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SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI  
 
I. PRODAJNI POGOJI  

  
Splošno:  
Pogoji veljajo za vsa naročila in dogovore za obstoječe in bodoče poslovne partnerje, tudi če le-ti niso bili nanje posebej izrecno 
opozorjeni. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.kovinoplastika.si. Obratno, nakupni pogoji kupca prodajalca ne 
obvezujejo, tudi če nanje ne odgovori in so izrecno priloženi naročilu.  
 
Prodajalec dobavlja blago kupcu na podlagi pisnega naročila. V kolikor prodajalec naročila ne potrdi ali ga ne zavrne v roku 8 
dni od prejema, se šteje, da je naročilo sprejeto. Prodajalec si pridržuje pravico lastništva in avtorskih pravic za svoje risbe, 
načrte, osnutke. Le-ti ne smejo biti dostopni tretjim osebam. Kupec je dolžan izdati in posredovati prodajalcu naročilo blaga v 
pisni obliki (pisno, fax, elektronska pošta, EDI).  
 
Naročilo ima pravno naravo ponudbe, ki jo je dal kupec za sklenitev Kupoprodajne pogodbe, katera je del Splošno prodajnih 
pogojev. Naknadno se na podlagi prejetega naročila pripravi pisni zapis Aneksa k tej pogodbi, ki si ga stranki izmenjata po 
elektronski ali priporočeni pošti. 
 
Predmet kupoprodaje:  
Blago navedeno na naročilu oz. v ponudbi.  
 
Kvaliteta blaga:  
Blago mora ustrezati dogovorjenim lastnostim, pri čemer se kakovost izdelkov določa glede na vrsto proizvodnje in proizvoda s 
tehnično dokumentacijo in specifikacijami za izdelek.   
 
Če naročilo ne zahteva, da mora biti blago skladno z določenimi standardi ali ne vsebuje opisa kakšne kvalitete mora biti 
naročeno blago, bo prodajalec dobavil in izročil kupcu blago običajne kvalitete, brez kakršnekoli odgovornosti glede kvalitete 
blaga. 
 
Ustrezni certifikati blaga so priloženi, če je bila takšna zahteva podana v kupčevem naročilu blaga. V primeru, da je s strani 
kupca podana zahteva po certifikatih, je prodajalec odgovoren, da se priložena dokumentacija nanaša na dostavljeno blago, ni 
pa prodajalec odgovoren za informacije, navedene v tej dokumentaciji. 
 
Za morebitna obojestransko sprejemljiva odstopanja ali spremembe kakovosti izdelkov od tehnične dokumentacije se morata 
stranki predhodno pisno sporazumeti. 
 
 
Embalaža:  
Embalaža je vračunana v ceni blaga.. Posebna transportna embalaža (euro palete, box palete) se vrača, če ni posebej pisno 
dogovorjeno drugače.  
Strošek vračila prazne embalaže je na strani kupca, če ni drugače pisno dogovorjeno. 
 
 
Cena:  
Prodajalec bo kupcu zaračunal blago najkasneje v 8 dneh po odpremi, po cenah iz veljavnega cenika prodajalca na dan 
odpreme, razen če je s kupcem posebej pisno dogovorjeno drugače. 
 
V primeru sprememb dajatev, pristojbin, cene osnovnega materiala na trgu, cene sestavnih delov in drugih stroškov, na katere 
prodajalec nima vpliva in ki vplivajo na višino cene ter so se zgodile v obdobju od sklenitve pogodbe do dostave blaga, si 
prodajalec pridržuje pravico do ustreznih sprememb cene. 
 
Razen če ni izrecno drugače določeno v potrditvi naročila, se cene določajo v neto znesku in je kupec dolžan plačati tudi vse 
davke ter dajatve za blago in stroške za prevoz, zavarovanje, dostavo, skladiščenje, ravnanje in ležarino ipd. Vsako povečanje 
takih stroškov, ki prične veljati po datumu potrditve naročila, nosi kupec.  
 
Kupec je dolžan plačati račun za dobavljeno blago, brez kakršnegakoli zmanjševanja, v medsebojno dogovorjenem plačilnem 
roku.  
 
Odstop od pogodbe bodisi v celoti bodisi v delu povzroči tudi, da zapadejo v plačilo z dnem odstopa vse obveznosti kupca, tudi 
tiste, ki še do takrat niso dospele, brez kakršnegakoli predhodnega obvestila prodajalca o tej posledici. 
V primeru, da kupec dolguje prodajalcu poleg glavnice tudi obresti in stroške, prodajalec plačila kupca vračunava tako, da se 
najprej odplačajo stroški, nato obresti in končno glavnica. Takšen vrstni red velja tudi v primeru, da prodajalec pobota svojo 
terjatev, ki jo ima do kupca s terjatvijo, ki jo ima kupec do njega.  
 
Kraj in način dobave:    
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Če za posamezno pošiljko ni drugače dogovorjeno, velja dobava FCA Lož (Incoterms 2020). 
Prodajalec kupca obvesti o razpoložljivosti blaga za prevzem. Prevzem blaga je možen na dogovorjen dan med 7:00 in 14:00 
uro. V primeru, da kupec blaga ne prevzame na ta dan, ima prodajalec kupcu pravico zaračunati stroške skladiščenja. Stroški 
skladiščenja začnejo teči od dneva, ki je bil dogovorjen za prevzem. Pavšalni strošek vsakega dneva zamude je 100€  
Odgovornost za poškodbo ali izgubo blaga se s prodajalca prenese na kupca s prvim dnem zamude.  
 

  
Skladnost, pregled in odgovornost (reklamacija) 
Vse dobave blaga morajo biti opravljene v skladu s tehnično dokumentacijo in zahtevanimi standardi oz. znotraj medsebojno 
sprejemljivega odstopanja od naročenega blaga. Ob dobavi blaga je kupec dolžan pregledati blago in preveriti njegovo količino 
in druge lastnosti blaga glede na potrditev naročila in nemudoma pisno sporočiti vse vidne pomanjkljivosti, poškodbe in druge 
napake. Šteje se, da je kupec prevzel blago brez napak in ustreznih količin, v kolikor v roku 3 dni po dobavi in pred nadaljnjo 
uporabo blaga, prodajalca pisno ne obvesti o napak na blagu in o morebitni napačni količini blaga. Glede poškodb blaga, ki naj 
bi nastale med njegovim prevozom, pa je kupec dolžan prodajalca pisno obvestiti najkasneje na dan razložitve blaga. Kupec 
nima nobenega zahtevka iz naslova napak blaga, v kolikor bi bilo mogoče te napake ugotoviti z običajnim pregledom blaga, pa 
kupec tega pregleda ni opravil. 
 
Napake, ki jih kupec ni mogel opaziti z običajnim pregledom blaga, mora kupec pisno sporočiti prodajalcu nemudoma, ko je 
napako opazil, v pisni obliki (pisno, fax, elektronska pošta). Kupec nima nobenih zahtevkov zoper prodajalca za napake blaga, 
ki se pokažejo izven roka 3 mesecev po njegovi dobavi in za napake, o katerih ni obvestil prodajalca v skladu s tem odstavkom. 
 
Vsi zahtevki morajo biti sporočeni prodajalcu v skladu z določenimi roki in v pisni obliki. Kupec bo pri vsakem zahtevku posebej 
navedel: 

- podatke v zvezi s kupljenim blagom (datum dobave, datum naročila, datum potrditve naročila ipd.) 
- razloge za podan zahtevek in obseg blaga, v zvezi s katerim uveljavlja predmetni zahtevek (tudi fotografijo napak in mesta 

napak na izdelku), 
- obrazložitev zahtevka (vrednost blaga, v zvezi s katerim uveljavlja predmetni zahtevek, način rešitve sporne situacije ipd.). 

 
Vsa obvestila o napakah blaga ali o morebitnih napačnih količinah blaga in vse zahtevke mora kupec podpreti z dokumentacijo, 
ki dokazuje upravičenost kupčevega obvestila o napakah blaga, morebitnih napačnih količinah ali njegovih zahtevkih v zvezi s 
tem, v nasprotnem primeru ima prodajalec pravico smatrati reklamacijo za brezpredmetno. V vsakem primeru je kupec dolžan 
storiti vse potrebno, da se prepreči kakršnakoli nadaljnja škoda in ni upravičen zadržati plačila že izdanih računov prodajalca. V 
kolikor prodajalec ugotovi, da ima blago napake, potem ima prodajalec pravico bodisi nadomestiti poškodovano blago z blagom 
enake vrste, bodisi, v kolikor kupec še ni plačal kupnine za to blago, zmanjšati kupnino ali odstopiti od pogodbe v delu, ki se 
nanaša na blago z napako. Tako rešena reklamacija kupcu ne daje pravice do uveljavljanja kakršnihkoli odškodninskih 
zahtevkov napram prodajalcu iz naslova napak blaga. 
 
Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi kupcu ali komu tretjemu posredno ali neposredno nastala zaradi napak na blagu (škoda 
zaradi nastalih dodatnih stroškov proizvodnje, škoda zaradi zmanjšanje proizvodnje, škoda zaradi izgubljenega dobička, ipd.). 
Prodajalec je odgovoren za škodo, nastalo zaradi napak na blagu le zaradi svoje hude malomarnosti ali naklepa, kar je dolžan 
dokazati kupec, v vsakem primeru pa je prodajalec odgovoren za škodo največ v višini zaračunane vrednosti poškodovanega 
blaga. 
 
Kupec je dolžan prodajalcu omogočiti pregled poškodovanega blaga, pri čemer mu mora omogočiti tudi odvzem testnega vzorca 
blaga in izvedbo tehničnega pregleda blaga, drugače izgubi vse pravice iz naslova napak blaga. 
 
Prodajalec je dolžan obravnavati obvestilo kupca o napakah blaga in mu podati odgovor v roku 8 dni od prejema pisnega 
obvestila o napaki v obliki 8D poročila.  
 
V kolikor je zaradi zatrjevanih napak blaga potrebno tega pregledati v proizvodnji kupca ali v njegovem skladišču, ali je zaradi 
tega potrebno določiti ustreznega izvedenca, ki bi podal mnenje glede ustreznosti spornega blaga, se prodajalčev rok za 
obravnavo kupčevega obvestila o napakah blaga podaljša za najmanj 60 dni od prejema pisnega obvestila o napaki oz. dlje, če 
in kolikor je to potrebno za razrešitev celotne zadeve. Stroške izvedenca nosi stranka, ki je po izvedenčevem mnenju odgovorna 
za nastalo napako blaga. Ustrezni izvedenec, ki bi podal mnenje glede ustreznosti spornega blaga, morata pisno potrditi tako 
kupec kot tudi prodajalec. 
 
Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi kupcu nastala pri razložitvi blaga, ki poteka pri kupcu samem. 
 
Prodajalec ima pravico zadržati obravnavanje vseh kupčevih zahtevkov vse dokler kupec ne poravna vseh svojih nespornih 
zapadlih obveznosti. 
 
Prodajalec je odgovoren, da je blago, ki je dobavljeno kupcu, v skladu s potrditvijo naročila. Kupec je dolžan prodajalcu sporočiti 
vse potrebne informacije, da zagotovi blago ustreznih lastnosti, vse informacije glede nadaljnje uporabe blaga in priznava, da je 
prodajalec v celoti izpolnil svojo obveznost dobave ustreznega blaga, ko mu prodajalec izroči blago z lastnostmi, ki so bile 
zahtevane. Morebitni prodajalčevi nasveti kupcu, bodisi pisni bodisi ustni, pred ali med uporabo blaga, so zgolj informativne 
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narave in prodajalca v ničemer ne obvezujejo. Enako velja tudi v primeru, da prodajalec zagotovi kupcu blago na poizkušnjo. 
Prodajalčev nasvet kupcu slednjega ne razbremeni obveznosti preveriti ustreznost blaga za njegovo predvideno uporabo. 
 
Če je reklamacija nastala med transportom, je kupec dolžan dostaviti: 
- original tovornega ali špediterskega lista z zaznamkom, da je pošiljka poškodovana ter, kadar je možno, tudi vzrok poškodbe 
- odstopno izjavo (cesijo), da odškodnino lahko uveljavlja samo prodajalec, 
- reklamacijski zapisnik prevzemnika, 
Kupec lahko uveljavlja garancijo v skladu z blagu priloženim kontrolnim oz. garancijskim listom. 
 
Manipulacija z blagom: 
Pri blagu, ki je označeno s posebnimi oznakami »občutljivo«, mora biti kupec posebej pozoren pri nakladanju, prekladanju, 
nadaljnjem prevozu in razkladanju blaga ter ostali manipulaciji z blagom zaradi morebitnih poškodb. Če nastanejo poškodbe 
zaradi neustrezne manipulacije z blagom po prevzemu pri kupcu, jih prodajalec ne obravnava, niti ni zanje odgovoren. Ob 
poškodbi transportne embalaže prejemnik takoj preveri vsebino in poškodbo prijavi prevozniku ob prevzemu. 
 
Karakteristike izdelka:  
Za izdelke, ki so predmet medsebojne pogodbe, ima kupec na razpolago veljavne kataloge, iz katerih so razvidni: 
- tehnični podatki o izdelku, 
- osnovne karakteristike izdelka, 
- navodila za vzdrževanje,  
- način montaže oz. navodila za vgradnjo (za izdelke, ki to zahtevajo). 
 
Orodja  
 
Če ni drugače dogovorjeno, znesek, ki ga prodajalec zaračuna kupcu za izdelano orodje, zajema vse proizvodne stroške orodja. 
Avtorske pravice niso vključene v ta znesek. 
 
Račun za orodje se izda po kupčevi pisni potrditvi vzorcev. Če kupec ne potrdi vzorcev brez utemeljenega razloga v roku 45 dni 
po prejemu le-teh, ima prodajalec pravico fakturirati orodje po izteku tega roka. Kupec je ta račun dolžan plačati v navedenem 
plačilnem roku. 
 
Po celotnem plačilu orodja se prenese lastništvo orodja s prodajalca na kupca. Kupec to orodje prepusti prodajalcu za namene 
izdelovanja izdelkov zanj in v hrambo v duhu dobrega gospodarja.  
 
Spremembe orodja so predmet nove ponudbe, ki jo na podlagi kupčevega zahtevka pripravi prodajalec.  
 
 
Sprostitev proizvodnje 
Pred serijsko proizvodnjo morajo biti s strani kupca potrjeni poslani mu prvi vzorci, pri čemer mora  kupec prodajalcu tudi fizično 
vrniti potrjene vzorce, ki bodo služili kot referenčni kos znotraj proizvodnega procesa.  
 
 
II. PLAČILNI POGOJI  
 
DUR: Dolžniško-upniško razmerje nastane z dnem podaje pisnega naročila (faks, druga oblika elektronske podaje naročila) 
oziroma z dnem sklenitve prodajne pogodbe za posamezno dobav/prodajo. V skladu s podanim naročilom se izstavi račun.  

  
Način plačila:  
Kupec poravna svojo obveznost najkasneje zadnji dan zapadlosti (valuta) z dogovorjenim načinom plačila. Do celotnega plačila 
kupnine je blago v lasti prodajalca. 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se kot običajen način plačila šteje asignacija, cesija, kompenzacija, denarno nakazilo, 
verižna kompenzacija in drugi veljavni načini izpolnitve. 
 
Na zahtevo prodajalca mora kupec zagotoviti ustrezni instrument zavarovanja plačila, ki mora biti izročen prodajalcu pred dobavo 
blaga, na podlagi izstavljenega predračuna oz. računa.  
 
Prodajalec lahko zavrne prejeti plačilni inštrument, če ta po njegovem mnenju ne zagotavlja zadostnega zavarovanja za plačilo. 
Presoja o tem je izključno na strani prodajalca. 
 
Če kupec zamudi s plačilom, ima prodajalec poleg pravice zaračunati zakonsko predpisane zamudne obresti od dneva   
zapadlosti računa (valute) do njegovega plačila tudi pravico, da do prejema celotnega plačila po lastni izbiri uporabi enega ali 
več naslednjih ukrepov (o tem je dolžan obvestiti kupca): 

 da zaračuna tudi pavšalne stroške opominjanja – 50€/opomin.  
 da zadrži odpremo izdelkov, namenjenih kupcu, 
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 da zavrne naročilo, 
 da zahteva takojšnje plačilo zamujenega zneska in vseh, tudi še ne zapadlih plačil, 
 da izpolni naslednje dobave samo na osnovi celotnega vnaprejšnjega plačila naročenega blaga, 
 da zahteva zavarovanje plačila za vse bodoče dobave (kupec se zavezuje, da bo prodajalcu posredoval podatke, ki 

jih zavarovalnica zahteva za zavarovanje terjatev prodajalca do kupca) ali 
 da po lastni izbiri  odstopi od vseh ali le določenih potrjenih naročil in/ali drugih pogodb sklenjenih s kupcem, ki zamuja 

s plačilom, in zahteva povrnitev škode.  
 

Pri tem pa prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi kupcu nastala zaradi uporabe zgoraj navedenih ukrepov v primeru zamude 
pri plačilu.  
 
Obresti:  
Prodajalec bo zaračunal zakonsko predpisane zamudne obresti od dneva zapadlosti računa (valute) do njegovega plačila.  
 
 
Prenos tveganja, dostava blaga, davčne dajatve 
Pogodbeni stranki določita datum dobave blaga z naročilom oziroma s pisno potrditvijo naročila. 
 
Datum dobave velja za spoštovanega in prodajalec ne pride v zamudo, v kolikor je bil pripravljen opraviti dobavo blaga kupcu 
do dogovorjenega datuma, če do izročitve blaga do dogovorjenega datuma ne pride iz razlogov na strani kupca. 
 
V primeru odstopa od naročila s strani kupca je slednji dolžan povrniti vse stroške, ki so v zvezi z naročilom nastali prodajalcu. 
 
 
Vračilo blaga 
Kupec ni upravičen do vračila blaga zaradi razlogov na njegovi strani (npr. napačno naročilo blaga,…). 
 
Ne glede na prejšnji odstavek lahko prodajalec v izjemnih primerih privoli v vračilo blaga, pri čemer mora kupec blago vrniti v 
prodajalčevo skladišče na svoje stroške v originalni ter nepoškodovani embalaži. 
 
Vračilo blaga se lahko opravi na podlagi predhodnega dogovora med pogodbenima strankama in na podlagi pisnega potrdila 
prodajalca. Kupec lahko vrne blago le v primeru, da to blago ni poškodovano in da je mogoče ugotoviti, da gre dejansko za 
blago, ki ga je dobavil prodajalec glede na kupčevo naročilo. Kupec lahko v takem vrne blago prodajalcu v roku 1 meseca od 
dneva izdaje blaga, če ni med pogodbenima strankama posebej pisno dogovorjeno drugače. 
 
III. POSEBNA DOLOČILA 
 
Prodajalec si pridržuje pravico ustaviti dobavo, dogovorjeno po Kupoprodajni pogodbi brez predhodnega obvestila v primeru, če 
kupec ne poravna svojih predhodnih obveznosti po izvedenih dobavah oziroma ne zavaruje plačila s pogodbeno dogovorjenim 
instrumentom plačila.  
 
Tranzitna odprema in fakturiranje sta možna s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank s sklenitvijo pisnega aneksa h 
Kupoprodajni pogodbi.  
 
Odpreme izven osnovnega transportnega pakiranja so možne le po pisnem dogovoru s prodajalcem.  
 
Prodajelc si pridržuje pravico lastništva na odpremljeno in zaračunano blago vse do končnega plačila kupnine in zamudnih 
obresti. 
 
V primeru, da kupec želi spremeniti pogodbene oz. naročene količine, lahko to stori samo sporazumno s prodajalcem v pisni 
obliki. 
 
IV. PRENEHANJE POGODBENEGA RAZMERJA 
 
V primeru prenehanje veljavnosti pogodbe med pogodbenima strankama iz razloga na strani kupca, je kupec dolžan prodajalcu 
plačati vse stroške, ki bi nastali pri proizvodnji pogodbenih izdelkov, izdelanih po njegovem naročilu. V primeru, da kupec ne 
prevzame celotne naročene količine blaga skupaj z dogovorjeno varnostno zalogo, ima prodajalec pravico blago izročiti kupcu 
na razpolago, in zahtevati zanj kupnino.  
 
Vsaka od pogodbenih strank lahko odstopi od pogodbe brez navedbe razloga za odstop z enostransko pisno izjavo in z 
odpovednim rokom 3 mesecev. Pogodbena stranka, ki želi odstopiti od pogodbe, mora o tem obvestiti nasprotno pogodbeno 
stranko z izjavo o odstopu pisno s priporočeno pošto s povratnico.  
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Odpovedni rok iz prejšnjega odstavka prične teči z dnem, ko nasprotna pogodbena stranka prejme izjavo o odstopu. V kolikor 
pogodbena stranka noče prevzeti oz. ne prevzame priporočene pošte z izjavo o odstopu, pa odstop od pogodbe učinkuje 15. 
dan od oddaje priporočene pošte na pošto. 
 
Prodajalec ima pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka z navedbo razloga za odstop v primeru, če kupec huje krši 
določbe te pogodbe, kot. npr. (naštevanje je samo eksemplifikativno): 

- če kupec zamuja s plačilom več kot 30 dni ali če zamuja s plačilom dveh zaporednih zapadlih obveznosti, 
- če je nad kupcem uveden postopek stečaja, prisilne poravnave, likvidacije, 
- če postane kupec insolventen, 
- če kupec brez dovoljenja prodajalca ali v nasprotju z dogovorom prodajalca in/ali navodili prodajalca uporablja 

blagovno znamko kupca, slikovni material, logo, promocijski material ipd. 
 
Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, če prodajalec huje krši določbe te pogodbe. 
 
Odpoved pogodbe brez odpovednega roka mora biti podana v pisni obliki in mora biti vročena nasprotni stranki. Pogodbeno 
razmerje preneha s samo vročitvijo odpovedi nasprotni stranki. 
 
V. UPORABA BLAGOVNE ZNAMKE IN DRUGEGA MATERIALA 
 
Kupec se strinja, da: 

- ne bo uporabljal blagovne znamke prodajalca brez njegovega izrecnega pisnega dovoljenja, 
- je ne bo uporabljal v nasprotju z dogovorom o njeni uporabi oz. navodili prodajalca,  
- bo ves čas, tudi pri izvajanju morebitnih nadaljnjih transakcij s svojimi poslovnimi partnerji skrbel za spoštovanje 1. in 

2. alineje tega odstavka, 
v nasprotnem primeru odgovarja prodajalcu za vso škodo, ki bi mu zaradi tega nastala, poleg tega pa lahko prodajalec pogodbo 
tudi odpove iz krivdnih razlogov.  
 
Prejšnji odstavek tega člena se uporablja tudi za fotografije prodajalca, logo prodajalca, promocijski material prodajalca idr. 
 
VI. POSLOVNA TAJNOST 
 
Pogodbeni stranki bosta dogovorjene elemente Kupoprodajne pogodbe upoštevali kot poslovno tajnost in jih ne bosta 
posredovali tretjim osebam.  
 
Prodajalec se zavezuje k zaupnosti posredovanih podatkov. Določil bo vse potrebne ukrepe za preprečitev širitve podatkov, ki 
jih je dobil za izpolnitev naročila. Tehnične risbe in modeli, spremna dokumentacija, načrti in vzorci, ki jih je kupec dobil oz. s 
katerimi je seznanjen, so in ostanejo v lasti kupca.  
 
Prodajalec in kupec se obvezujeta, da bosta vse nejavne komercialne in tehnične podrobnosti, s katerimi sta se seznanila med 
poslovnim odnosom, obravnavala in varovala kot poslovna skrivnost.  
 
Predmete, ki spadajo v poslovno tajnost ni dovoljeno prepustiti nepooblaščenim tretjim osebam ali jim drugače omogočiti dostop 
do njih.  
 
 
VI. OSTALE DOLOČBE 
 
Višja sila:  
V primeru višje sile, kot jo opredeljuje Obligacijski zakonik Republike Slovenije, se oprosti obveznosti iz te pogodbe eno ali drugo 
pogodbeno stranko do prenehanja višje sile. Pogodbena stranka mora o vzrokih in nastanku višje sile nemudoma obvestiti 
nasprotno pogodbeno stranko, če to ni možno, pa najkasneje v roku treh delovnih dni.  
 
V primeru iz prejšnjega odstavka rok za dobavo blaga ne teče, prodajalec pa ima pravico, da glede na zmožnost dobave in 
glede na druge obveznosti, ki jih ima do tretjih, dobavi kupcu manjšo količino naročenega blaga.  
 
  
Spori:  
Vse morebitne spore iz teh splošno prodajnih pogojev ali Kupoprodajne pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. 
V primeru, da pri reševanju morebitnega spora ne pride do sporazuma, se pogodbeni stranki strinjata, da bo zadevo obravnavalo 
pristojno sodišče v Ljubljani, razen če se pogodbeni stranki posebej pisno ne dogovorita drugače.  
 
Za kupce iz Republike Slovenije, kot tudi za kupce izven Republike Slovenije se uporabljajo slovensko pravo in določila 
Obligacijskega zakonika Republike Slovenije, razen če se pogodbeni stranki posebej pisno ne dogovorita drugače. 
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Statusne spremembe:  
V primeru statusne spremembe katerekoli pogodbene stranke je le-ta oziroma njen pravni naslednik dolžan v roku 15 dni po 
nastali spremembi s priporočenim pismom obvestiti drugo pogodbeno stranko o tem, katera družba prevzema njegove pravice 
in obveznosti iz teh splošno prodajnih pogojev. Vsako spremembo poslovnega računa je kupec dolžan javiti najkasneje v roku 
5 dni od datuma spremembe s fotokopijo obvestila o novem računu. O statusni spremembi pogodbena stranka drugi posreduje 
tudi fotokopijo registrskega lista.   
 
Druge modalitete in posebnosti se opredelijo s Kupoprodajno pogodbo k tem Splošno plačilno-prodajnim pogojem.  
 
V kolikor posamezne zadeve s temi Splošno plačilno-prodajnimi pogoji ali Kupoprodajno pogodbo niso urejene, se smiselno 
uporabljajo določila Obligacijskega zakonika Republike Slovenije.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stari trg pri Ložu, julij 2020 


