Pogoji uporabe
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Vse pravice so pridr�ane. Obvestilo se nana�a na za?etno stran in vse podstrani spletnega
portala www.projekti-brezice.eu. Informacije in gradiva na spletnem mestu
www.projekti-brezice.eu so za�?itene s pravicami intelektualne lastnine. <br /><br />Vse
informacije in gradiva na www.projekti-brezice.eu so informativne narave. Ob?ina Bre�ice se
bo trudila za najbolj�e mo�no delovanje www.projekti-brezice.eu, vendar ne prevzema
nikakr�nih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.projekti-brezice.eu. Vsi
uporabniki uporabljajo www.projekti-brezice.eu na lastno odgovornost. Niti Ob?ina Bre�ice niti
katerakoli druga fizi?na ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi
www.projekti-brezice.eu ali ?e sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne
odgovarja za nobeno �kodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmo�nosti uporabe
informacij in gradiv na www.projekti-brezice.eu ali za kakr�nekoli napake ali pomanjkljivosti v
njihovi vsebini. Ob?ina Bre�ice tudi ne more biti odgovorna za kakr�nekoli po�kodbe (vklju?no
tiste, ki jih povzro?ijo virusi) ra?unaln�ke opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge
aplikacije, s katerimi je mogo?e dostopati do strani, zaradi va�ega obiska strani ali kakr�nekoli
njene uporabe. Ob?ina Bre�ice ne more biti odgovoren za nikakr�no �kodo kakr�nekoli vrste,
ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmo�nosti uporabe Www.projekti-brezice.eu. <br
/><br />Ob?ina Bre�ice se bo trudila za pravilnost, a�urnost in popolnost podatkov,
vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakr�ne odgovornosti o njihovi pravilnosti,
a�urnosti in popolnosti. Ob?ina Bre�ice lahko te strani spremeni kadarkoli in brez
predhodnega obvestila in ne prevzema nikakr�ne odgovornosti za posledice teh sprememb.
<br /><br />Ob?ina Bre�ice ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na
kakr�enkoli na?in povezane z www.projekti-brezice.eu. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih
strani je odgovornost Ob?ine Bre�ice za vse primere izklju?ena.<br /><br />To pravno
obvestilo lahko Ob?ina Bre�ice kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujo?e v
vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporo?amo, da ga v primeru uporabe spremljate na teh
straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z na�imi pogoji in da se z
njimi strinjate. Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki
uporablja strani na na?in, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in
od�kodninsko odgovoren.
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