
Na podlagi 26. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 
(Ur.l. RS, 76/05, 119/07) določam 
 

POGOJE UPORABE PROSTORSKIH PODATKOV OBČINE VRHNIKA 
 

I. 
Pogoi uporabe se nanašajo na uporabo podatkov iz javnih evidenc in drugih zbirk prostorskih 
podatkov, ki so last Občine Vrhnika. 
  
Občina Vrhnika pri izdajanju podatkov ne prenaša lastništva izdanih podatkov na naročnika 
podatkov in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v podatkih in za posledice takih 
pomanjkljivosti. 
 
Naročnik ob prejemu podatkov pridobi pravico njihove uporabe za takšen namen, kot ga je 
navedel v Naročilu digitalnih podatkov. 
 
Naročnik lahko drugo osebo pooblasti za prevzem naročenih podatkov ali za obdelavo 
podatkov, vendar jo mora opozoriti na Pogoje uporabe prostorskih podatkov. 
 
Naročnik se zavezuje, da bo v primeru obdelave prostorskih podatkov. ki vsebujejo osebne 
podatke, ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo). 
 
Naročnik mora Občini Vrhnika sporočiti vsako spremembo namena uporabe podatkov. 
 
Naročnik podatkov se obvezuje, da bo pri vsaki uporabi in morebitni objavi podatkov ali 
izdelkov zagotovil navedbo vira podatkov, ki obsega naziv "Javne informacije Slovenije, 
Občina Vrhnika, ________(vrsta podatka)« Poleg tega je dolžan navesti tudi čas, na 
katerega se podatki nanašajo oziroma datum stanja zbirke podatkov. 
 
Naročnik se obvezuje, da bodo prostorski podatki v primeru objave na internetu uporabljeni 
le kot podlaga za prikaz drugih vsebin, ne bodo pa prikazani samostojno. Izdelana mora biti 
tudi povezava na spletno stran Občine Vrhnika: www.vrhnika.si 
 
Naročnik ne sme posredovati podatkov tretjim osebam, razen če to ni s posebno pogodbo ali 
kako drugače izrecno dovoljeno. 
 
Naročnik se obvezuje zavarovati podatke, tako da nihče tretji ne bo imel dostopa do 
podatkov ali proizvodov iz teh podatkov. 
 
Pravica uporabe podatkov preneha, če naročnik namenoma ali iz malomarnosti prekrši 
pogoje uporabe. 

II. 
Pogoji uporabe prostorskih podatkov in cene se objavijo v Katalogu informacij javnega 
značaja na spletni strani Občine Vrhnika in v uradnem glasilu Naš časopis.  
 

III. 
Pogoji uporabe prostorskih podatkov začnejo veljati 1. 4. 2011. 
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