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1

O NAS

Podjetje VIDEČNIK d.o.o. (v nadaljevanju podjetje) vam zraven vseh svojih osnovnih dejavnosti preko
spletišča videcnik.si (v nadaljevanju spletišče) nudimo raznorazne informacije, spletno trgovino in
mobilno aplikacijo.
VIDEČNIK d.o.o.
VIDEČNIK dejavnost vozniških šol, gradbeništvo, posredništvo, trgovina, gostinstvo in druge storitve
d.o.o.
Župančičeva ulica 29
2310 Slovenska Bistrica
Matična številka: 1619012000
Davčna številka: SI 54196698
Družba je vpisana v register AJPES Maribor.
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KONTAKT

Če potrebujete splošne informacije ali pomoč o spletni ponudbi, uporabi spletne strani, se lahko
obrnete na naše osebje. Uradni ure, ko smo dosegljivi v pisarni se razlikujejo za vsako poslovno enoto.

E-pošta: info@videcnik.si

PE Slovenska Bistrica
Ponedeljek, sreda, petek: 13:00 – 16:00
Torek, četrtek: 8:00 – 12:00
Sobota, nedelja: brez
Telefon: 02 843 10 30 ali 051 213 051
Lokacija: Ljubljanska ulica 13, 2310 Slovenska Bistrica

PE Slovenske Konjice
Ponedeljek, sreda, petek: 8:00 – 12:00
Torek, četrtek: 13:00 – 16:00
Sobota, nedelja: brez
Telefon: 03 575 56 60 ali 031 646 237
Lokacija: Mestni trg 11, 3210 Slovenske Konjice
Stran 1 od 5

PE Maribor
Ponedeljek, sreda: 12:00 – 16:00
Petek: 12:00 – 15:00
Torek, četrtek, sobota, nedelja: brez
Telefon: 051 370 111
Lokacija: Ulica talcev 24, 2000 Maribor

PE Celje
Ponedeljek - nedelja: brez
Telefon: 051 626 231
Lokacija: Ljubljanska cesta 7, 3000 Celje

Naši inštruktorji so kolikor je smiselno za kandidate dosegljivi tudi izven uradnih ur.
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VARNOST

Spletišče je zaščiteno z domenskim certifikatom, ki uporablja SSL (Secure Sockets Layer) kriptografski
protokol, ki omogoča varno komunikacijo na medmrežju.
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VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki pridobljeni preko spletišča bodo v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani
podjetja. Osebni podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, neavtoriziranim
dostopom ali odkritjem s strani tretjih oseb.
Z vsemi pridobljenimi podatki bo upravljavec spletišča ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov.
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AVTORSKE PRAVICE

Podjetje je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem
pomenu (vsebine, besedila, fotografije, skice, grafični elementi, zemljevidi in načrti, avdio-video
posnetki, glasba, računalniški programi in druge vsebine), objavljenimi na spletišču. Imetniki vsebin so
lahko tudi partnerji podjetja ali pogodbeni sodelavci oz. so takšne vsebine označene z ustrezno
navedbo vira in avtorja. Zraven lastnih virov je možna uporabo kupljenega materiala na spletiščih za
multimedijo (npr.: www.depositphotos.com, www.shutterstock.com, www.pixabay.com …).
Vsebine, ki jih objavi podjetje, je dovoljeno pregledovati. Skladno z zakonodajo, ki ureja avtorske in
druge sorodne pravice ter intelektualno lastnino, so avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in
jih ni treba posebej označevati.
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Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja podjetja je prepovedano vsakršno kopiranje,
prepisovanje, spreminjanje, razmnoževanje, javno prikazovanje in predvajanje, razširjanje v
komercialne namene ter druge oblike uporabe avtorskega dela kot tudi uporaba podatkov oz. vsebin.
V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja podjetje, se morajo ohraniti vse
označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Imetnik znakov
in znamk, ki se pojavljajo na spletiščih, je podjetje ali tretja oseba. Kakršnakoli uporaba teh znamk je
izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki,
vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.
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PIŠKOTKI

Podjetje je lastnik in ponudnik spletišča, v zvezi s katerim določene informacije ter osebne podatke
obiskovalcev spletišča obdeluje kot upravljavec osebnih podatkov. Podjetje to med drugim počne s
pomočjo tehnologije “piškotkov”, majhnih besedilnih datotek, ki se shranijo na računalniku obiskovalca
spletnega mesta. Piškotke v podjetju uporabljamo samo za branje informacij na vašem trdem disku, ki
jih je tam shranil piškotek v povezavi z našim spletnim mestom oziroma spletnim mestom naših
oglaševalskih partnerjev, pri čemer je natančen seznam naših piškotkov oziroma piškotkov naših
oglaševalskih partnerjev in njihovega delovanja naveden v nadaljevanju.

6.1

Kaj so piškotki

Gre za tehnologijo, ki jo sodobna spletna mesta uporabljajo za zbiranje in hrambo določenih
nastavitev ter tehničnih informacij obiskovalca, s katerimi je mogoče prepoznati nekatere
karakteristike posameznega obiskovalca. Te informacije med drugim razkrivajo kdaj in kako
obiskovalci uporabljajo spletišče ter omogočajo, da podjetje svoje spletišče nenehno izboljšuje.
Uporaba piškotkov je pogosta in običajna praksa številnih sodobnih spletnih mest.
Soglašanje in uporaba piškotkov, pa vam lahko, kot obiskovalcu, ponuja tudi določene prednosti, kot
na primer shranjevanje vaših nastavitev, izpolnjevanje različnih obrazcev z vnaprej pripravljenimi
vnosi, boljšo prilagojenost spletnega mesta vaši napravi oziroma vašim potrebam, ipd.

6.2

Vaše dovoljenje za uporabo piškotkov

Ob obisku našega spletišča vas bo pojavno okno opozorilo, da spletišče uporablja piškotke in vam
ponudilo gumb s katerim dovolite uporabo (neobveznih) piškotkov
V kolikor ne želite, da namestimo piškotke na vašo napravo, med obiskom našega spletnega mesta ne
kliknite na gumba za dovoljenje uporabe piškotkov. V kolikor pa želite odstraniti piškotke, ki so bili
morda že nameščeni ob vašem preteklem obisku, sledite spodaj opisanemu postopku.
Odstranitev ali blokiranje piškotkov ima lahko za posledico neoptimalno delovanje tega spletnega
mesta.

6.3

Katere piškotke uporabljamo?

Zraven obveznega in običajnega sejnega piškotka »videcnik« uporabljamo še piškotka »_ga« in
»_ga_JKCYY8ZCP9« od Google Analytics, ki se uporabljata za razločevanje uporabnikov in ohranjanje
seje v tem vrstnem redu, oba z življenjsko dobo 2 let.
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6.4

Kako upravljati s piškotki?

Poleg pojavnega okna ob obisku našega spletnega mesta lahko nalaganje piškotkov nadzorujete in
odstranjujete tudi v svojem spletnem brskalniku.
V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih
postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta,
ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih
spletnih mest.
Za informacije o nastavitvah, ki urejajo rabo oziroma izbris piškotkov, kliknite na povezavo z
imenom vašega brskalnika:
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Internet Explorer 10
Internet Explorer 9
Internet Explorer 7 in 8
Safari
Opera
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KONČNE DOLOČBE

Splošne in ostale pogoje (v nadaljevanju besedila: pogoji) poslovanja določa podjetje, ki storitve na
spletišču nudi v svojem imenu. Le ti so pripravljeni na podlagi vsakokratne veljavne zakonodaje in jih
lahko podjetje občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi
povratnih informacij uporabnikov. Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni splošne pogoje
uporabe brez predhodnega opozorila.
Pogoji poslovanja temeljijo na:
•
•
•
•

Zakonu o varovanju osebnih podatkov (ZVOP);
Zakonu o elektronskem poslovanju (ZEPT);
Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot);
Priporočilih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v
celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletišču.
Podjetje priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te splošne in ostale pogoje, da bodo vedno
obveščeni o pogojih uporabe ter o tem, kako podjetje varuje njihovo zasebnost.
Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oz. do morebitne spremembe.
Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi teh splošnih pogojev obveščen z dnem objave
novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani ter v sami aplikaciji.
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Ti splošni pogoji veljajo od 1. 10. 2021.
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