeljena. 

 

8. Pravice intelektualne lastnine 

 

8.1 Vsi podatki in podobe na spletni strani www.slovenskivrtec.org kot tudi primeroma, vendar ne 

izključno, storitve in informacije Slovenskega vrtca, znamke, domene, izvorne kode internetne strani, 

rangiran algoritem, podatkovna zbirka profilov, poslovni model idr. so predmet avtorske zaščite ali 

druge zaščite industrijske lastnine in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (v 

nadaljevanju: »ZASP«), Zakonom o industrijski lastnini-1 (v nadaljevanju: »ZIL-1«) in drugo veljavno 

zakonodajo. 

 

8.2 Uporabnik z nakupom oziroma imetništvom žetonov ne pridobi kakršnegakoli lastništva ali 

udeležbe v intelektualni lastnini Slovenskega vrtca. 

 

9. Veljavnost Splošnih pogojev uporabe 

 

9.1 Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem objave Splošnih pogojev na spletni strani 

www.slovenskivrtec.org, s čimer prenehajo veljati prejšnji veljavni splošni pogoji poslovanja. 

 

9.2 Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse Uporabnike in jih v celoti zavezujejo. 

 

9.3 Vsak Uporabnik neposredno soglaša z vsebino in uporabo Splošnih pogojev poslovanja. 

 

10. Spremembe Splošnih pogojev uporabe  

 

Slovenski vrtec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali dopolni Splošne pogoje poslovanja. V 

kolikor ni drugače določeno, začne sprememba ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja veljati z 

dnem objave na spletni strani www.slovenskivrtec.org. 

 

11. Salvatorna klavzula 

 

Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve ne vpliva na veljavnost drugih določb 

in veljavnost Splošnih pogojih poslovanja kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti 

izvrševanja določbe Splošnih pogojih poslovanja, bo takšno določbo nadomestila razlaga, ki je 

najbližja namenu takšne neveljavne oziroma neizvršljive določbe. 

 

12. Končna določila 

 

Morebitne spore med Slovenskim vrtcem in Uporabnikom v zvezi z uporabo storitev in prejemanjem 

informacij Slovenskega vrtca bosta Slovenski vrtec in Uporabnik reševala sporazumno. V kolikor to 

ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče na Dunaju, Avstrija. V 

primeru spora se uporablja avstrijsko pravo. 

http://www.slovenskivrtec.org/

