
  
  

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI  ISKRE ISD                                                                                 OKTOBER 2020                                                                                              
 
1. Definicije 

Če ni drugače navedeno velja:  
1.1.“Prodajna pogodba” pomeni vsako prodajno pogodbo, prodajno naročilo, prodajni načrt oz. 
odpoklic, navodilo za dostavo ali  podoben dokument, izstavljen v pisni obliki s strani nabavne službe 
Kupca. Sestavni del prodajne pogodbe so tudi  ti splošni prodajni pogoji in vsi ostali dokumenti, ki sta 
jih Prodajalec in Kupec vključila v prodajno pogodbo. 
1.2.“Blago” pomeni vse proizvodne in trgovske izdelke in storitve, ki so produkt – predmet poslovanja 
Prodajalca s Kupcem (struženi kosi; galvansko obdelani kosi; kosi, zabrizgani s plastiko; aluminijasti 
odlitki; laboratorijske storitve; druge storitve, izvedene na artiklih kupca,…) 
1.3.“Prodajalec” pomeni poleg družbe Iskra ISD d.o.o. tudi vsako povezano družbo ali hčerinsko 
podjetje Iskre ISD d.o.o. znotraj skupine (v nadaljevanju kot Prodajalec), 
1.4.“Kupec” pomeni vsako podjetje - gospodarsko družbo, podjetnika ali drugo pravno ali fizično 
osebo, ki naroča Blago pri Prodajalcu. 
1.5.“Splošni prodajni pogoji (SPP)“ so predmetni splošni prodajni pogoji Iskre ISD (v nadaljevanju SPP) 
1.6.“Napoved, naročilo, prodajni načrt“  
- Napoved je količinski in časovni plan odvzema Kupca, s katerim Kupec obvesti Prodajalca o Blagu in 

količinah le-tega, za katere predvideva, da jih bo naročal v napovedanem obdobju. Napoved ne zavezuje 
Prodajalca niti k proizvodnji napovedanega Blaga niti k nakupu osnovnih surovin in je le orientacijske 
narave. Prodajalec in Kupec se lahko pisno dogovorita za nakup določene količine surovin za zagotavljanje 
zaloge ali za varnostno zalogo Blaga. 

- Naročilo je pisni dokument Kupca, ki opredeljuje pogoje dobave naročenega Blaga (najmanj številko artikla, 
količino, datum dobave, ceno, lokacijo dostave). 

- Prodajni načrt združuje napovedi in naročila Kupca, ki se periodično obnavlja v skladu z določili prodajne 
pogodbe in odvzemom končnih Kupcev. Prodajni načrti so za Kupca in Prodajalca zavezujoči. 

1.7. MOQ:  minimalna količina naročanja (minimal order quantity). 

 
2. Predmet prodajnih pogojev  
2.1. Ti splošni prodajni pogoji urejajo obligacijske odnose med družbo Iskra ISD, Savska Loka 4, 4000 Kranj (v 
nadaljnjem besedilu Prodajalec) in Kupci blaga iz njegovega prodajnega programa (v nadaljnjem besedilu 
Blago) . 
2.2. SPP se nanašajo na vsa razmerja med Prodajalcem in Kupcem (ponudbe, naročila in druge sporazume), 
razen če se Prodajalec in Kupec za posamezen primer nista dogovorila drugače. V dvomu se za drugačen 
dogovor štejejo samo dogovori v pisni obliki.  
2.3. SPP prevladajo nad nakupnimi pogoji Kupca, razen če se Kupec in Prodajalec pisno ne dogovorita drugače.  
2.4. V kolikor kateri od spodaj navedenih členov za določenega Kupca ni aktualen, to zadrži veljavnost ostalih 
členov iz tega dogovora. 
 
3. Ponudbe, kalkulacije  in naročila  
3.1. Če v ponudbi ni drugače navedeno, je ponudba veljavna 30 koledarskih dni. Čas dobave, omenjen na 
ponudbi, je zgolj informativen in za Prodajalca neobvezujoč. 
3.2. Cene na ponudbi so brez DDV in drugih upravnih taks in/ ali eventuelnih davščin, kakor tudi stroškov 
nestandardnega pakiranja in transportnih stroškov, če s Kupcem ni drugače dogovorjeno oz. na ponudbi 
drugače specificirano. V prodajno ceno ponujenega blaga je vključena standardna embalaža Prodajalca in je 
Kupec z njo seznanjen. Za drugačno vrsto embalaže in dodatne stroške se Kupec in Prodajalec pisno dogovorita. 
3.3. Pranje embalaže v ceno ni vključeno, razen če je na ponudbi navedeno drugače. 
3.4. Prodajalec s ponudbo obvesti kupca tudi o tem, ali je za ponujeno Blago potrebna investicija v stroje, 
kontrolne naprave, v specialna orodja in drugo opremo, potrebno za izvedbo projekta. V tem primeru ponujene 



  
  

prodajne cene vključujejo stroške investicije, ter vzdrževanje strojev, naprav in orodij, razen če na ponudbi ni 
drugače določeno. 
3.5. Prodajalec posreduje Kupcu ponudbo, ki vsebuje količino (letno in serijsko), ceno in okviren dobavni rok 
glede na specifikacijo izdelka v povpraševanju Kupca. Ponudba je informativna, v kolikor Prodajalec s Kupcem 
ni opravil tehničnega sestanka, s katerim bi pridobil dodatne informacije o delovanju ponujenega Blaga oz. 
sklopa, o aplikaciji in namenu ter druge informacije, ki bi bistveno pripomogle k izdelavi ponujenega Blaga 
oziroma dokler niso razjasnjene vse tehnične in kakovostne zahteve. 
3.6. Ponudba upošteva delavnik 48 tednov/ leto – 15 izmen/ teden, razen če v ponudbi ni drugače določeno. 

3.7. Ponudba upošteva  2% skupnega odpadka v vseh korakih procesa, razen če v ponudbi ni drugače 
določeno. 
3.8. V kolikor Kupec ni sam določil minimalne količine odjema, Prodajalec sam določi najbolj optimalno količino 
glede na, ne pa samo, planirano letno količino, minimalno količino osnovnega materiala, minimalno količino, 
potrebno za eksterno opravljene storitve (toplotna in površinska obdelava,…), glede na embalažno enoto,… 
3.9. Kupec lahko sam predlaga nove minimalne količine odjema, Prodajalec pa temu ustrezno prilagodi 
prodajne cene in ostale pogoje iz ponudbe. 
3.10. Ponujene cene so veljavne samo za ponujene količine. Prodajalec si v primeru odstopanja od ponujenih 
količin pridržuje pravico do korekcije prodajnih cen. 
3.11. V kolikor se Kupec odloči, da s posameznimi naročili naroča zgolj količino, ki je definirana kot minimalna 
količina naročila, bo prodajna cena prilagojena minimalni količini naročila. V kolikor se Kupec z naročilom pisno 
zaveže k letni količini, Prodajalec upošteva prodajno ceno, ki je bila kalkulirana za letno količino. 
3.12. Vse ponudbe so brez ustreznega pisnega naročila Kupca za Prodajalca neobvezujoče.  
3.13. Prodajalec garantira pogoje iz ponudbe oziroma predračuna samo v okviru veljavnosti ponudbe oziroma 
predračuna.  
3.14. Šteje se, da je naročilo kompletno, ko vsebuje vse podatke, ki so potrebni za proizvodnjo Blaga, še 
posebej, ne pa samo, količino in specifikacijo posameznega Blaga, materiala, kakovost, načrt, specifične 
lastnosti in nameravano uporabo Blaga, kraj in čas predvidene dobave  ter prioritete izdelave in dobave.  
3.15. Prodajalec Kupcu pošlje potrditev naročila najkasneje v 5-ih delovnih dneh, v kolikor gre za prvo naročilo 
posameznega Blaga ali naročilo vzorčenja, se lahko ta rok podaljša za čas, ki je potreben, da od vseh sodelujočih 
v procesu (dobavitelji materiala, orodij, kooperanti,..) Prodajalec pridobi vse potrebne informacije, na podlagi 
katerih lahko oceni dobavni rok in ga potrdi Kupcu. 
3.16. Vsa telefonska in pisna naročila Kupca morajo biti s strani Prodajalca pisno potrjena s potrditvijo naročila 
Prodajalca, najkasneje v 5-ih delovnih dneh. Šele s Potrditvijo naročila le-ta postanejo za Prodajalca 
obvezujoča. Telefonsko naročilo je veljavno v primeru, da Prodajalec pošlje pisno Potrditev naročila in ga Kupec 
potrdi s podpisom.  
3.17. Naročilom Kupca, ki ne dosegajo ponujene/ dogovorjene minimalne količine naročila sme Prodajalec 
samostojno prilagoditi ceno na znižano količino. O spremembi cene Prodajalec Kupca obvesti s potrditvijo 
naročila. 
3.18. »Delovni dan« pomeni časovno obdobje 8-ih zaporednih ur od 07.00 h do 15.00 h  istega dne, vsak dan v 
tednu od vključno ponedeljka do vključno petka. Prazniki in drugi dela prosti dnevi so iz te definicije izvzeti.  
3.19. Blago Prodajalec izdela ali dobavi na podlagi vsebine pisnega naročila Kupca, v katerem se sklicuje na 
številko ponudbe oziroma predračuna Prodajalca in 'Splošne prodajne pogoje Iskre ISD' ter na podlagi pisne 
potrditve naročila, ki jo Prodajalec pošlje Kupcu.  
3.20. Kadar gre za večje in dolgoročne projekte, je Prodajalec dolžan zagotavljati varnost dobav, zato v fazi 
vzorčenja ali kasneje (v dogovoru s Kupcem) vzorči in potrdi najmanj dva dobavitelja surovega materiala in 
eksternih procesov (kooperacija). 
 
4. Cene  
4.1. Prodajalec v svojih ponudbah oziroma predračunih upošteva cene, kalkulirane na podlagi dejanskih 
stroškov osnovnih in pomožnih materialov, stroškov proizvodnje, stroškov zunanjih storitev,… Vse cene veljajo 
FCA skladišče Prodajalca, če na ponudbi ni zapisano drugače. V vseh primerih se uporabi najnovejša izdaja 



  
  

INCOTERMS, izdana pri International Chamber of Commerce, Paris, ki se uporablja v ponudbah, potrditvah 
naročila in fakturah ter pri ugotavljanju prehoda nevarnosti.  
4.2. Standardna embalaža za cestni prevoz je vključena v ceno, transportne stroške do Kupca in drugo 
transportno embalažo zaračunava Prodajalec posebej, glede na dogovorjeno v Potrditvi naročila.  
4.3. Blago, za katerega Prodajalec potrdi naročilo, mora Prodajalec dobaviti po ceni, ki je veljala v času naročila. 
Dogovorjena cena velja za pogoje, dogovorjene v Potrditvi naročila. Prodajalec ima pravico spremeniti dobavne 
pogoje v primeru kakršnekoli spremembe v količinah, načrtih, načinu dostave oziroma prevzema, specifičnih 
lastnostih ali nameravani uporabi Blaga, prav tako ima pravico do povrnitve vseh nastalih stroškov (tudi 
stroškov zaradi večkratne organizacije dela v procesu) in morebitne škode zaradi kasnejših sprememb naročila 
s strani Kupca.  
4.4. Vse dajatve v državi prejemnika Blaga, vključno z davki, carino, pristojbinami in ostalimi eventualnimi 
stroški…, so strošek Kupca, če ni v Potrditvi naročila dogovorjeno drugače.  
4.5. Prodajalec ima pravico do korekcije cen med drugim tudi v naslednjih primerih, ne pa samo: ko naročene 
količine odstopajo od dogovorjenih minimalnih količin naročanja, ko letne količine odstopajo za več kot 10%, 
ko se spremenijo cene osnovnih in pomožnih materialov, cene eksternih storitev, cene orodij, strošek delovne 
sile, strošek energije, stroški komunalnih storitev. 
4.6. Kadar Prodajalec opravlja storitev na Blagu Kupca, ima Prodajalec pravico do spremembe cen, kadar je na 
dostavljenem Blagu potrebno dodatno delo pred opravljanjem ponujene storitve (npr. odstranitev rje, 
maščobe, oksidov in drugih kontaminirajočih nečistoč), kadar se Blago razlikuje od vsebine ponudbe (oblika, 
način izdelave, spreminjanje obdelave,…), kadar se Blago razlikuje od vzorčnega Blaga in kadar je razlog za 
spremembo cen neodvisen od Prodajalca.  
4.7. Prodajalec prodajne cene primerja z aktualnimi stroški proizvodnje najmanj vsakih 6 mesecev. Kadar gre 
za materiale, katerih cena se kreira na borzah, pa se preverjanje cen izvaja pogosteje, lahko tudi ob vsaki dobavi 
takšnega materiala. Prodajalec in Kupec dogovorita način spremljanja stroškov in prilagajanja prodajnih cen. V 
kolikor stroški izdelave posameznega Blaga odstopajo od vkalkuliranih stroškov po zadnji veljavni ponudbi ali 
potrditvi naročila, Prodajalec Kupcu posreduje cenik z novimi prodajnimi cenami in se s Kupcem dogovori o 
pričetku njegove veljavnosti. 

4.8. V kolikor se Blago na željo Kupca skladišči na lokaciji Prodajalca dalj časa, ima Prodajalec pravico 
zaračunati Kupcu strošek skladiščenja, kakor tudi druge morebitne stroške za ustrezno zaščito Blaga 
v času skladiščenja, recimo, proti rjavenju,… 
4.9. Prodajalec ne potrjuje nižanja cen iz naslova letne produktivnosti (3x 3%), razen če s Kupcem ni drugače 
pisno dogovorjeno. Informacijo o zahtevanem nižanju cen iz naslova produktivnosti je Kupec dolžan 
posredovati Prodajalcu že v fazi povpraševanja. 
4.10. Cene znotraj dogovorjenih količin in dobe projekta se ne morejo spremeniti na podlagi konkurenčnih 

ponudb Kupca. 
4.11. Prodajalec in Kupec lahko dosežeta optimizirano prodajno ceno v primeru optimiranja proizvodnih 
stroškov, ki je lahko tudi povezano s tehničnimi spremembami ponujenega Blaga ali Storitve.   
 
5. Količine in varnostna zaloga 
5.1. Prodajalec loči med naslednjimi količinami: letna količina, minimalna količina naročila in minimalna 
količina posameznega odjema.  
5.2. Letna količina je tista, ki jo predvidi Kupec in je vsota vseh naročil v posameznem koledarskem letu. 
Običajno Kupec letno količino napove z Napovedjo oziroma z letnim planom. Slednje niti za Prodajalca niti za 
Kupca ni obvezujoče, razen, če se obe stranki pisno dogovorita, da Prodajalec za določen del letne količine v 
naprej naroči npr. surovine (osnovni material), orodje,… 
5.3. Minimalna količina naročila je določena s strani Prodajalca in je najbolj optimalna količina za proizvodnjo, 
ki še zagotavlja konkurenčno prodajno ceno. Minimalna količina naročila je definirana tudi na podlagi 
zahtevane minimalne količine v eksternih operacijah, kot sta npr. (in ne samo) toplotna in površinska obdelava, 
minimalne količine materiala ipd. 



  
  

5.4. Prodajalec in Kupec se lahko dogovorita, da se minimalna količina naročila Kupcu dobavi v več delih. V tem 
primeru govorimo o minimalni količini odjema in je vezana tudi na embalažno enoto in ali zasedenost 
prevoznega sredstva. 
5.5. V kolikor naročene količine odstopajo od ponudbe ali drugega pisnega dogovora med Prodajalcem in 
Kupcem, sme Prodajalec prilagoditi ceno na znižano količino. O spremembi cene Prodajalec Kupca obvesti s 
potrditvijo naročila. 
5.6. V kolikor se Kupec odloči, da s posameznimi naročili naroča zgolj količino, ki je definirana kot minimalna 
količina naročila, bo prodajna cena prilagojena minimalni količini naročila. V kolikor se Kupec z naročilom ali 
drugim pisnim dogovorom zaveže k letni količini, Prodajalec upošteva prodajno ceno, ki je bila kalkulirana za 
zavezujočo letno količino. Če letna količina odstopa od realizirane za več kot 10% ima Prodajalec pravico do 
enostranske spremembe prodajne cene. 
5.7. Prodajalec si pridržuje pravico do dobave količine, ki je višja od količine na naročilu Kupca, kadar gre za 
enkratna/ občasna naročila in v primeru, ko Prodajalec od Kupca v času dobave nima novih planov oziroma 
naročil. Prodajalec mora namreč planirati izdelavo večje količine blaga, ker dodatno količino potrebuje za (in 
ne samo) med-procesno kontrolo, za prevzem proizvodnega procesa, za arhiviranje in zaradi upoštevanja 
morebitnega internega izmeta v fazi proizvodnje. Razlog je lahko tudi poraba naročenega materiala, ki je za 
artikel specifičen in ga ni moč porabiti za druge artikle. O odstopanju od naročenih količin Prodajalec in Kupec 
skleneta pisni dogovor. Če dogovora ni, sme Prodajalec brez vnaprejšnjega opozorila dobaviti morebitno 
dodatno proizvedeno količino, vendar do največ 10% posamezne naročene količine.  
5.8. Prodajalec si v primeru opravljanja storitve na Kupčevem Blagu pridržuje pravico, da obdrži 5 kosov 
vsakega posameznega izdelka za arhiviranje pri izdelavi PPAP dokumentacije in do 10 kosov vsakega 
posameznega izdelka za arhiviranje pri prevzemu proizvodnega procesa. 
5.9. Kupec in Prodajalec se lahko dogovorita o varnostni zalogi za vsak artikel posebej, lahko tudi za osnovni 
material, ki se za naročene artikle uporablja. Z varnostno zalogo Prodajalec želi zagotoviti Kupcu nemotene 
dobave in krajše dobavne roke. V kolikor Kupec in Prodajalec varnostne zaloge nista dogovorila, Prodajalec ni 
dolžan proizvajati na zalogo, niti nabavljati materiala na zalogo.  V tem primeru Prodajalec niti ni odgovoren za 
morebitne ne-dobave zaradi nepredvidenih dogodkov, kot so primeroma, in ne samo, okvare strojev, ne-
dobava osnovnega materiala,…. 
 
6. Dobavni roki  
6.1. Informativni dobavni roki so navedeni na ponudbi oziroma predračunu Prodajalca in veljajo le za čas 
veljavnosti ponudbe oz. predračuna. Ponujeni informativni dobavni roki veljajo za prvo naročilo in so praviloma 
daljši od dobavnih rokov za vsa nadaljnja naročila, še posebej v primeru, ko Kupec Prodajalcu posreduje plane/ 
napovedi,.... 
6.2. V kolikor Kupec Prodajalcu posreduje za Kupca zavezujočo prodajno pogodbo z zavezujočimi letnimi 
količinami in dogovori varnostno zalogo, se dobavni roki precej skrajšajo. V nasprotnem primeru je dobavni 
rok odvisen od zasedenosti kapacitet v proizvodnji Prodajalca in se naročila planirajo po principu »kdor prej 
naroči, prej dobi«. 
6.3. Rok dobave določita Prodajalec in Kupec sporazumno ob vsakem posameznem naročilu. Končni dobavni 
rok je določen v Potrditvi naročila, ki ga Prodajalec pošlje Kupcu.  
6.4. Potrjeni dobavni roki na Potrditvi naročila so »FCA« Prodajalec, razen, če na potrditvi naročila ni  izrecno 
zapisano drugače. Čas za organizacijo in izvedbo transporta in prevzem blaga v potrjen dobavni rok ni vključen. 
6.5. Prodajalec si zaradi lažjega planiranja proizvodnje in naročanja materiala od svojih Kupcev prizadeva 
pridobiti naročila za vsaj tri (3) mesece v naprej.  
6.6. V primeru, da Kupec Blago potrebuje urgentno in za uresničitev krajšega dobavnega roka nastanejo 
dodatni stroški, si Prodajalec pridržuje pravico Kupcu zaračunati te dodatne stroške (dodaten strošek 
materiala, strošek dela,…). Prodajalec o dodatnih stroških Kupca obvesti pred pričetkom proizvodnje, Kupec 
pa s svojo pisno potrditvijo nastalih dodatnih stroškov Prodajalcu podá  navodilo za izvedbo naročila – začetek 
proizvodnje. 



  
  

6.7. Prodajalec obvesti Kupca o pripravljenosti Blaga za odpremo po elektronski pošti ali telefonsko, v kolikor 
je potrjena pariteta FCA Prodajalec.  
6.8. V kolikor Kupec Prodajalca pooblasti za organizacijo transporta oz. je strošek transporta vključen v 
prodajno ceno, lahko Prodajalec brez predhodnega obvestila in skladno s potrjenim dobavnim rokom Blago 
odpremi in dostavi Kupcu. V kolikor Kupec Prodajalcu sam ne posreduje navodil za organizacijo dostave Kupcu, 
ima Prodajalec pravico (ne pa dolžnost), da sam organizira najbolj optimalno dostavo Blaga Kupcu. 
6.9. Prodajalec odgovarja Kupcu za pravilno in pravočasno dobavo, skladno s potrditvijo naročila. 
6.10. Prodajalec nikakor ne priznava pogodbenih kazni za zamude dobav. 
 
7. Spremembe dobavnih rokov 
7.1. V primeru, da Kupec iz kateregakoli razloga potrebuje krajši dobavni rok od potrjenega, Prodajalec preveri 
vse možnosti za doseganje novega dobavnega roka in z novo potrditvijo naročila potrdi najkrajšega možnega. 
Možen je tudi dogovor o delnih dobavah Blaga iz naročila. Če za doseganje krajšega dobavnega roka nastanejo 
dodatni stroški, ima Prodajalec pravico, da te stroške, skladno z dogovorom s Kupcem, prenese na Kupca. 
7.2. V primeru, da Kupec želi bistveno podaljšati že potrjen dobavni rok, velja naslednje: 
7.2.1. podaljšanje dobavnega roka mora biti sporočeno najmanj 5 tednov pred potrjenim dobavnim rokom, 
sicer ima Prodajalec pravico dobaviti Blago na prvotno dogovorjen dobavni rok. 
7.2.2. če Kupec želi podaljšati dobavni rok Blaga, ki bi moralo biti dobavljeno v tekočem mesecu, ima Prodajalec 
pravico takšno podaljšanje zavrniti oz. ima pravico Blago znotraj tekočega meseca zaračunati, blago pa lahko 
hrani na skladišču pod pogoji iz toče 9. 
7.2.3. Prodajalec ima pravico omejiti podaljšanje dobavnega roka na maksimalno 2 meseca, v kolikor je za 
naročeno Blago material že naročen ali na skladišču, oz. je Blago že v procesu proizvodnje. 
7.3. Storno naročila Blaga ni možno, kadar: 
7.3.1. so osnovni  in pomožni materiali, orodja in drugi sestavni deli, potrebni za proizvodnjo Blaga, že naročeni 
ali celo na skladišču Prodajalca. 
7.3.2. je Blago že v procesu proizvodnje ali  na končnem skladišču. 
7.4. Če Kupec kljub vsemu vztraja pri stornu naročenega Blaga, je Kupec dolžan Prodajalcu povrniti vse nastale 
stroške ( med drugim, a ne izključno, strošek materiala, orodij, proizvodnje,,…). 
 
8. Plačilni pogoji  
8.1. Običajni plačilni rok je 30 dni in začne  teči z dnem izdaje računa. 
8.2. V primeru drugačnih plačilnih pogojev, zapisanih v Potrditvi naročila ali v sklenjeni pogodbi med 
Prodajalcem in Kupcem, veljajo pogoji določeni v Potrditvi naročila ali v pogodbi.  
8.3. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar na računu Prodajalca.  
8.4. Prodajalec ima pri zamudah plačil pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v 
povezavi z izterjavo plačila.  
8.5. Prodajalec si pridržuje pravico, da porabi plačila za poravnavo faktur, ki so najdlje izostala (po datumu 
zapadlosti izdanih faktur), povečano za zakonske zamudne obresti na zaostali dolg in stroške, ki so pri tem 
nastali, in sicer v naslednjem zaporedju: stroški, obresti, glavna terjatev. 
8.6. Prodajalec ima vse terjatve zavarovane pri pozavarovalnici in je dolžan spoštovati ukrepe, ki jih 
pozavarovalnica določa. Prodajalec je tako dolžan ustaviti vse dobave, v kolikor plačila Kupca zamujajo več kot 
30 dni. 
8.7. V primeru zaustavitve dobav Kupcu zaradi nerednih plačil Prodajalec ni odgovoren za kakršnokoli in 
nobeno škodo, nastalo pri poslovanju Kupca. 
8.8. Prodajalec ne sprejema popustov za predčasna plačila, razen če s Kupcem ni drugače pisno dogovorjeno. 
8.9. V kolikor Prodajalec dvomi o Kupčevi plačilni ali  kreditni sposobnosti in Kupec ni pripravljen izvesti 
gotovinskega predplačila ali Prodajalcu predložiti zahtevano jamstvo, ima Prodajalec pravico, da po svoji prosti 
presoji in brez navedbe kakršnihkoli razlogov prekliče tisti del pogodbe, ki je še ni izvršil. 
8.10. Prodajalec ne potrjuje nižanja cen iz naslova letne produktivnosti (3x 3%), razen če ni drugače pisno 
dogovorjeno. 



  
  

8.11. V kolikor račun zapade v plačilo na vikend ali praznik, mora biti plačilo izvedeno najkasneje prvi delovni 
dan po datumu zapadlosti. 
 
9. Prevzem blaga  
9.1. Če s Kupcem ni drugače dogovorjeno, velja dobava »FCA«. V vseh primerih se uporabi najnovejša izdaja 
INCOTERMS, izdana pri International Chamber of Commerce, Paris, ki se uporablja v ponudbah, potrditvah 
naročila in fakturah ter pri ugotavljanju prehoda nevarnosti.  
9.2. V primeru, da Kupec sam prevzema Blago na sedežu Prodajalca, mora Kupec prevzeti Blago količinsko pred 
nakladanjem na prevozno sredstvo. Kupec mora napovedati prevzem najmanj 2 delovna dneva pred 
predvidenim prevzemom.  
9.3. Če Kupec Blaga ne prevzame v dogovorjenem roku oz. na rok, potrjen v Potrditvi naročila, lahko Prodajalec 
za Blago kljub temu izstavi račun. 
9.4. V kolikor Kupec ne prevzame Blaga v 14-ih dnevih od obvestila, da je Blago pripravljeno, ima Prodajalec 
pravico skladiščenje Blaga zaračunati v višini 0,5% prodajne vrednosti skladiščenega Blaga na dan, vendar 
skupno ne več kot 5% vrednosti celotnega naročila. V primeru zamude pri prevzemu Blaga preide nevarnost 
naključnega poškodovanja in/ali uničenja Blaga na Kupca z dnem, ko Kupec pride v zamudo.  
9.5. V primeru, ko so transportni stroški vključeni v prodajno ceno in je za organizacijo in plačilo transporta 
odgovoren Prodajalec, sme Prodajalec sam izbirati pot in način transporta, če ni drugače pisno dogovorjeno. 
Vsakršne dodatne stroške, ki izhajajo iz posebnih zahtev Kupca za odpremo, nosi Kupec. Če stroški prevoza niso 
bili dogovorjeni in plačani vnaprej, nosi Kupec tudi vsakršno povišanje prevoznih stroškov, ki so uveljavljeni po 
sklenitvi pogodbe, dodatne stroške zaradi spremembe poti prevoza pošiljke, stroške skladiščenja itd. in jih je 
Kupec na zahtevo Prodajalca dolžan povrniti v roku 15 dni po podani zahtevi. 
9.6. V primeru, da Kupec prevzema Blago v kraju, ki ga je določil kot kraj dostave blaga in je naveden na 
tovornem listu ali dobavnici, mora Kupec še pred ali med razkladanjem na Blagu izvesti količinsko in vizualno 
kontrolo. O transportnih poškodbah je potrebno napisati zapisnik, ki ga podpišeta prevoznik in prejemnik 
Blaga. Poškodovano blago je potrebno obvezno fotografirati pred razkladanjem (fotografija poškodovanega 
blaga na prevoznem sredstvu). Kupec oziroma prejemnik Blaga mora pri raztovoru upoštevati navodila 
Prodajalca. Reklamacijski zapisnik s fotografijami je Kupec dolžan posredovati Prodajalcu najkasneje v roku 48 
ur. V kolikor poškodovano Blago ni fotografirano na prevoznem sredstvu, Prodajalec reklamacije ne sprejme. 
9.7. Blago, vrnjeno Prodajalcu, ne sme imeti drugih poškodb kot reklamiranih. Prodajalcu mora biti blago 
vrnjeno v dogovorjenem roku.  
9.8. Vidne napake na Blagu mora Kupec ugovarjati nemudoma oziroma najkasneje v osmih dneh po prevzemu 
Blaga. Če v osmih delovnih dneh po dospetju Blaga na dogovorjeni kraj ni podana reklamacija Blaga, se šteje, 
da je blago sprejeto.  

9.9. Blago se smatra za prevzeto v trenutku, ko ga Prodajalec  preda na razpolago ali ga dostavi Kupcu.  
 
 
10. Kakovost blaga in storitev 
10.1. Prodajalec jamči, da bo Blago proizvedeno, storitev pa opravljena v skladu s Kupčevim naročilom, 
načrtom in dogovorjenimi tehničnimi zahtevami. Prodajalec ne odgovarja za funkcionalnost artikla in/ali 
skladnosti blaga z veljavnimi predpisi, če je slednji izdelan po Kupčevem načrtu artikla in skladen z ostalimi 
Kupčevimi tehničnimi pogoji. 

10.2. V primeru, da Kupec določi tehnološki postopek izdelave oz. obdelave Blaga, Prodajalec izdela 
oz. obdela Blago po zahtevi Kupca. Pri tem Prodajalec  ne prevzema odgovornosti in ne odgovarja za 
pravilnost tehnološkega postopka in ustreznost izdelave oz. obdelave Blaga – kot tudi končne 
funkcionalnosti in/ali skladnosti blaga z veljavnimi predpisi. Prodajalec je kljub temu dolžan Kupca 
opozoriti na morebitne nepravilnosti. 
10.3. Vzorčenja,  testiranja  in izdelava prototipov so namenjeni temu, da Kupec in Prodajalec 
ugotavljata ustreznost Blaga glede na tehnično risbo in druge zahteve. Prodajalec zato ne more 



  
  

jamčiti, da bodo vzorčeno oz. testno Blago oz. prototipi primerni za nadaljnjo obdelavo pri Kupcu ali 
tretji osebi. Kadar Prodajalec na Blagu Kupca izvaja storitev, ima Prodajalec pravico v fazi  testiranja/ 
vzorčenja  Blago večkrat obdelati, kar lahko vpliva na funkcionalnost Blaga, za kar Prodajalec ne 
prevzema nobene odgovornosti. 
10.4. Prodajalec za vzorčno oziroma testno Blago oziroma za prototipe ne sprejema in ne 
rešuje/odobrava nobenih reklamacij. 
10.5. Prodajalec izjavlja, da so vsi uporabljeni materiali skladni z zahtevami Kupca. Kupec mora Blago 
uporabljati kot dober gospodar in v skladu z navodili Prodajalca. 
 
11. Reklamacije 

11.1. Pripombe in reklamacije blaga ali storitev bodo s strani Prodajalca  sprejete in obravnavane, v 
kolikor prispejo v pisni obliki najkasneje v roku 8 (osem) delovnih dni od prevzema Blaga pri Kupcu 
ter vsebujejo vse potrebne informacije oz. najmanj:  
- številko in datum dobavnice,  
- naziv artikla,  
- dobavljeno količino,  
- vse podatke iz kontrolnega listka najmanj ene embalažne enote,  
- natančen popis in sliko zapaženega odstopanja ter  
- vzorce, na katerih je zapaženo odstopanje. 
11.2. Kupec je ob prevzemu Blaga dolžan opraviti količinsko in vizualno kontrolo, odstopanja pa sporočiti 
nemudoma, oziroma najkasneje v 8-ih dneh od datuma prevzema Blaga.   

11.3. V primeru skritih napak, ki niso bile očitne na dan dobave, mora le-te Kupec  sporočiti v pisni 
obliki v roku 8 (osem) delovnih dni od njihovega odkritja, vendar ne kasneje kakor 1 mesec po  
prevzemu Blaga.  
11.4. Prodajalec je dolžan na reklamacijski zapisnik podati prvi odgovor v 2 delovnih dneh. Odločitev 
o (ne)upravičenosti reklamacije mora biti s strani Prodajalca sprejeta v 15-ih delovnih dneh.  Nadalje 
je Prodajalec dolžan v najkrajšem razumnem času v sodelovanju s Kupcem zaključiti reklamacijo. 
Uporablja se obrazec Poročilo 8D. 
11.5. Prodajalec ima pravico, da v sklopu reklamacije nadomesti ali popravi (odprava napake) reklamirano 
Blago oziroma izvede ponovno 100% kontrolo Blaga. Če s Kupcem niso določeni kakovostni parametri Blaga, si 
Prodajalec pridržuje pravico, da reklamacijo kot ne izkazano in neutemeljeno zavrne. 
11.6. Stranki se lahko dogovorita, da kontrolo oziroma popravilo reklamiranega Blaga izvede tudi Kupec, vendar 
po predhodnem pisnem dogovoru s Prodajalcem in predhodno pisno potrditvijo stroškov, ki naj bi pri tem 
nastali. V nasprotnem primeru Prodajalec ni dolžan kriti nobenih nastalih stroškov. 
11.7. Prodajalec si pridržuje pravico izbire, ali bo Blago z napako nadomestil z novim Blagom, ali bo poskrbel za 
odpravo napake na prvotnem Blagu ali ponudil odškodnino. 
11.8. V kolikor je reklamacija Kupca upravičena, Prodajalec krije samo eksplicitno dokazane materialne stroške 
(npr. strošek izrednega transporta, strošek izmetnega Blaga, strošek opravljene storitve na Blagu,…), nikakor 
pa Prodajalec ne krije neposrednih stroškov, kot so (in ne samo) zastoji proizvodnje,  izgube dobička, penali ali 
druge posredne škode. 
11.9. Stranki se zavezujeta, da bosta vsaka na svoji strani poskrbeli za to, da bodo stroški iz naslova reklamacij 
čim nižji. 
 
12. Lastninski pridržek  
12.1. Blago ostane v lasti Prodajalca vse do poravnave vseh obveznosti s strani Kupca ne glede na njihov temelj.  
12.2. V primeru, da Kupec ravna v nasprotju s Potrditvijo naročila ali sklenjeno pogodbo, zlasti ob plačilni 
zamudi, je Prodajalec upravičen Blago vzeti nazaj in ga zadržati do popolnega plačila. S tem se ne šteje, da je 
Prodajalec odstopil od pogodbenega razmerja, razen če tega izrecno ne izjavi v pisni obliki.  



  
  

12.3. Posebna orodja, stroji in naprave, ki so bili izdelani v sodelovanju s Prodajalcem in ki so potrebna 
za proizvodnjo in izvajanje proizvodnje Blaga, ostanejo last Prodajalca, razen če s Kupcem ni drugače 
pisno dogovorjeno.  
 
13. Garancija  
13.1. Garancija ne velja za Blago, poškodovano med prevozom, zaradi nestrokovne montaže ali uporabe pod 
pogoji, ki so nenormalni, odstopajo in so v nasprotju glede na podatke iz povpraševanja in v primeru 
neupoštevanja Prodajalčevih navodil.  

13.2. Kupec bo oprostil – razbremenil Prodajalca plačila vsakršne odškodnine zahtevane od tretje 
strani, ki bi zadevala intelektualno lastnino za materiale in podatke, ki jih Kupec uporabi za izvedbo 
naročila oziroma bo na temelju regresa povrnil Prodajalcu vse iz obravnavanega naslova plačane 
izdatke.  
13.3. Če Kupec dostavi Prodajalcu medije, elektronske file, programsko opremo ali drugače zapisane 
podatke, Kupec zagotavlja, da so vsi posredovani nosilci neokuženi in/ali poškodovani.  
13.4. Prodajalec ne odgovarja za Blago med predelavo ali uporabo pri Kupcu. Garancija glede 
primernosti za namen se izrecno izključi tudi kadar je namen znan. Ime ali opis Blaga, navodila ali 
priporočila, ki jih da Prodajalec ali njegovi zaposleni, niso niti osnova niti temelj za to vrstno garancijo.  
13.5. Tehnično svetovanje, ki ga Prodajalec nudi ustno, pisno ali s poskusi je dano v dobri veri, vendar 
brez garancije oz. zagotovila ustreznosti in pravilnosti in to velja tudi tam, kjer gre za zakonsko 
zaščitene pravice tretjih strank. Tehnično svetovanje s strani Prodajalca ne odvezuje Kupca od 
dolžnosti testiranja/preizkusa dobavljenih produktov na ustreznost za nameravane procese in 
uporabe. Uporabo in predelavo produktov Prodajalec ne more nadzorovati in je zato za posledice 
uporabe in predelave v celoti in izključno odgovoren Kupec in/ali njegove stranke. 
13.6. Garancija na morebitno korozijo Blaga ne velja, v kolikor je Kupec dobavo le-tega prestavil na kasnejši čas 
(glede na potrjen dobavni rok) in ni zahteval in plačal dodatne protikorozijske zaščite. Garancija na korozijo 
Blaga ne velja niti, če Kupec Blaga ni ustrezno skladiščil v svojem skladišču oz. Kupec Prodajalca ni pisno obvestil 
o zahtevi po proti-korozijski zaščiti, zlasti (vendar ne samo) v primerih, ko je Blago skladiščeno daljše časovno 
obdobje oz. transport Blaga traja dlje časa.  

13.7. Prodajalec jamči za rezultate korozijskega testa galvanske zaščite v akreditiranem laboratoriju, 
ki so pravilno vzeti 24h po galvanski obdelavi.  Prodajalec ne jamči za rezultate korozijskega testa 
Blaga:  
- ko je Blago  testirano izven zgoraj določenega časovnega okvirja, 
- ko je Blago skladiščeno pri tretji osebi oz. ko nad Blagom Prodajalec nima več nadzora, 
- ko je Blago deležno dodatne manipulacije (transport, sestava, itd.) 
 
13.8. V primeru zamude pri prevzemu Blaga po krivdi Kupca, začne teči garancijska doba z dnem, ko Kupec 
pride v zamudo oz. z dnem izstavitve računa. 
13.9. Garancija za proizvedeno Blago je 12 mesecev, če ni drugače pisno dogovorjeno in začne teči z datumom  
dobave blaga Kupcu. 
13.10. Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za stroške, ki bi presegali stroške dela in materiala, 
potrebnega za obnovitev Blaga z napako v tako stanje, da bi izpolnjevalo zahteve za obdobje prvotne 
garancijske dobe, razen če ni drugače pisno dogovorjeno (omejitev prodajalčeve odgovornosti).  
13.11. Ugovor Kupca v zvezi z jamčevanjem in garancijo ugasne pri Kupčevih posegih, popravilih ali poskusih 
popravil ter tudi v primeru, če to stori nepooblaščena tretja oseba. Prodajalec jamči le za popravila, izvedena 
z njegove strani.  

13.12. V kolikor se Blago na željo Kupca skladišči na lokaciji Prodajalca dalj časa, je Prodajalec dolžan 
poskrbeti za ustrezno zaščito Blaga in ustrezno pakiranje, Kupcu pa zaračunati dodatne stroške. V 



  
  

kolikor Kupec ni pripravljen poravnati dodatnih stroškov, ima Prodajalec pravico ohraniti standardno 
pakiranje Blaga, pri tem pa ne odgovarja za eventualno nastalo škodo (korozija,…). 
 
14. Orodja in investicije 
14.1. Prodajalec s ponudbo ali drugim pisnim dokumentom obvesti Kupca o tem, ali je za ponujeno Blago 
potrebna investicija v stroje, kontrolne naprave, v orodja in/ali drugo opremo, potrebno za izvedbo projekta. 
V tem primeru ponujene cene vključujejo stroške investicije, ter vzdrževanje strojev, naprav in/ali orodij, razen 
če na ponudbi ni drugače določeno. 
14.2. Stroški investicije so preračunani na ponujene količine Blaga. V primeru odstopanja od ponujenih količin 
Blaga si Prodajalec  pridržuje pravico do korekcije prodajnih cen.  
14.3. V primeru investicije Prodajalec ostane lastnik stroja, naprave, orodij in/ali druge opreme, potrebne za 
proizvodnjo ponujenega Blaga, razen če na ponudbi ali z drugim pisnim dogovorom ni drugače dogovorjeno. 
14.4. Ponovitvena orodja (za zabrizgavanje s plastiko oziroma za odlivanje aluminija) so strošek Kupca, razen 
če s Kupcem ni drugače pisno dogovorjeno. 
14.5. Ponovitvena orodja za vsako Blago je potrebno s strani Kupca naročiti najkasneje eno leto preden 
življenjska doba orodja doseže 80% iztrošenosti. 
14.6. V primeru, da Prodajalec finančno participira in sodeluje pri začetni investiciji, ostane predmet investicije 

v lasti Prodajalca dokler Kupec ne pokrije stroškov investicije v celoti. 
14.7. Kupec se v primeru, ko je za projekt potrebna večja investicija, s količinsko pogodbo zaveže k realizaciji 
letnih količin, in sicer najmanj za celotno potrebno obdobje popolne amortizacije investirane opreme + (plus) 1 
(eno) leto. 
14.8. V primeru neizrabljenega orodja/namenske opreme pred iztekom amortizacijske dobe se po zaključku 

proizvodnje stroški neamortiziranega dela investicije zaračunajo Kupcu. 

 
15. Odgovornost  
15.1. Prodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za posredne in neposredne stroške/ škodo, izgube, 
izgube dobička, penale ali škode, ki so posledica prekinitve prodajne pogodbe (premoženjske in 
nepremoženjske škode,…). Opisana omejitev odgovornosti odpade, če se škoda povzroči namenoma ali iz 
velike malomarnosti. V kolikor je odgovornost izključena ali omejena, to velja tudi za sodelavce, delojemalce, 
zastopnike in izpolnitvene pomočnike Prodajalca.  
15.2. Prodajalec ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala Kupcu kot posledica  Kupčevih zamud ali 
pomanjkljivih informacij pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej zaradi nepravilnih ali netočnih 
podatkov, specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih s strani Kupca in ima pravico 
zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode.  
15.3. Prodajalec ne prevzema odgovornosti za kakovost galvanske zaščite na mestih, kjer so nastale poškodbe 
kot posledica nadaljnje manipulacije na Blagu, poškodbe, ki so nastale po prevzemu Blaga, poškodbe na Blagu, 
ki so bile povzročene pri tretji osebi in za poškodbe na Blagu, ki so nastale zaradi neustreznega transportiranja 
in/ali skladiščenja.  
 
16. Višja sila  

16.1. Višja sila je izreden, nepričakovan dogodek, katerega učinka ni bilo mogoče pričakovati in 
odvrniti. To so dogodki kot npr.: epidemija, požar, prometne in naravne katastrofe, ukrepi državnih 
organov, sprememba zakonodaje in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim 
izogniti, torej okoliščine, na katere stranka ne more vplivati. Pomanjkanja materiala na svetovnem 
trgu ali zamuda dobavitelja se šteje kot višja sila.  
16.2. V primeru, da izpolnitev pogodbenih obveznosti postane otežena ali nemogoča zaradi takšnih okoliščin, 
obveznost preneha za čas, ko je njena izpolnitev otežena ali nemogoča, če nastalih okoliščin ni mogla preprečiti, 
odpraviti ali se jim izogniti. Takšne okoliščine stranko v tem času oproščajo izpolnitve obveznosti in 
odškodninske odgovornosti zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.  



  
  

16.3. Stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, mora obstoj takšnih okoliščin, ki izključujejo njeno 
odgovornost, dokazati in o tem obvestiti nasprotno stranko takoj, ko izve za nastop takšnih okoliščin. Na isti 
način mora stranka obvestiti nasprotno stranko o prenehanju okoliščin, ki so povzročile nemožnost izpolnitve. 
Če nasprotna stranka ni primerno in takoj obveščena, je stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, 
odškodninsko odgovorna za nastalo škodo.  
16.4. Nemožnost izpolnitve po tej določbi se presoja v skladu z veljavno zakonodajo in sodno prakso.  
16.5. Če okoliščina traja več kot 6 mesecev, se Prodajalec in Kupec lahko dogovorita o spremembi ali razvezi  
pogodbe oz. sporazumni razveljavitvi naročila.  
16.6. Prodajalec ne nosi odgovornosti za kakršnokoli zamudo pri izpolnitvi ali neizpolnitev obveznosti iz tega 
pogodbenega razmerja, v kolikor je zamuda pri izpolnitvi ali neizpolnitev posledica vzrokov izven njegove 
razumne kontrole in do njih pride brez njegove krivde ali malomarnosti, vključujoč (vendar  ne izključno 
naslednje primere) nezmožnost dobaviteljev, podizvajalcev in špediterjev ali Prodajalca, da izpolnijo svoje 
obveznosti po tem dogovoru, slednje pod pogojem, da bo Prodajalec Kupcu posredoval takojšnje pisno 
obvestilo, z vsemi podrobnostmi o nastanku in razlogih. Datumi izpolnitve obveznosti se podaljšajo za čas, 
izgubljen zaradi nastanka takšnih razlogov, če imata pogodbeni stranki še interes.  
 
17. Spremenjene okoliščine  
17.1. Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če se 
zaradi njih ne da doseči namena, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več 
pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v veljavi takšno, 
kakršna je, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih 
okoliščin ne more uresničiti pogodbe zahteva razvezo pogodbenega razmerja.  
17.2. Razveze pogodbenega razmerja ni mogoče zahtevati, če bi bila morala stranka, ki se sklicuje na 
spremenjene okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognila oziroma, 
če bi njihove posledice lahko odklonila. V takem primeru je stranka, ki uveljavlja klavzulo o spremenjenih 
okoliščinah, odškodninsko odgovorna.  
17.3. Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po 
izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.  
17.4. Pogodba se ne razveže, če druga stranka ponudi ali privoli, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično 
spremenijo.  
17.5. V primeru, da se pogodba razveže, morata stranki druga drugi vrniti ali poravnati vse prejete storitve. 
Morebitno zmanjšanje vrednosti se v tem primeru upošteva.  
 
18. Odstop od pogodbe  
18.1. Prodajalec je upravičen do odstopa od pogodbe:  
- če je zaradi višje sile, stavke ali siceršnjih okoliščin, ki jih ni sam povzročil, nezmožen izpolniti pogodbene 

obveznosti;  
- če je Kupec pismeno dogovorjeni plačilni rok prekoračil za več kot 60 dni in ne  izpolni svojih obveznosti v 

naknadno postavljenem roku;  
- če je Kupec iz velike malomarnosti dal neresnične podatke o svojih obveznostih, ki ogrožajo njegovo 

izpolnitveno sposobnost;  
18.2. Kupec je upravičen odstopiti od pogodbe:  
- če Prodajalec namenoma ali iz velike malomarnosti povzroči, da je dobava nemožna;  
18.3. V primeru, da stranki odstopita od pogodbenega razmerja, morata druga drugi vrniti ali poravnati vse 
nastale stroške – med drugim, a ne izključno: 
- stroški surovin, pomožnega materiala,… 
- stroški skladiščenega Blaga in Blaga v nedokončani proizvodnji 
- morebitni stroški nabavljenega orodja, ki ga ni moč uporabiti za proizvodnjo drugih vrst Blaga 
- - morebitni stroški neamortiziranega dela strojev in naprav, ki so bile namensko nabavljene za proizvodnjo 

Kupčevega   Blaga. 



  
  

 
19. Varovanje poslovne skrivnosti  

19.1. Stranki se zavezujeta kot poslovno skrivnost varovati vse zaupne podatke, informacije, listine, 
znanja, dokumentacijo ter druge materiale v formalni obliki (papir, elektronski medij), ki sta jih 
izmenjali na podlagi naročila/pogodbe. Za poslovno skrivnost veljajo vsi podatki in informacije, ki so 
označeni kot poslovna skrivnost ali pa tak status nedvoumno izhaja iz njihove narave, še zlasti, vendar 
ne omejeno na podatke, za katere je moč predvidevati, da bi z njihovim razkritjem nastala škoda 
stranki. Pogodbenika ne smeta posredovati poslovnih skrivnosti ter zaupnih podatkov in informacij 
tretjim osebam in jih lahko uporabita le za izpolnitev svojih obveznosti po naročilu/pogodbi.   
19.2. Če obstaja možnost, da se kateri od strank povzroči občutna škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi 
po prenehanju pogodbenega razmerja, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem 
primeru pa 5 (pet) let po prenehanju pogodbe, če stranki nista dogovorili drugačnega roka.  

19.3. Stranka zaradi kršenja poslovne skrivnosti po tej določbi odškodninsko odgovarja za materialno in 
nematerialno škodo.  
19.4. Stranki lahko le s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe.  
 
20. Odstop terjatev in obvestila  
20.1. Kupec se zavezuje, da ne bo tretjim osebam odstopil nobene terjatve do Prodajalca brez njegove 
predhodne pisne potrditve.  
20.2. Stranki se strinjata, da se kot pisna štejejo tudi sporočila preko ustreznih sredstev telekomunikacije 
(elektronska pošta,…)  
 
21. Končne določbe 
21.1. V primeru, da se s Kupcem sklene pogodba, katere določila niso v skladu s temi pogoji, se za urejanje 
posameznega odnosa uporabljajo določila pogodbe, ti pogoji pa se uporabljajo za urejanje odnosov, ki jih 
pogodba ne ureja. V primerih, za katere ti pogoji izrecno določajo, da nasprotni dogovor ni mogoč, se uporablja 
vsebina teh pogojev.  

21.2. Navedeni prodajni pogoji so veljavni in edini pravno uporabni, ne glede na to, ali Kupec ob 
izstavitvi naročila posreduje svoje splošne nabavne pogoje poslovanja. Odstopanja od Iskra ISD 
splošnih prodajnih pogojev so upoštevana le, če so dogovorjena in potrjena s strani Iskra ISD v pisni 
obliki. 
21.3. Vse morebitne spore bosta Kupec in Prodajalec reševala sporazumno. V kolikor do sporazuma 
ne pride, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Kranju, lahko pa tudi drugo po izbiri Prodajalca 
za Kupca pristojno sodišče. Pri presoji spora se uporablja slovensko pravo in slovenski izvirnik  SPP. 
21.4. Izključena je uporaba Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga in določila 
mednarodnega zasebnega prava.  
21.5. Ti »Splošni prodajni pogoji« veljajo do njihove spremembe. Kupec je zavezan, da sam 
spremlja/preverja spremembe na www.iskra-isd.si .  
21.6. Splošni prodajni pogoji so osnova za nominacije in vse relevantne pogodbe. 
21.7. Kupec je obveščen in soglaša s tem, da bodo njegovi podatki in podatki kontaktnih oseb 
shranjeni in obdelani v računalniškem sistemu Iskra ISD. 
 
 

http://www.iskra-isd.si/

