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POGOJI UPORABE  
Svetovanja v okviru projekta NAPREJ so namenjena pomoči posameznikom v duševni stiski, 

informiranju o področju duševnega zdravja in napotitvi na bolj poglobljene oblike psihološke 

pomoči.  

S trenutkom, ko se odločite kontaktirati izvajalce projekta NAPREJ v okviru brezplačnih 

psiholoških svetovanj, soglašate, da ste seznanjeni s pogoji uporabe. Kadarkoli med 

obravnavo lahko prekličete soglasje oz. prenehate s pogovorom. 

Izjava o omejitvi odgovornosti 

Vsebinski del svetovanja je namenjen usmerjanju oseb v stiski, splošnemu informiranju ali za 

napotitev uporabnikov do ustreznih služb. Ne nadomešča profesionalnega zdravstvenega 

nasveta, diagnoze ali terapije. Tovrstne storitve zagotavljajo osebni zdravniki, psihiatri, 

psihologi, psihoterapevti ali socialni delavci. V primeru hude duševne stiske se lahko obrnete 

tudi na dežurno psihiatrično službo oziroma pokličete na 112. 

Anonimnost e-svetovanj  

Pri e-svetovanju preko elektronske pošte se obvezujemo, da se bo vaš elektronski naslov 

uporabljal izključno v namen posredovanja odgovora.  

Če imate elektronski naslov v obliki imena in priimka, bo vaša identiteta razvidna iz 

elektronskega sporočila. Zaradi varovanja osebnih podatkov je vaša identiteta znana le 

svetovalcu. Vaš elektronski naslov se bo uporabljal izključno v namen posredovanja odgovora. 

Po določenem času bodo vsi podatki izbrisani iz podatkovne zbirke.  

Podatki, ki se beležijo 

E-poštni naslov in/ali telefonska številka se ne bosta uporabljala za komercialne namene. 

Podatki o spolu, starosti in regiji bivanja uporabnika so v pomoč pri vodenju evidence 

svetovanj.  

Dnevniške informacije 

Pri dostopanju do spletne strani naši strežniki samodejno posnamejo informacije, ki jih vaš 

brskalnik pošlje, kadarkoli obiščete spletno stran. Strežniški dnevniki lahko vključujejo 

informacije, kot so vaša spletna zahteva, vaša interakcija s storitvijo, vrsta brskalnika, datum 

in čas vaše zahteve. IP-naslovi se ne shranjujejo v sistem. 

Varovanje osebnih podatkov 

Vse podatke varujemo strogo zaupno v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov - 

ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 5.8.2004) in Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1A (Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 

27.7.h2007). 
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Shranjevanje in obdelava podatkov 

Podatki, ki jih vnesete na spletni strani, niso dostopni zunanjim uporabnikom in se v sistemu 

spletnega portala hranijo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1-UPB1 

(Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 5.8.2007) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1A (Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27.7.2007). 

Sprememba pogojev 

Pridržujemo si 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. 

Kontaktne informacije 

V primeru kakršnih koli težav se lahko obrnete po pomoč na info@iri-lj.si in odgovorili vam 

bomo v najkrajšem možnem času. 
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