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SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 

Splošni pogoji veljajo od 1. januarja 2020 dalje.

Splošne določbe

Nosilec pravic iz znamke »VIA Prlekija«, je družba Elmitel d.o.o., Orehovci 1a,
9250 Gornja Radgona, matična št. 8478422000, ki se v nadaljevanju označuje
kot "VIA Prlekija".

Splošni pogoji VIA Prlekija določajo pogoje poslovanja na področju informiranja
in povezovanja lokalni ponudnikov in društev (v nadaljevanju: aplikacija) med VIA
Prlekija in lokalnimi akterji (ponudniki, društvi, zavodi, občinami). Dejavnost VIA
Prlekija  obsega  informiranje  o  lokalnih  dogodkih,  regiji,  znamenitostih,
kolesarskih in drugih poteh ter se prvenstveno osredotoča na povezovanje in
mreženje  lokalnih  akterjev  po  posameznih  področjih  (kmetijstvo,  kulinarika,
prenočišča, trgovina, promet, obrtništvo, proizvodnja, druge storitve in društva).  

Informiranje poteka na spletni strani VIA Prlekija  https://www.viaprlekija.si, kjer
podjetje Elmitel  zagotavlja delovanje spletne platforme in s svojim strokovnim
timom skrbi  za tehnično podporo pri  projektu.  Poleg informiranja VIA Prlekija
organizira  oziroma načrtuje  povezovanje  v  obliki  skupnih  delavnic,  srečanj  in
sejmov.  Odprta je za individualne dogovore z vsemi lokalnimi akterji. 

Podjetje  Elmitel  d.o.o.  varuje  in  obdeluje  vse  podatke,  zbrane  preko  spletne
strani VIA Prlekija skladno z zahtevami uredbe GDPR.

Predmetni  splošni  pogoji  so  sestavni  del  vsake  pogodbe,  ki  jo  VIA  Prlekija
(družba  Elmitel  d.o.o.)  sklene  pri  svojem  sodelovanju  s  ponudniki,  društvi,
občinami in zavodi. Predmetni splošni pogoji  se lahko izključijo le, če se tako
pogodbeni stranki izrecno, pisno dogovorita.

Obveznosti  in  pravice  VIA  Prlekija,  kot  ponudnika  storitev  (informiranja)  prek
spletnih  stani,  določajo  Obligacijski  zakonik  (OZ)  in  Zakon  o  elektronskem
poslovanju na trgu (ZEPT). 

VIA  Prlekija  lahko  s  pošiljanjem  sporočil  na  elektronski  naslov  uporabnikov
ponudnikov, društev, zavodov in občin le-te obvešča o novostih. Vsak registriran
uporabnik  (torej  tudi  ponudnik,  društvo,  zavod,  občina)  spletne  strani  ima  v
vsakem prejetem elektronskem sporočilu možnost odjave od prejemanja obvestil.

Splošni pogoji  poslovanja zavezujejo pogodbeno stranko, če so ji  ob sklenitvi
pogodbe bili znani ali bi ji morali biti znani. Šteje se, da je bil kupec seznanjen s
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celotnim besedilom splošnih  pogojev  poslovanja,  če  ga  je  VIA Prlekija  nanje
izrecno opozoril in če so mu bili dostopni brez težav. Uporabnik ob registraciji na
spletni  strani  https://www.viaprlekija.si  sam  označi,  da  se  strinja  s  splošnimi
pogoji poslovanja. 

Cene  različnih  modelov  informiranja  in  oglaševanja  (MODEL  S,  MODEL  M,
MODEL L) so navedene na spletni strani VIA Prlekija, ne vključujejo davka na
dodano vrednost (DDV) ali drugih davkov, ki se obračunajo v skladu z zakonom.
Zakonsko določena stopnja DDV in morebitnih drugih davkov države kupca se
vsakokrat  obračuna  na  dan  izdaje  računa  za  ustrezno  velikost  MODELA
(MODEL S je brezplačen). 

Cene  MODELOV  so  v  valuti  EUR.  V  primeru  plačila  s  tujo  valuto,  stroške
menjave valute in druge stroške povezane s plačili v celoti krije ponudnik sam.

VIA Prlekija je upravičen izdati račun in prejeti plačilo za izvedene dejavnosti, v
skladu s splošnimi pogoji poslovanja in vsakokratno pogodbo.

Pogodbene  stranke  bodo  poskušale  morebitne  spore  rešiti  sporazumno,  v
nasprotnem primeru je za reševanje sporov stvarno in krajevno pristojno sodišče
v  Murski  Soboti.  Za  urejanje  pogodbenih  razmerij  med  VIA  Prlekija  in
ponudnikom se uporablja izključno slovensko pravo. 

Uporaba spletni strani VIA Prlekija

Registracija in prijava uporabnika

Za dostop do vseh informacij  se je uporabnik dolžan registrirati  in prijaviti  na
spletni strani VIA Prlekija. Registracija je brezplačna. 

Kot uporabnik se lahko registrira pravna oseba ali  fizična oseba z dejavnostjo
(samostojni  podjetnik).  Z registracijo se uporabnik seznani  s Splošnimi pogoji
poslovanja  VIA  Prlekija  in  jih  tako  sprejema  kot  zavezujoče.  Z  vsakokratno
prijavo na spletno stran VIA Prlekija se uporabnik strinja z uporabo teh splošnih
pogojev poslovanja, prav tako je uporabnik seznanjen, da so predmetni splošni
pogoji  poslovanja  sestavni  del  vsakega  pravnega  posla,  ki  ga  sklene  z  VIA
Prlekija  oziroma  vsakega  pravnega  posla,  ki  ga  sklene  v  postopku  nakupa
premične stvari na spletni strani VIA Prlekija.

Nov uporabnik se na spletni strani registrira z vnosom vseh zahtevanih podatkov.
Za  resničnost  in  popolnost  vpisanih  podatkov  je  uporabnik  kazensko  in
odškodninsko  odgovoren.  Uporabnik  je  dolžan  vsako  spremembo  podatkov
nemudoma vpisati  na spletni  strani  VIA Prlekija.  Ob registraciji  se uporabniku
dodeli uporabniško ime, ki se navezuje le z enim elektronskim naslovom, zaradi
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česar ima lahko uporabnik za določen elektronski naslov le eno uporabniško ime.
Uporabnik izbere geslo, ki ga bo skupaj z elektronskim naslovom uporabljal za
prijavo na spletno stran VIA Prlekija. Uporabnik lahko svoje podatke spremeni v
meniju "moj profil". 

Registrirani  uporabnik  se  na  spletno  stran  VIA  Prlekija  prijavi  z  elektronskim
naslovom in geslom. 

Po  uspešno  opravljeni  registraciji  lahko  uporabnik  prosto  dostopa  do  vseh
informacij o lokalnih akterjih in pogleda njegovo natančnejšo lokacijo, ureja svoj
profil in dodaja nove točke. 

Če uporabnik sumi, da njegov elektronski naslov in geslo zlorablja tretja oseba,
mora  o  tem  nemudoma  obvestiti  administratorja  VIA  Prlekija  na
info@viaprlekija.si

Kraj izpolnitve

Kraj izpolnitve medsebojnih obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, je Orehovci.

Orehovci, dne 1.1.2020     VIA Prlekija
                                                                                      ELMITEL d.o.o.

Direktor Matej Šerc


