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Splošni pogoji uporabe spletnega mesta 

www.helenagrmek.si in www.spikotdojencek.si 

 

 

Z vstopom na spletno stran www.helenagrmek.si in www.spikotdojencek.si soglašate, da ste 

seznanjeni in se strinjate z vsemi spodaj navedenimi pogoji. 

1. Podatki podjetja 

 

Podatki podjetja Lastnik, skrbnik in upravljavec spletnega mesta in (pod)domen www.helenagrmek.si 

ter www.spikotdojencek.si in ponudnik storitev svetovanja je Helena Grmek s.p., Sinja gorica 19, 

Cerknica.  

 

2. Vsebina spletnega mesta 

 

Vse vsebine, ki so na spletnem mestu, so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju z 

namenom izobraževanja in izboljšanjem kakovosti življenja. Upravljavec spletne strani Helena Grmek 

s. p., se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, 

strokovni, zanesljivi in kakovostni.  

 

Pomembno obvestilo 

 

Informacije na spletni strani helenagrmek.si in spikotdojencek.si niso nadomestilo za posvet z 

zdravnikom! Spletna stran helenagrmek in spikotdojencek je namenjena zagotavljanju splošnih 

informacij, ki v nobenem primeru niso prilagojene za posebne namene, zahteve ali potrebe 

posamezne osebe. Informacije na spletni strani uporabljate na svojo lastno odgovornost in po svoji 

lastni presoji. Vaša odgovornost je, da preverite, ali informacije, ki so na voljo na spletni strani, 

izpolnjujejo vaše posebne zahteve in potrebe.  

 

Vse informacije, ki so na voljo preko uporabe spletne strani, so namenjene zgolj v izobraževalne 

namene. Svetovanje se nanaša na splošne primere in je namenjeno splošni uporabi ter ni zasnovano 

kot individualna obravnava posameznega primera. Svetovanje ne zajema vseh možnih načinov 

reševanja težav ali zdravstvenih vzrokov in ne zajema vseh možnih oblik odnosov, ukrepov in 

posledic.  

 

3. Zaščita avtorskih pravic 

 

Informacije, vsebina, grafični elementi, besedila, gumbi, blagovne znamke, storitvene znamke, 

blagovna imena in logotipi na tej spletni strani so zaščiteni z zakoni o avtorskih pravicah, pravicah 

blagovnih znamk, pravicah podatkovnih zbirk in drugimi zakoni o intelektualni lastnini ter državnimi 

zakoni. Prepovedano je vsakršno prepisovanje in objavljanje katere koli vsebine v celoti ali delno na 

drugih mestih, razen v primeru, da lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki. 
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4. Zaščita zasebnosti 

 

 

 

 

 

 

Ob prvem obisku spletnega mesta se na vaš računalnik shrani “piškotek”, ki ga lahko tudi sami 

odstranite ali pa z ustreznimi nastavitvami spletnega brskalnika tudi preprečite, da bi se shranil.  

 

Piškotki so majhne datoteke, ki skrbijo za boljšo komunikacijo s spletnim mestom in s pomočjo 

katerih denimo spletno mesto lahko vodi vaše osebne nastavitve. Pomembno je vedeti, da preko teh 

datotek nikakor ne moremo priti do vaših osebnih podatkov ali podatkov, ki so na vašem računalniku, 

razen tistih, ki so javno dostopni (tip brskalnika, tip operacijskega sistema itd.). 

 

4. Izključitev odgovornosti 

 

Helena Grmek s. p., ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine, objavljene na spletnem mestu, 

točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je 

zanesel na objavljene vsebine. 

 

Helena Grmek s. p., ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na 

uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno 

zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta. 

Del našega spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani, ki niso del tega spletnega mesta. Za 

vsebino na teh straneh ne odgovarjamo. 

5. Sprememba pogojev 

 

Helena Grmek s. p., si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega 

opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku 

našega spletnega mesta pozorno preberite pravila uporabe in pogoje. 

 

6. Pristojno sodišče 

 

Za razlago in vsa pravna vprašanja v zvezi z uporabo materialov, ki so objavljeni na teh spletnih 

straneh, se uporablja izključno slovensko pravo. Za zahtevke in spore v zvezi z uporabo omenjenih 

materialov je pristojno sodišče v Ljubljani. 
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