
 

 

Pogodba o uporabi omrežja referenčnih postaj GNSS Geoservis št.: ___________ 

 

Ki jo skleneta: 

1. Geoservis, d.o.o., Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana kot ponudnika storitve referenciranja GNSS (v nadaljevanju 

ponudnik), ki ga zastopa direktor Gregor Bilban, ter 

2. _________________________________________________________, ki ga zastopa direktor 

_____________________________ (v nadaljevanju uporabnik). 

 

Člen 1 

Pogodbeni stranki soglašata, da ima uporabnik pravico uporabljati storitev referenciranja iz omrežja referenčnih 

postaj GNSS Geoservis za potrebe svoje dejavnosti, kot je to opisano v Pristopni izjavi, ki je sestavni del te pogodbe. 

 

Člen 2 

S pogodbo uporabnik sprejema obveznosti plačevanja storitve referenciranja GNSS po ceniku, ki je veljaven za leto, 

za katero velja pogodba.  Veljavni cenik je sestavni del te pogodbe. 

Pogodba je sklenjena za obdobje enega leta in se samodejno podaljšuje za obdobje enega leta. Ponudnik bo 

uporabniku poslal račun za novo pogodbeno obdobje 15 dni pred iztekom veljavne pogodbe z rokom plačila 15 dni.  

Za letne pogodbe je vklop storitve (aktivacija uporabniškega računa) brezplačen. 

Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru spremembe cenika o tem pisno obvestil uporabnika najkasneje v roku 15 dni 

po nastali spremembi. Kakršne koli spremembe cenika veljajo od datuma objave naprej. 

Uporabnik lahko prekine pogodbo samo v pisni obliki, in sicer v roku najmanj 30 dni pred  iztekom pogodbe. V 

primeru predčasne prekinitve pogodbe ponudnik ni dolžan vrniti že plačanih sredstev uporabniku. 

 

Člen 3 

Ponudnik bo uporabniku izstavil račun za letni dostop k storitvi referenciranja GNSS, kot je to opisano v Pristopni 

izjavi. Storitev referenciranja bo uporabnik plačal vnaprej za pogodbeno obdobje, in sicer v roku 15 dni od dneva 

izstavitve računa. 

 

Člen 4 

Če uporabnik ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe ali uporablja storitev, ki je predmet te pogodbe, v 

nasprotju z namenom uporabe, kot je opredeljeno v Členu 1 te pogodbe, ima ponudnik pravico uporabniku 

onemogočiti uporabo storitve referenciranja GNSS brez odpovednega roka. 

 

  



Člen 5 

Uporabnik uporablja podatke omrežja referenčnih postaj GNSS Geoservis za potrebe realno-časovne izmere GNSS 

(DGNSS, RTK).  

Uporabnik je dolžan zagotoviti komunikacijo za dostop do storitve referenciranja GNSS, ki je predmet te pogodbe, 

kar pomeni, da mora pridobiti kartico SIM mobilnega operaterja z aktivirano storitvijo mobilnega interneta. Stroški, 

ki nastanejo iz naslova prenosa podatkov, bremenijo uporabnika. 

Ponudnik lahko kadar koli spremeni način dostopa (npr. IP naslove, parametre za NTRIP), predstavi nove storitve ali 

nadgradi obstoječe storitve, vendar mora vse spremembe, ki bi lahko vplivale na kakovost storitev referenciranja 

GNSS za uporabnika, pisno ali po e-pošti posredovati uporabniku v roku 5 dni pred izvedbo spremembe. 

Ponudnik se zavezuje, da bo po svojih najboljših močeh skrbel za zanesljivo delovanje omrežja referenčnih postaj 

GNSS Geoservis. Vendar ponudnik ni odgovoren za morebitne izpade storitve zaradi različnih okoliščin, na katere 

ponudnik nima vpliva, npr. nerazpoložljivosti interneta, nerazpoložljivosti GSM/GPRS/UMTS signala, 

nerazpoložljivosti satelitov, interferenc ali drugih prekinitev. 

Pogodbeni stranki soglašata, da je natančnost, ki jo doseže uporabnik s svojim sprejemnikom GNSS, odvisna od 

uporabljenega sprejemnika GNSS, geografskega položaja uporabnika, števila in geometrijske razporeditve satelitov 

GNSS, vplivov na opazovanja GNSS, ovir v okolici in zanesljivosti komunikacije med uporabnikom in omrežjem GNSS 

Geoservis ter da ponudnik ne daje nobene garancije za natančnost, ki jo doseže uporabnik. 

 

Člen 6 

Sestavni del te pogodbe je tudi Pristopna izjava, sklenjeni Aneksi k tej pogodbi ter Cenik.  

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe lahko opravita samo obe pogodbeni stranki soglasno, v pisni obliki. 

 

Člen 7 

Vse spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno 

sodišče v Ljubljani. 

 

Člen 8 

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih. Vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.  

Pogodba je veljavna z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  

 

 

 Geoservis, d.o.o.  Kraj in datum  Uporabnik 
   (Ime in priimek, podpis) 

 

 _________________________ _________________________ _________________________ 
 


