Geonep d.o.o., Malnarjeva ulica 21, 1000 Ljubljana, matična št.: 1869167000, davčna št. SI79120067,
ki ga zastopa direktor Boštjan Trobiš; v nadaljevanju Izvajalec
objavlja
SPLOŠNE POGOJE O PRIKAZOVANJU PODATKOV O NEPREMIČNINAH

1. Člen
Uvodne ugotovitve
(1) Izvajalec je podjetje, ki je pripravilo aplikacijo VodiNep za prikaz in pregledovanje
nepremičnin v lasti posameznega lastnika ali posamezne nepremičnine.
(2) Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki je zainteresirana za uporabo aplikacije VodiNep.
(3) Namen in uporaba geodetskih podatkov v aplikaciji je opredeljena v Zakonu o evidentiranju
nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 - Odločba US, 106/2010 - ZDoh-2H,
47/2012 - ZUKD-1A, 79/2012 - Odločba US in 55/2013 - ZUKD-1B).
(4) Naročnik se glede na znanje, ki ga pridobi s pomočjo pregleda podatkov s pomočjo aplikacije
VodiNep prosto odloča ali bo sprožil postopke za urejanje podatkov, evidentiranje
nepremičnin ali geodetskih storitev.
2. Člen
Predmet splošnih pogojev
(1) Predmet splošnih pogojev je zagotovitev uporabe podatkov ali aplikacije VodiNep s strani
izvajalca naročniku ter vodenje aplikacije VodiNep s strani izvajalca.
(2) Aplikacija VodiNep omogoča dva načina uporabe:
a. Prikaz in pregled podatkov o nepremičninah v lasti enega lastnika
b. Prikaz in pregled podatkov posamezne nepremičnine
(3) Načini prikazov in pregledov podatkov ter njihove funkcionalnosti in cenik so podrobneje
obrazloženi v ceniku na podstraneh spletne strani www.vodinep.si.

3. Člen
Pogoji uporabe
(1) Aplikacija VodiNep omogoča podporo pod sledečimi pogoji:
•

•
•
•

V kolikor gre za poizvedbo po nepremičninah v lasti fizične osebe Naročnik s podpisom
pooblastila pooblašča Izvajalca, da z namenom preverbe nepremičninskih evidenc in
morebitne ureditve podatkov v skladu z ZEN pridobi iz Geodetske uprave RS podatke o:
o naročnikovih nepremičninah ali
o nepremičninah nekoga drugega, če naročnik za pridobitev teh podatkov priloži
pravno podlago ali
o posamezni ali posameznih nepremičninah.
Izvajalec v skladu z vrsto naročila te podatke opremi s podatki iz zemljiške knjige, ter jih v
skladu z vrsto naročila prikaže in ustrezno pregleda.
V kolikor gre za pregled podatkov nepremičnin v lasti pravne osebe pooblastilo Izvajalca ni
potrebno, razen, ko gre za pridobitev podatkov s pomočjo zaščitenega izpisa.
Dodatni pogoji so opredeljeni ob nakupu storitev na spletni strani www.vodinep.si
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(4) Člen
Obveznosti partnerjev in odgovornost
(1) Izvajalec varuje podatke o naročnikovih nepremičninah kot poslovno skrivnost in jih ne sme
posredovati tretjim osebam, v kolikor to Naročnik izrecno ne dovoljuje. Izjemoma Izvajalec
posreduje podatke njegovemu partnerju GeoCodis d.o.o., Ljubljanska cesta 24b, 4000 Kranj,
MŠ 6578730000 izključno z namenom tehnične izvedbe aplikacije. Odgovornost do
Naročnika za morebitno zlorabo poslovne skrivnosti, ki bi jih izvedlo podjetje GeoCodis
d.o.o. prevzame Izvajalec.
(2) Izvajalec mora naročniku v treh delovnih dneh po podpisu pooblastila zagotoviti in poslati
dostope do aplikacije VodiNep in sicer:
a. Spletni naslov
b. Uporabniško ime
c. Geslo
(3) Izvajalec ne prevzame odgovornosti za napačno uporabo podatkov ali napačno
interpretacijo podatkov. Izvajalec prav tako ne prevzame odgovornosti za morebitno
poslovno ali kakršnokoli drugo škodo zaradi morebitnih napak v podatkih. V kolikor Izvajalec
izgubi dostop do podatkov zaradi kakršnegakoli razloga in zaradi tega ne izvede storitve v
celoti se obračuna sorazmerni del stroškov.
(4) Naročnik se zavezuje varovati osebne podatke v skladu s predpisi o varovanju osebnih
podatkov.

(5) Člen
Reševanje sporov
(1) Naročnik in izvajalec se zavezujeta, da bosta morebitne spore reševala sporazumno. V kolikor
to ne bo možno, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Izvajalec: Geonep d.o.o.
Boštjan Trobiš, direktor

V Ljubljani, dne: 11.09.2015
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