
 

 

Pravila članstva, sodelovanja in upravljanja spletnega Kluba Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije  

 
POMEMBNO OPOZORILO: S potrditvijo vpisa v spletni Klub Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Klub) potrjujete, da poznate 
določbe Pravil članstva, sodelovanja in upravljanja spletnega Kluba Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Pravila), se z njimi strinjate 
ter da se zavezujete k njihovemu spoštovanju. Z vsako kasnejšo prijavo v Klub potrjujete, da se strinjate 
z vsemi določbami in sprejemate vse pogoje veljavnih Pravil. Če se s Pravili ne strinjate, se v Klub ne 
smete vpisati oz. Kluba ne smete uporabljati. Čistopis zadnje verzije Pravil je vedno na voljo na 
predstavitvenih straneh Kluba.  
 
I. SPLOŠNA DOLOČILA  
 
1) Ponudnik, lastnik in skrbnik Kluba ter z njim povezanih dejavnosti je Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 
 
2) Ta Pravila se nanašajo na pogoje uporabe storitev ter predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč 
sporazum med Skladom in člani Kluba.  
 
3) Klub je on-line spletni klub, katerega namen je zlasti:  

 informiranje različnih ciljnih skupin in javnosti o programih Sklada,  

 priložnost za povezovanje med različnimi skupinami - dijaki in študenti, delodajalci, 
zaposlenimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami in drugimi,  

 podpora mednarodni mobilnosti z informiranjem o možnostih izobraževanja, štipendiranja in 
drugih informacij,  

 podpora razvoju kariere skozi predstavitve delodajalcev oz. s ponudbo delovnih mest.  
 
II. ČLANSTVO V KLUBU  
 
1. Včlanitev fizičnih oseb v Klub  
 
1) V Klub se lahko včlanijo fizične osebe, starejše od 15 let. Osebe, mlajše od 15 let, se lahko včlanijo le 
s predhodnim soglasjem staršev ali skrbnika. Z včlanitvijo član izjavlja in jamči, da je na dan včlanitve 
star najmanj 15 let oziroma če je mlajši, da je predhodno pridobil soglasje staršev ali skrbnika.  
 
2) Član je vsaka fizična oseba, ki pravilno izpolni spletni obrazec za včlanitev v Klub, prejme uporabniško 
ime in geslo ter članstvo potrdi z odgovorom na potrditveno e-poštno sporočilo (v nadaljevanju: član). 
Na podlagi uporabniškega imena se za člana ustvari poseben uporabniški račun, znotraj katerega lahko 
leta v skladu s temi Pravili sodeluje v Klubu.  
 
3) Ko posameznik potrdi vnesene podatke, s tem potrjuje tudi, da je prebral ta Pravila, da se z njimi 
strinja ter jih v celoti in brez zadržkov sprejema. Član je v celoti zavezan s pogoji uporabe tudi pred 
izrecno potrditvijo članstva z e-pošto.  
 
4) Z dokončno potrditvijo registracije po elektronski pošti posameznik postane član Kluba, s čimer izrazi, 
da se strinja z vsemi določili in pogoji teh Pravil za čas trajanja članstva, razen če je v posameznih 
določbah teh Pravil trajanje določeno drugače.  
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5) Če ni v posameznih določbah določeno drugače, vse določbe Pravil veljajo enako za člane, ki so 
fizične osebe, in za člane, ki so predstavniki pravnih oseb.  
 
2. Včlanitev pravnih oseb v Klub  
 
1) V Klub se lahko včlani predstavnik pravne osebe. Pravila zavezujejo tako predstavnika kot pravno 
osebo, ki jo ta predstavlja.  
 
2) Če ni v posameznih določbah določeno drugače, vse določbe Pravil za člane, ki so predstavniki 
pravnih oseb, veljajo enako kot za člane, ki so fizične osebe.  
 
3. Včlanitev prejemnikov sredstev zaradi obveščanja o pravicah in obveznostih iz pogodbenega 
razmerja  
 
1) Včlanitev fizičnih in pravnih oseb, ki so s skladom sklenile pogodbo o odobritvi sredstev, se opravi 
na podlagi izpolnjenega spletnega obrazca za včlanitev v Klub.  
 
2) Prejemnik sredstev iz pogodbenega razmerja po izpolnitvi spletnega obrazca za včlanitev v Klub 
prejme uporabniško ime in geslo, s katerim mu je omogočeno obveščanje o pravicah in obveznostih iz 
pogodbenega razmerja ali pravice na podlagi odločbe.  
 
3) Sklad sme prejemnika sredstev, in sicer tako fizične osebe kot predstavnike pravnih oseb, ki so 
določeni kot skrbniki pogodb o sofinanciranju, včlaniti sam, če se ti ne včlanijo sami.  
 
4) Določilo o dovolitvi vpisa v Kljub v primeru, da se fizična oziroma pravna oseba sama ne včlani v Klub, 
se vključi med določbe pogodbe o odobritvi sredstev. V to določbo se vključi podatek o trajanju tega 
dovoljenja in sicer za čas veljavnosti pogodbe vključno z morebitnim obdobjem zaposlitve po zaključku 
izplačevanja sredstev, če je ta predviden s pogodbo.  
 
4. Sodelovanje v Klubu  
1) Članstvo v Klubu se deli na različne uporabniške tipe, smiselno pa razdelitev velja tudi za tuje 
državljane v Sloveniji, ki se bodo včlanili v Klub:  

- gost (1)  
- dijak (2)  

o dijak v Sloveniji (2a)  
o dijak v tujini (2b)  
o dijak štipendist ali bivši štipendist (alumni) sklada (2c)  

- študent (3)  
o študent v Sloveniji (3a)  
o študent v tujini (3b)  
o študent štipendist ali bivši štipendist (alumni) sklada (3c)  

- raziskovalec (4)  
o raziskovalec v Sloveniji (4a)  
o raziskovalec v tujini (4b)  

- delodajalec (5)  
o delodajalec, ki ni prejemnik sredstev sklada (5a)  
o delodajalec, prejemnik sredstev sklada (5b)  

- raziskovalna ustanova (6)  
- izobraževalna ustanova (7)  

o osnovna šola (7a)  
o srednja šola (7b)  
o višja šola (7c)  
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o visoka šola – akademija, fakulteta ali univerza (7d)  
- svetovalec (8)  
- novinar (9)  

 
2) Sklad lahko kadarkoli po potrebi doda nov članski tip.  
 
3) Po potrditvi članstva vsak uporabnik pridobi uporabniški tip gost, Sklad pa določi posamezniku 
ustrezen uporabniški tip glede na svoje podatke o štipendistih in prejemnikih sredstev sklada ter glede 
na izbrano možnost člana ob prijavi, za vse ostale pa po predložitvi ustreznih dokazil. 
 
4) Naknadno spremembo uporabniškega tipa lahko član zahteva preko Kluba ali po e-pošti na naslov 
administrstor@sklad-kadri.si.  
 
5) Za vsak uporabniški tip Sklad določi možnosti sodelovanja v eni, več ali vseh aktivnostih ter različne 
nivoje uporabe posamezne aktivnosti.  
 
6) Pri odprtju posamezne teme v okviru forumov se določi uporabniški tip, ki lahko sodeluje pri 
posamezni diskusiji, pri čemer se lahko določijo posamezni uporabniki, posamezen uporabniški tip ali 
se forum odpre vsem članom, lahko pa se tema odpre tudi javno in lahko poleg članov Kluba sodelujejo 
tudi drugi obiskovalci spletne strani Sklada. Smiselno velja tudi za sodelovanje v anketah, pri čemer se 
za ankete praviloma omeji število odgovorov, ki jih lahko poda posamezni uporabnik.  
 
7) Pri sodelovanju v aktivnostih Kluba morajo tako člani kot drugi sodelujoči ravnati v skladu s temi 
Pravili in upoštevati pravila lepega obnašanja na internetu, tako da pri pisanju ne smejo uporabljati le 
velikih črk, žaljivih ali kako drugače spornih besedil pa ne smejo napisati ne izrecno, ne z okrajšavami 
ali z znakovnimi izvedbami besedil.  
 
8) Iskalnik po članih Kluba lahko uporabljajo izključno člani Kluba.  
 
Obseg prikaza rezultatov vnesenih podatkov članov je odvisen od uporabniškega tipa:  

- najnižji prikaz v rezultatih iskanja prikaže: uporabniško ime z možnostjo kontakta preko 
uporabniškega imena brez razkritja e-poštnega naslova naslovnika (s kontaktom se razkrije e-
poštni naslov pošiljatelja, e-poštni naslov naslovnika pa le, če se ta odloči odgovoriti na prejeto 
sporočilo);  

- srednji prikaz v rezultatih iskanja prikaže: uporabniško ime z možnostjo kontakta preko 
uporabniškega imena brez razkritja e-poštnega naslova naslovnika (z enako funkcionalnostjo 
kot je opisana pri prejšnjem prikazu), podatke o izobraževanju in raziskovanju člana ter 
podatke o organizaciji, če gre za predstavnika pravne osebe;  

- najvišji prikaz v rezultatih iskanja prikaže: priimek in ime člana, uporabniško ime, e-poštni 
naslov, kontaktne podatke (telefon, spletna stran, profili na socialnih medijih, podatki o 
izobraževanju, raziskovanju in dosežkih, podatke o zaposlitvi ter kariernih ciljih, ter podatke o 
organizaciji, če gre za predstavnika pravne osebe.  
 

Večina profilov vidi srednji prikaz, najvišji prikaz pa v rezultatih vidijo prejemniki sredstev Sklada z 
namenom povezovanja ter delodajalci z namenom zaposlovanja ali štipendiranja.  
 
9) Vsa določila tega poglavja veljajo smiselno tudi za člane Kluba, ki so tuji državljani.  
 
5. Pogoji članstva v Klubu  
 
1) Ko se posameznik včlani v Klub, se s tem strinja, da bo storitev uporabljal pod sledečimi pogoji:  

• Člani Klub uporabljajo na lastno odgovornost.  
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• Član bo vsaj enkrat letno pregledal in posodobil osebne in druge svoje podatke v Klubu.  

• Član je osebno odgovoren za posredovana ali objavljena mnenja, nasvete, izjave in druge 
podatke oziroma vsebine, ter za objave ali prikazane podatke in informacije, ki so nastale pri 
uporabi in sodelovanju v Klubu.  

• Članom v okviru Kluba ni dovoljeno pošiljanje, predajanje, nalaganje, povezovanje ali 
nakazovanje klevetnih, obscenih, spolno napadalnih, nasilnih, grozilnih, vznemirjajočih, 
rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali 
posegajo v pravice drugih ali tretjih oseb, vključno vendar ne izključno s pravicami 
intelektualne lastnine, osebnostnimi pravicami, pravico do zasebnosti in javne objave.  

• Članom v okviru storitve ni dovoljeno oglaševanje ali nagovarjanje ostalih članov k prodaji, 
nakupu, najemu, zbiranju sredstev ali kakršnemukoli drugemu trženju blaga in storitev.  

• Prepovedano je pošiljanje verižnih pisem ali t.i. junk e-pošte drugim članom oziroma 
kakršnokoli nadlegovanje članov s podobnimi vsebinami. Na podlagi obvestila o kršitvi te 
določbe lahko Sklad posamezniku prekine članstvo.  

• Član ne sme uporabljati storitve za distribucijo kakršnihkoli računalniških virusov ali trojanskih 
konjev ali storiti česarkoli, kar bi lahko ogrozilo ali povzročilo škodo Klubu, Skladu ali 
uporabnikom storitve.  

• Član bo vse podatke in informacije, pridobljene v okviru Kluba, obravnaval kot zasebne in 
zaupne, ter jih ne bo posredoval nikomur brez dovoljenja osebe, ki mu/ji jih je posredovala.  

• Član bo o morebitnih kršitvah pravilnika s strani drugih članov ali vsebinah, ki so žaljive ali 
drugače nesprejemljive, obvestil ponudnika storitve na e-naslov administrator@sklad-kadri.si.  

• Član se strinja, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike 
Slovenije.  

 
2) Članstvo v Klubu je namenjeno lastni uporabi. Prijava drugih oseb ni dovoljena, za kar je član 
odškodninsko odgovoren in s tem prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora.  
 
3) Članu ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oziroma drugače preusmeriti svojega 
uporabniškega računa. Uporaba Kluba ni dovoljena za namene, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo.  
 
4) Če štipendist oziroma prejemnik sredstev sklada prekine svoje članstvo v Klubu, Sklad ne zagotavlja, 
da bo prejemnik sredstev pravočasno obveščen o vseh pravicah in obveznostih iz pogodbenega 
razmerja.  
 
5) Štipendisti oziroma prejemniki sredstev Sklada morajo biti člani Kluba celoten čas trajanja 
štipendijskega oziroma razmerja glede na sklenjeno pogodbo o štipendiranju oziroma sofinanciranju, 
ki so jo sklenili s Skladom, in lahko za prekinitev članstva zaprosijo šele po preteku obdobja veljavnosti 
pogodbe (vključno z morebitnim trajanjem zaposlitve, če je ta predvidena).  
 
6) Sklad si pridržuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika in prekinitve članstva brez predhodnega 
obvestila v primeru kršitve Pravil.  
 
7) Član svojega uporabniškega imena in/ali gesla ne sme posredovati drugim osebam, pri čemer Sklad 
od člana, ne v okviru uporabe storitve ne izven nje, nikoli ne bo zahteval gesla uporabnika.  
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III. DRUGA DOLOČILA PRAVIL  
 
6. Upravljanje Kluba  
 
1) Sklad ne odgovarja za točnost in uporabnost mnenj, nasvetov ali danih izjav, ter ne odgovarja za 
kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi podatkov ali vsebin, objavljenih v Klubu s strani članov 
ali izmenjanih med uporabniki Kluba.  
 
2) Sklad si pridržuje pravico, da sporne vsebine v skladu s tem pravilnikom ustrezno prilagodi ali izbriše, 
enako velja tudi za vsebine, ki niso omenjene v pravilniku, za katere Sklad meni, da so neustrezne ali 
neprimerne. Odločitev Sklada je dokončna.  
 
3) Storitev je praviloma na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto, o načrtovanem nedelovanju zaradi 
vzdrževanja bo Sklad uporabnike predhodno obvestil. Sklad si pridržuje pravico do spremembe, 
začasne ali trajne omogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti.  
 
7. Uporaba gradiva in informacij  
 
1) Klub vsebuje podatke in informacije, do katerih so izključno upravičeni Sklad, njegovi partnerji in 
pogodbeni sodelavci, člani pa imajo pravice do izključno informacij, ki so jih sami vnesli v osebne 
podatke.  
 
2) Sklad je izključni lastnik vseh avtorskih pravic na avtorskih delih, ki tvorijo storitev Sklada, ne glede 
na to, ali je to izrecno označeno ali ne. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa 
računalniška koda, urejena struktura sistema, ter vso pisno in slikovno gradivo.  
 
3) Skladno z določbami zakonodaje o intelektualni lastnini avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno 
dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že s samim 
nastankom ter kot tako nepooblaščenim osebam prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, 
spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.  
 
4) Sklad je izključni lastnik blagovne znamke Klub Ad futura oziroma Klub Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije in 
izvedenih imen.  
 
5) Z oddajo gradiva v objavo na spletnih straneh Sklada ali v Klubu daje posameznik ali pravna oseba, 
ki je informacijo posredovala, Skladu pravico do časovno neomejene uporabe in objave posredovanega 
gradiva, vključno s pravico reprodukcije, distribucije, predelave oziroma spreminjanja, javnega 
prikazovanja in predvajanja le-tega gradiva delno ali v celoti po presoji Sklada.  
 
6) Z oddajo gradiva posameznik ali pravna oseba jamči, da je le-to v celoti brez kakršnihkoli pravnih 
napak ter da je za gradivo, ki je zaščiteno s pravicami intelektualne lastnine, pridobljeno ustrezno 
soglasje nosilcev pravic.  
 
7) Sklad ne odgovarja za pravne napake v gradivu, ki ga je v dobri veri prejel od uporabnikov.  
 
8) Če menite, da so bile z gradivom, objavljenim v okviru Kluba in/ali spletnih strani, kršene vaše 
avtorske pravice, se obrnite na Sklad na e-poštni naslov administrator@sklad-kadri.si oziroma po pošti, 
telefonsko ali osebno.  
 
9) Sklad si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal 
proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.  
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10) Spreminjanje, kopiranje, distribucija ali druga uporaba katerihkoli tovrstnih informacij je možna le 
s predhodnim pisnim dovoljenjem Sklada. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva Sklada se lahko 
obrnete na administrator@sklad-kadri.si.  
 
8. Zasebnost in varstvo podatkov  
 
1) Sklad uporabnikom zagotavlja varovanje vseh osebnih podatkov uporabnikov. Vsi posredovani 
osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi Sklada ter administraciji storitev Kluba, te 
podatke pa bo Sklad uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je na podlagi privoljenja 
uporabnika zbiral, ali na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije.  
 
2) S sprejemom Pravil se član strinja, da Sklad ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki 
jim jih pošlje član sam. Prav tako se član strinja, da Sklad ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti 
informacij, ki jih član prenaša preko interneta ali elektronske pošte ter se strinja, da Sklada ne bo 
smatral za kakorkoli odgovornega v povezavi z uporabo vseh tovrstnih informacij s strani tretjih oseb.  
 
3) S sprejemom teh Pravil se posameznik strinja, da Sklad ne prevzema nobene odgovornosti za 
vsebino ali pravne oziroma stvarne napake sporočil, ki jih posameznik pošilja ali prejme v okviru Kluba. 
 
4) Posameznik se strinja, da ne bo smatral Sklada odgovornega za katerekoli vsebine, ki jih v okviru te 
storitve prejme, oziroma za posledice tovrstnega gradiva, niti za nobeno uporabo ali zlorabo osebnih 
informacij, ki jih član razkrije v okviru storitve. Vsak uporabnik je sam odgovoren za vse informacije, ki 
jih posreduje v okviru storitve, zato je posameznik dolžan pazljivo izbirati podatke, ki jih pošlje na Klub 
ali predaja drugim uporabnikom.  
 
5) S sprejemom teh Pravil in z registracijo v Klubu se član strinja, da se njegovi podatki uporabijo v 
primerih:  
- povabila na različna srečanja, prireditve, in podobno, ki jih organizira Sklad;  
- posredovanje podatkov zainteresiranim delodajalcem upoštevaje določila teh Pravil; 
- oglaševanje s strani Sklada.  
 
6) Član Kluba, ki se ne strinja z določilom iz prejšnje točke tega člena, mora svoje nestrinjanje pisno 
nasloviti na Sklad.  
 
9. Nadzor nad uporabo  
 
1) Z namenom izvrševanja določb teh Pravil si Sklad pridržuje pravico do nadzora nad vsemi javnimi 
objavami in sporočili znotraj storitve.  
2) Sklad ne more in ne nadzoruje vseh sporočil ter gradiva, ki je posredovano v okviru storitve s strani 
uporabnikov, zato za to ni odgovoren.  
3) Sklad si pridržuje pravico, vendar se k temu ne zavezuje, da lahko izbriše, premakne ali spremeni 
katerakoli sporočila oziroma gradivo, ki po njegovem lastnem mnenju kršijo določbe teh Pravil ali pa 
se lahko smatrajo kot nesprejemljiva po splošnih načelih.  
4) Osebe, ki tovrstno sporno gradivo posredujejo v okviru storitve, so odgovorne za kršitve ne glede na 
poseg Sklada.  
 
10. Odgovornost  
 
1) Posameznik se strinja, da Sklad, njegovi zaposleni in pogodbeni sodelavci ne odgovarjajo za izgubo, 
škodo ali druge težave, ki jih lahko utrpi zaradi uporabe storitve. Sklad prav tako ni odgovoren za 
kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.  

mailto:administrator@sklad-kadri.si


 

7 

2) Sklad si pridržuje pravico, da v vseh primerih kršitev določb teh Pravil sproži postopke v lastnem 
imenu, v imenu prizadetih uporabnikov oziroma se pridruži prizadetim uporabnikom kot stranka.  
3) Član je odgovoren Skladu in njegovim zaposlenim za povzročeno materialno in nematerialno škodo 
po pravilih obligacijskega prava.  
4) Sklad lahko skladno z določbami teh Pravil ali po lastni presoji kadarkoli, z ali brez obvestila, in zaradi 
kakršnihkoli utemeljenih razlogov, prekine ali razveže članstvo oziroma onemogoči dostop do delov ali 
celotne storitve.  
5) V primeru uporabe, ki ima znake kaznivega ravnanja, si Sklad pridržuje pravico, da poleg zgoraj 
navedenih sankcij obvesti ustrezne državne organe.  
6) Sklad ne jamči, da bo uporaba storitev Kluba varna, neprekinjena, vedno na razpolago, brez napak, 
kot tudi ne, da bo član izpolnil svoje želje, zaradi katerih se je včlanil v Klub.  
7) Sklad ni odgovoren za telefonske, optične, mrežne in druge povezave ter storitve, vključno s 
pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Sklad tudi ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo 
zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev 
ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe Kluba, četudi bi Sklad o možnosti tovrstne škode vedel ali 
bil obveščen.  
8) Sklad ni finančno ali pravno odgovoren za škodne primere v zvezi s storitvami Kluba, ki so ali niso 
zajete s temi pravili.  
9) Storitev lahko vsebuje povezave na različne zunanje povezave, kot so na primer druga internetna 
spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Posameznik se strinja, da Sklad ni odgovoren za dostopnost, 
vsebino ali napake zunanjih povezav.  
 
11. Spremembe in dopolnitve pravil  
 
1) Ta Pravila so sporazum med Skladom in članom, na pogoje katerih član pristane z registracijo 
članstva ter vsakokratnim vpisom v storitev, ter se nanašajo na uporabo storitev Kluba. Sklad lahko po 
lastni presoji določbe Pravil kadarkoli neomejeno spremeni, dopolni ali razširi, pri čemer bo Sklad o 
tem uporabnike redno obveščal in zagotovil dostopnost do veljavnih pravil. Z uporabo Kluba član 
vsakokratno izjavlja, da se strinja s trenutno veljavnimi Pravili.  
2) Sklad lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve kakor tudi 
dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin.  
3) Sklad lahko vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji dostop člana 
do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.  
4) S sprejemom teh pogojev se član strinja, da bo redno spremljal in spoštoval določbe tiste verzije 
pravil, ki bodo veljala v času uporabe storitve.  
 
12. Komunikacija  
 
Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitev, se najprej obrnite na e-poštni naslov 
administrator@sklad-kadri.si ali na poštni naslov Sklada.  
 
13. Pristojnost za spore  
 
1) Ta sporazum je sklenjen v Ljubljani, Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe te storitve 
ter v zvezi s Skladom, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.  
2) Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali 
povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije.  
3) Za spore v zvezi s temi Pravili ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo 
blaga.  
4) Za vse spore in pravne postopke v zvezi s temi pravili, uporabo storitve ter delovanjem storitve je 
izključno pristojno sodišče v Ljubljani.  
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14. Veljavnost Pravil  
 
Prebral/a sem Pravila o uporabi Kluba ter jih sprejemam. S klikom na gumb prijave ali vstopa v storitev 
Kluba potrjujem, da bom spoštoval/a in upošteval/a določila Pravil, ter da izpolnjujem vse pogoje za 
uporabo in članstvo.  
 
 
 
 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije  
Dunajska 22,  
SI - 1000 Ljubljana 
 


