
Obvestilo in opozorilo! 
 

Avtorske pravice:  

Lastnik avtorskih pravic za besedila, slike, grafike, animacije in druge dokumente, ki so objavljene na  

spletni strani www.pinetwork.si, je Ekipa www.pinetwork.si/slovenska-ekipa. Izjema so samo 

oglasna besedila, ki so avtorizirana z logotipi tretjih pravnih oseb, ter informativna besedila, 

avtorizirana z navedbo avtorjev, s katerimi se je Ekipa www.pinetwork.si/slovenska-ekipa dogovorila 

za objavo.  

Vsa objavljena gradiva so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike 

zaščite intelektualne lastnine.  

Vsebino spletne strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug 

način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja Ekipe www.pinetwork.si/slovenska-ekipa, 

oz. v primeru avtorizacije objavljenih gradiv s strani tretjih oseb, z njihovim soglasjem.  

 

Omejitev uporabe informacij in gradiv:  

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem spletnem mestu www.pinetwork.si, lahko uporabnik  

naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih  

pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je  

nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene.  

Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv  

na www.pinetwork.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način  

brez  predhodnega  pisnega  dovoljenja,  je  prepovedano.  Prav  tako  je  prepovedana  uporaba  

kateregakoli elementa www.pinetwork.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno,  

nekomercialno, domačo rabo.  

 

Povezave z drugimi spletnimi stranmi:  

Izjava o zasebnosti se nanaša na spletno stran www.pinetwork.si. Ta je lahko povezana s spletnimi 

stranmi drugih izdajateljev, ki imajo dovoljenje. Ko zapustite našo spletno stran, preglejte izjave o 

zasebnosti na vsaki spletni strani, ki zbira osebne podatke.  

 

Dodatne informacije:  

Če imate kakršnakoli vprašanja glede varovanja vaše zasebnosti v zvezi z našimi spletnimi stranmi in 

elektronskimi obvestili, nas prosim kontaktirajte:  

 

- z oddajo vloge po elektronski pošti na naslov pinetworkslo@gmail.com 

 

Splošno:  

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta www.pinetwork.si se uporabi zakonodaja EU  

in slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v RS. Z  

uporabo spletnega mesta www.pinetwork.si uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da  

se z njimi strinja.  

 

Lep pozdrav!  

P.S.. Zaradi varstva osebnih podatkov (GDPR) so člani Ekipe navedeni z "nickname".  

 

Ekipa Pi Network Slovenija  

coco195  

bamisonic  

RobertK70  

goran14 
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