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SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 
 
Ti spošni pogoji poslovanja opredeljujejo delovanje Platforme KZV, ki se nahaja na naslovu 
www.kamzavikend.si in je v lasti in upravljanju podjetja KZV d.o.o.., Jezerci 17, 4282 Gozd Martuljek (v 
nadaljevanju KZV).   
 
Te splošni pogoji so razdeljeni na 2 dela, pri čemer prvi del splošnih pogojev opredeljuje pravila uporabe 
Platforme KZV in zaveuje vse Uporabnike Platforme KZV. Drugi del splošnih pogojev se nanaša na 
sodelovanje z Avtorji in zavezuje zgolj tiste posameznike, ki želijo kot Avtorji prispevati k vsebini na 
Platformi KZV, kot je to opredeljeno spodaj.  
 
Splošni pogoji poslovanja zavezujejo vse uporabnike Platforme KZV in vse Avtorje, ki  sodelujejo s KZV 
d.o.o., v ovkiru delovanja Platforme KZV.  
Uporaba Platforme KZV za uporabnike lahko poteka zgolj skladno z določili teh splošnih pogojev, ki se 
nanašajo na uporabnike.  
Strinjanje s splošnimi pogoji, v delu, ki se nanašajo na Avtorje, predstavlja sklenitev zavezujoče pogodbe 
med Avtorjem in KZV d.o.o. za uporabo in promocijo Avtorskih del.  
 
 
Kontaktni podatki podjetja nosilca storitve: 
KZV d.o.o. 
Jezerci 17 
4282 Gozd Martuljek 
Matična številka: 8897042000 
Davčna številka: 74027387  
 
Definicije 
 
KZV je podjetje KZV d.o.o., ki je lastnik, nosilec in upravljavec Platforme KZV. 
Uporabnik je vsaka fizična oseba, ki uporablja Platformo KZV, ki se nahaja na naslovu 
www.kamzavikend.si.   
Avtor je fizična ali pravna oseba, ki s KZV vstopi v pogodbeni odnos v okviru platforme Kam za vikend.  
Platforma KZV je spletna platforma, ki se nahaja na naslovu www.kamzavikend.si. 
 
 

I. DEL – Uporaba Platforme KZV za Uporabnike 
 
Platforma KZV, ki se nahaja na naslovu www.kamzavikend.si je v lasti in upravljanju podjetja KZV d.o.o., 
Jezerci 17, 4282 Gozd Martuljek, d.š.: 74027387, m.š.: 8897042000 (v nadaljevanju samo KZV).  
KZV si v celoti lasti vse avtorske pravice, pravice intelektualne lastnine in lastninsko pravico nad vsebinami 
na spletnem mestu, kot opredeljeno spodaj.  
 
Za dodatne informacije o pravilih uporabe spletnega mesta, se lahko obrnete na: 
KZV d.o.o. 
Jezerci 17 
4282 Gozd Martuljek 
leon@kamzavikend.si  
 
VSA VSEBINA NA PLATFORMI KZV JE INFORMATIVNE NARAVE! 
    

1. Avtorsko pravo in industrijska lastnina 
Vsa vsebina, objavljena na Platformi KZV, je avtorsko zaščitena in jo Uporabniki lahko uporabljajo le v 
nekomercialne namene in skladno z namembnostjo Platforme KZV.  
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V kolikor ni izrecno drugače navedeno, se šteje, da je vsa vsebina last in avtorstvo KZV. Na Platformi KZV 
se lahko nahaja tudi vsebina tretjih oseb; v tem primeru veljajo enaka pravila kot so vzpostavljena za lastnino 
pri vsebinah KZV, v kolikor ni to izrecno opredeljeno drugače.  
 
Kakršnakoli uporaba vsebine na Platformi KZV, ki presega rabo, za namene Platforme KZV, je mogoča 
zgolj ob predhodnem dogovoru s KZV. Za vsebino na Platformi KZV štejejo vse informacije, ki so podane 
na Platformi KZV (ne glede na obliko), vsi vizualni materiali (fotografije, ikone, grafični prikazi, kartografski 
prikazi) in kakršnikoli video, audio ali audio- vizualni materiali.   
 
V kolikor želi Uporabnik vsebino, ki se nahaja na Platformi KZV uporabiti za lastne namene, ne glede na 
to ali gre za komercialne ali nekomercialne namene, je dolžan o tem predhodno kontaktirati KZV in se 
dogovoriti za takšno rabo. Kakršnakoli raba vsebin, ki se nahajajo na Platformi KZV, izven namena te 
Platforme je izrecno prepovedana. KZV si pridržuje pravico, da zoper Uporabnika, ki krši pravila uporabe 
Platforme KZV, uporabiti vsa pravna sredstva, ki so mu na voljo.  
 

2. Vsebina 
KZV vsebino Platforme KZV postavlja s skrbnostjo, vendar ne jamči za točnost, celovitost in popolnost 
vsebine na spletni strani. KZV si pridržuje pravico do napak na Platformi KZV. Vsebina na Platformi KZV 
vsebuje tudi informacije o težavnosti, dostopnosti in predvidenem trajanju poti do posameznih izletniških 
točk, kot tudi informacije o nadmorskih višinah in druge geografske informacije o posameznih izletniških 
točkah. Dodatno lahko na Platformi KZV najdete informacije o morebitnih vstopninah, o gostinski ponudbi 
in možnosti prenočevanja na posamezni izletniški točki.  
 
Platforma  KZV je na voljo »takšna kot je«, brez kakršnihkoli izrecnih ali domnevnih jamstev ali garancij. 
KZV ne jamči, da bo Uporabnik z uporabo Platforme dosegel želeni ali pričakovani cilj. Uporabnik se 
zaveda, da je vsak posameznik individualna oseba in da KZV ne jamči, da bodo informacije, podane na 
Platformi, ustrezne za Uporabnika, oz. mu bodo omogočile dosego njegovega cilja.  
 

3. Omejitev odgovornosti 
Vse zgoraj naštete informacije so informativne narave in KZV izrecno izključuje kakršnokoli jamstvo za 
resničnost, celovitost in ažurnost takšnih informacij. Uporabnik je dolžan preveriti resničnost in ustreznost 
informacij preden se odloči za odhod na posamezno izletniško točko.  
KZV izrecno opozarja na informacije o dolžini poti in času trajanja vzpona, ki so na voljo pri določenih 
izletniških točkah na Platformi KZV. KZV opozarja, da gre za ocenjene vrednosti, preračunane na 
povprečnega posameznika. Uporabnik je dolžan upoštevati lastno fizično pripravljenost in morebitne druge 
dejavnike, ki bi lahko vplivali na čas vzpona pri posamezniku.  
KZV izrecno opozarja, da je pri določenih točkah možno pridobiti kontaktne informacije tretjih oseb, 
kamor sodijo npr. ponudniki gostinskih obratov in prenočišč. Te informacije izhajajo iz javno obljavljenih 
podatkov, ki so bili dostopni v času ureditve posamezne izletniške točke na Platformi KZV. KZV se trudi 
po najboljših močeh, da zagotavlja ažurne podatke, vendar ne jamči za pravilnost podatkov, ki se nanašajo 
na tretje osebe.  
 
KZV ne nosi nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, neposredno ali posredno, ki bi nastala 
Uporabniku ali tretji osebi, zaradi uporabe vsebine na Platformi KZV. Uporabnik je seznanjen z dejstvom, 
da gre za vsebine informativnega značaja. KZV ima ekskluzivno pravico določanja vsebine na spletni strani 
in in si pridržuje pravico, da vsebino spremeni, prilagodi, doda ali odstrani brez predhodnih obvestil. 
Uporabnik v celoti nosi odgovornost za vse posledice, ki bi lahko izhajale iz uporabe informacij, ki se 
nahajajo na Platformi KZV.  
 
KZV se trudi po najboljših močeh zagotavljati varnost Platforme KZV, vendar ne jamči, da je Platforma 
KZV popolnoma varna in da ne vsebuje virusov ali drugih škodljivih datotek oz. programske opreme, ki bi 
lahko škodovala Uporabniku. KZV redno vzdržuje in posodablja Platformo KZV, v skladu s svojim 
možnostmi, vendar ne jamči za varnost Platforme KZV. Uporabnik je dolžan poskrbeti za lastno varnost 
pri uporabi Platforme KZV z ustrezno zaščitno programsko opremo. KZV ne nosi nikakršne odgovornosti 
za kakršnokoli škodo, neposredno ali posredno, ki bi nastala uporabniku, zaradi obiska in uporabe Platforme 
KZV.    
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KZV ne zagotavlja nepretrganega delovanja Platforme KZV. Platforma KZV je lahko nedostopna zaradi 
različnih razlogov, kot so napake, padec sistema, vzdrževalna dela ipd.  KZV ne nosi nikakršne odgovornosti 
za posledice, ki bi lahko Uporabniku nastale zaradi nedostopnosti oz. zmanjšane dostopnosti Platforme 
KZV.   
 
Na Platformi KZV se nahajajo tudi povezave do vsebin tretjih oseb in njihovih spletnih mest. KZV ne jamči 
za varnost in delovanje teh spletnih mest tretjih oseb. Prav tako KZV ne jamči za pravilnost, celovitost in 
ustreznost vsebine, objavljene na spletnem mestu tretjih oseb. Uporabnik se zaveda in v celoti prevzema 
odgovornost, ki bi mu nastala, v primeru uporabe vsebin na spletnih mestih tretjih oseb oz. zgolj same rabe 
teh spletnih mest. Uporabnik ta spletna mesta uporablja na lastno odgovornost.  
 
 

II. DEL – Uporaba Platforme KZV kot Avtor 
 

AVTOR SI JE DOLŽAN PRED UPORABO STORITEV, KI PREDSTAVLJA SOGLAŠANJE S 
TEMI SPLOŠNIMI POGOJI, SPLOŠNE POGOJE POZORNO PREBRATI.  
 
V kolikor Avotr ne soglaša s splošnimi pogoji, sodelovanje na področju delovanja Platforme KZV s 
posameznim Avtorjem ni mogoče.  

 
1. Sodelovanje s KZV 

Avtor na podlagi sprejema teh pogojev, vstopi v pogodbeno razmerje s KZV, ki mu omogoča prispevanje 
fotografij na Platformo KZV.  
 
Sodelovanje s KZV je možno zgolj na podlagi registracije, na podlagi katere Avtor pridobi uporabniški račun 
na Platformi KZV.  
 

1.1. Registracija  
Avtor lahko na Platformi KZV izvede registracijo, na podlagi katere pridobi dostop do uporabniškega 
računa. Uporabniški račun Avtorju omogoča nalaganje fotografij na Platformo KZV.  
 
Registracija in uporaba uporabniškega računa je omejena na osebe s polno poslovno sposobnostjo, ki je 
dosežena, ko posameznik dopolni 18 let. Osebe, mlajše od 18 let, ne morejo izvesti registracije na Platformi 
KZV. V kolikor KZV ugotovi, da obstaja uporabniški račun osebe, ki je mlajša od 18 let, si pridržuje pravico 
takšen uporabniški račun nemudoma izbrisati in blokirati možnost registracije preko e-naslova, ki je bil 
uporabljen za nedovoljeno registracijo.  
 
KZV si pridržuje pravico, da zavrne registracijo, v kliko bo e-naslov s katerim se želi Avtor registrirati že v 
naši bazi.   
Pri registraciji uporabniškega računa si Avtor izbere geslo, s katerim dostopa do uporabniškega računa. 
Avtor je dolžan zagotoviti varnost tega gesla. Avtor se zavezuje geslo varovati pred tretjimi osebami in se 
zaveda, da gesla ne sme razkriti nikomur. Avtor je v celoti odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi mu nastala 
zaradi razkritja gesla tretjim osebam ali zaradi neustreznega varovanja gesla. 
 

1.2. Varnost uporabniškega računa 
Avtor je dolžan zagotoviti močno geslo, ki bo zagotovilo varnost uporabniškega računa. KZV se trudi po 
najboljših močeh, da bo zagotovil varnost Platforme KZV in uporabniških računov, vendar ne jamči za 
takšno varnost. KZV izrecno izključuje kakršnokoli odgovornost, ki bi Avtorju nastala zaradi vdora v njegov 
račun s strani tretjih oseb, naložitve škodljive programske opreme ali kakršnekoli druge škodljive posledice, 
ki bi lahko nastala zaradi uporabe. Odgovornost za uporabniški račun v celoti leži na Avtorju. 
 
V primeru zlorabe gesla, s strani tretje osebe, je Avtor dolžan nemudoma obvestiti KZV in aktivno 
sodelovati v psotopku zavarovanja uporabniškega računa.  
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Avtor je dolžan poskrbeti, da se po prenehanju uporabe Platforme KZV odjavi iz svojega uporabniškega 
računa in tako prepreči, da bi prišlo do neavtorizirane uporabe.  
 
Avtor je dolžan poskrbeti za ustrezno strojno in programsko opremo ter internetno poezavo, ki mu 
omogoča uporabo Platforme KZV. Skrb za takšno opremo je v izključno odgovornosti Avtorja; KZV 
izključuje kakršnokoli odgovornost za škodo, ki bi Avtorju nastala zaradi neustrezne opreme.  
 

1.3. Uporaba in izbris računa 
Avtor je v celoti odgovoren za vse aktivnosti na Platformi KZV, ki jih izvede kot registriran uporabnik, ne 
glede na to ali jih izvede sam ali tretja oseba preko njegovega uporabniškega računa. Avtor je samostojno 
dolžan zagotoviti, da so vse njegove aktivnosti na Platfromi KZV zakonite.  
 
Uporabniški račun je Avtorju na voljo za nedoločen čas. V kolikor želi Avtor zapreti svoj uporabniški račun, 
to lahko kadarkoli stori tako da kontaktira KZV na: leon@kamzavikend.si. 
 
Izbris računa ne vpliva na veljavnost prenosa materialnih avtorskih pravic na KZV. KZV v celoti ohrani 
pravico do uporabe fotografij, ki jih je naložil Avtor, v času uporabe uporabniškega računa. Avtor je izrecno 
seznanjen, da nima pravice zahtevati preenhanja uporabe fotografij s strani KZV.  
 

1.4. Vsebine Avtorja 
Avtor lahko, v okviru svojega uporabniškega računa, dodaja fotografije na Platformo KZV. Fotografije, ki 
jih Avtor želi naložiti morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- Ustrezna kvaliteta fotografija (vsaj 1000px širine in 1000px višine); 
- Primernost vsebine fotografije; 
- Ustrezna lokacija fotografije.  

 
Vsebina fotografije je primerna v kolikor ne gre za vsebino, ki:  

o je nasilna, diskriminatorna, ponižujoča, nespoštljiva, obscena, pornografska ali sporna na 
kakršen koli drug način, 

o vsebuje grožnje ali je objavljena z namenom prevare, 
o krši pravice intelektualne lastnine in/ali pravice avtorskega prava, poslovne skrivnosti ali 

katerekoli druge pravice KZV ali tretjih oseb, 
o oglašuje, promovira ali kako drugače spodbuja k uporabi določenih, izdelkov, storitev in 

takšna promocija ni bila izrecno dogovorjena s KZV,  
o krši osebnostne pravice posameznikov, 
o lahko povzroči kazensko ali civilno odgovornost za KZV.  

 
Lokacija fotografije je ustrezna, v kolikor je dejansko posneta na posamični izletniški točki, h kateri jo želi 
dodati Avtor.  
KZV si pridržuje izrecno pravico, da zavrne objavo fotografije, ki ne izpolnjuje vseh treh zgoraj navedenih 
pogojev. (tj. fotografija je ustrezne kvalitete, vsebina je primerna in upodablja ustrezno lokacijo). KZV ima 
izključno in diskrecijsko pravico, da presodi kdaj gre za neustrezno fotografijo.  
 
Avtor nima pravice zahtevati objave posamične fotografije. V kolikor Avtor ni uspel z objavo fotografije, 
ima možnost zahtevati izbris uporabniškega računa.  
 

2. Avtorske pravice 
Avtor, ki želi deliti fotografije s Platformo KZV je dolžan na KZV prenesti materialne avtorske pravice, kot 
je to opredeljeno spodaj.  
 

2.1. Prenos materialnih avtorskih pravic 
Avtor lahko naloži fotografije na Platformo KZV zgolj v primeru, da prenese materialne avtorske pravice 
na KZV.  
Prenos materialnih avtorskih pravic se izvede s sklenitvijo Pogodbe o prenosu materialnih avtorskih pravic, 
na podlagi katere se izvede prenos.  
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Pogodba o prenosu materialnih avtorskih pravic je sestavni del teh splošnih pogojev in Avtorja zavezuje od 
trenutka, ko Avtor izrazi strinjanje s temi splonšimi pogoji.  
Prenos materialnih pravic se izvede zgolj za tiste fotografije, ki jih Avtor naloži ob registraciji uporabniškega 
računa in strinjanju s splošnimi pogoji. V kolikor želi Avtor kasneje naložiti nove fotografije na Platformo 
KZV, bo takšne fotografije lahko naložil le, v kolikor se bo strinjal z določili Pogodbe o prenosu materialnih 
avtorskih pravic.  
 
Avtor izrecno izjavlja, da je seznanjen z določili Pogodbe o prenosu materialnih avtorskih pravic in se z 
njimi v celoti strinja. Avtor je seznanjen s tem, da je Pogodba o prenosu materialnih avtorskih pravic del teh 
splošnih pogojev in ga zavezuje ob strinjanju s temi splošnimi pogoji poslovanja.  
 
KZV ima pravico enostransko odstopiti od Pogodbe o prenosu materialnih avtorskih pravic, kot je to 
opredeljeno v Pogodbi o premosu materialnih avtorskih pravic. Avtor izrecno potrjuje, da je seznanjen z 
možnostjo enostranskega odstopa in se zaveda, da Avtor nima možnosti enostranskega odstopa od 
pogodbe.  
 

2.2. Moralne avtorske pravice 
Avtor zadrži moralne avtorske pravice v celoti. KZV se zavezuje spoštovati pravice ves čas trajanja uporabe 
Avtorskih del. V kolikor Avtor želi objavo fotografij pod psevdonimom, mu bo KZV to omogočil. KZV si 
pridržuje pravico, da zavrne uporabo psevdonima, ki ga predlaga Avtor, v kolikor gre za psevdonim, s 
katerim se impersonira druge osebe, je žaljiv, diskriminatoren, krši intelektualno lastnino, spodbuja nasilje, 
pooseblja zgodovinske ali druge znane osebnosti (vključno z domišljijskimi liki) ali ne deluje v skladu z načeli 
in politiko KZV. Presoja primernosti psevdonima je v diskreciji KZV. Avtor, ki vztraja pri uporabi 
neprimernega psevdonima, ima pravico odstopiti od teh splošnih pogojev.  
 

3. Varstvo intelektualne lastnine 
KZV je lastnik in nosilec intelektualne lastnine na Platformi KZV. Prepoznavni znaki KZV, ki se nahajajo 
na Platformi KZV in jih KZV uporablja pri poslovanju, predstavljajo avtorsko in intelektualno lastnino 
KZV. Avtor z uporabo Platforme KZV ne pridobi pravice do uporabe prepoznavnih znakov KZV.  
 
Kakršnakoli kršitev te rabe, kot opredeljena s temi splošnimi pogoji, predstavlja kršitev te pogodbe. KZv si 
pridržuje pravico, da proti Avtorju naperi vse pravne zahtevke za zaščito svoje intelektualne lastnine, ki jih 
ima na voljo v trenutku kršitve. 
 

4. Varstvo osebnih podatkov 
KZV varuje osebne podatke Avtorjev in Uporabnikov v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo. Za več 
informacij o obdelavi osebnih podatkov vam je na voljo politika zasebnosti, ki je dostopna tukaj.  
 

5. Končne določbe 
Sklenjena pogodba. Splošni pogoji imajo skupaj z opravljeno storitvijo naravo pogodbe, sklenjene med 
KZV in Avtorjem. Uporabniki so dolžni ravnati skladno z določili prvega dela teh splošnih pogojev, ki jih 
zavezuje pri ravnanju s Platormo KZV.  
Neodvisnost določb. V kolikor bi se ugotovilo, da je katerakoli izmed določb teh splošnih pogojev (v celoti 
ali deloma) nezakonita, nična ali na kakršenkoli drug način neveljavna, se takšna določba šteje za izbrisano 
(deloma ali v celoti), preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi. 
Preživetvena določba.  Določila teh splošnih pogojev, ki se nanašajo na prenos materialnih avtorskih 
pravic (poglavje 2 teh splošnih pogojev), ostanejo v veljavi tudi po prenehanju veljavnosti teh splošnih 
pogojev in prenehanju pogodbenega razmerja med KZV in Avtorjem. Prenos materialnih avtorskih pravic 
se izvede skladno z določili teh splošnih pogojev in ne preneha s prenehanjem veljavnosti splošnih pogojev. 
Prenos materialnih avtorskih pravic preživi tudi morebitno prenehanje delovanja Platforme KZV.  
Polna poslovna sposobnost. Avtor jamči, da ima polno poslovno sposobnost za veljavno sklenitev 
pravnega posla s KZV. V kolikor je Avtor pravna oseba, jamči, da ima sposobnost zastopanja pravne osebe 
za sklenitev veljavnega posla oz. je pridobila ustrezno pooblastilo s strani zastopnika pravne osebe za opravo 
veljavnega pravnega posla.  
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Seznanjenost s pogoji. Avtor jamči, da je pred sprejemom pogojev, le-te prebral in je z njimi v celoti 
seznanjen, zlasti z omejitvami odgovornosti, ki so vzpostavljene. 
Pravo dogovora. Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore, ki izvirajo iz teh 
splošnih pogojev, so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji. 
Pomen izrazov. Vsi kapitalizirani izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo pomen, kot je definiran 
na vrhu teh Splošnih pogojev. 
 
Ti splošni pogoji poslovanja so bili sprejeti dne 22. 06. 2021. 


