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MARINA PUNAT d. o. o. 

POSEBNI POGOJI št. 1.  

 

 

Pojmovnik 

 

Uporabnik – vsaka fizična ali pravna oseba, ki je kot pogodbena stran sklenila pogodbo o uporabi 

stalnega priveza z družbo Marina Punat d. o. o. 

 

Mobilna aplikacija Proactive Boat Care – vsebuje podatke o nadzoru stanja plovila prek vgrajenih 

pametnih senzorjev, ki jih uporabniki po lastni oceni in izbiri samostojno vgrajujejo v plovilo in služi kot 

nadomestilo za tedenska poročila o opravljenih dejavnostih pomorščakov pri spremljanju stanja 

pogodbenega plovila z vizualnim pregledom s pomola in fotografskim posnetkom plovila. 

 

1. Uvodne določbe 

 

1.1.  Ti posebni pogoji št. 1. (v nadaljnjem besedilu: Posebni pogoji) s Splošnimi pogoji 

poslovanja opredeljujejo pogoje, pod katerimi družba Marina Punat d. o. o. zbira, 

uporablja in dostavlja obvestila o podatkih uporabnikom, s katerimi ima sklenjeno 

pogodbeno razmerje in ki uporabljajo sistem mobilne aplikacije Proactive Boat Care za 

spremljanje stanje plovila, katere storitev jim ponuja družba Marina Cloud d. o. o. 

 

2. Vsebina poročila 

 

2.1.  Marina Punat svoje uporabnike skozi redna tedenska poročila lahko informira o storitvi, ki 

je na voljo uporabnikom s strani družbe Marina Cloud d. o. o., katere storitev pa sestoji iz 

spremljanja stanja plovil. 

2.2.  Uporabnik, odvisno od svojih potreb, lahko neodvisno od storitve, ki mu jo ponuja Marina 

Punat, in neodvisno od pogodbenega razmerja, ki ga ima sklenjenega z Marino Punat, 

opravi nakup posebnih senzorjev družbe Marina Cloud d. o. o., katere senzorji pa se 

vgrajujejo v plovilo zaradi boljšega spremljanja stanja plovila.  

2.3.  Marina Punat svojim uporabnikom, s katerimi ima sklenjeno pogodbeno razmerje, ponuja 

brez nadomestila posebno storitev spremljanja stanja plovila, ki vključuje tedensko 

poročilo o opravljenih obiskih z vizualnim pregledom s pomola in fotografskimi posnetki 

stanja plovila. Te informacije se prikazujejo tudi v sklopu aplikacije Practive Boat Care za 

spremljanje stanja plovila in nadzor vgrajenih senzorjev za dim in kalužo, katere aplikacijo 

je uporabnik sprejel pri registraciji svojega plovila na uporabniških straneh družbe Marina 

Cloud d. o. o. 

2.4.  Vsebina poročila, ki ga uporabnik prejme, služi le kot indikativen podatek o stanju plovila, 

ki v nobenem primeru ni podlaga za kakršno koli dodatno ukrepanje s strani Marine 

Punat. 
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2.5.  Zadevno poročilo ne predstavlja sistema tehničnega varovanja plovil, za katerega se 

podatki posredujejo, niti Marina Punat ni dolžna postopati po zadevnih podatkih.  

 

3. Zavrnitev odgovornosti 

 

3.1. Marina Punat ne daje nobenega jamstva glede pravilnosti aplikacije, ki jo uporablja 

Uporabnik, niti glede katerega koli vidika uporabe dodeljenega profila, prek katerega se 

prejmejo poročila. 

 

3.2. Uporaba Storitve je izključna odgovornost Uporabnika.  

 

3.3. Marina Punat ne jamči, da bo uporaba storitve potekala neprekinjeno ali brez napak, in ne 

bo odgovorna za posledice, ki bi lahko nastale zaradi uporabe storitve. Ta izjava o 

odgovornosti se nanaša na škodo, neposredno ali posredno, materialno ali 

nepremoženjsko škodo. 

 

3.4. Uporabnik, ki se strinja s temi posebnimi pogoji, sprejema, da prejeti podatki iz poročila 

niso v celoti zadostni za nadaljnje ravnanje Uporabnika in da je katero koli zanašanje na 

prejete podatke izključno odgovornost Uporabnika storitve. 

 

 

 

4. Končne določbe 

 

4.1. Uporabnik ni v zmožnosti aktivirati svoj profil, da bi spremljal status svojega plovila in 

prejemal poročila od Marine Punat, razen, če je sprejel te Posebne pogoje pri aktiviranju 

storitve. 

 

4.2. Marina Punat si pridržuje pravico, da lahko spremeni in/ali dopolni te Posebne pogoje. 

 

4.3. Marina Punat bo svoje uporabnike o navedenih spremembah obvestila en mesec pred 

začetkom veljavnosti prek rednega pošiljanja poročila in z objavo na svojih spletnih 

straneh. 

 

4.4. Uporabnik in Marina Punat si bosta prizadevala rešiti na miren način spore, do katerih 
pride na podlagi teh Posebnih pogojev, če pa to ne bo mogoče, spore, do katerih pride na 
podlagi ali v zvezi s temi Posebni pogoji, bo končno rešilo sodišče na Reki. 

 

4.5. Ti Pogoji uporabe začnejo veljati in se uporabljajo od 1. aprila 2019.  
 


