
 
SPLOŠNI POGOJI NABAVE Z DOBAVITELJI 
V DRUŽBI PIŠEK – VITLI KRPAN D.O.O. 
  

1. Definicije 

1.1.       »Pogodba« pomeni vsakršna obojestranska izjava 

volje, lahko tudi v obliki potrditve naročila. 

1.2.       »Naročnik« pomeni in se uporablja za označevanje 

naročnika po posamezni dobaviteljski pogodbi, tj. družba 

Pišek – Vitli Krpan, d.o.o., Jazbina 9/a, 3240 Šmarje pri 

Jelšah. 

1.3.        »Dobavitelj« pomeni in se uporablja za označevanje 

vsakokratnega dobavitelja po posamezni dobaviteljski 

pogodbi, ki se sklene na podlagi teh SPN. 

1.4.        »SPN« pomeni te Splošne pogoje nabave z dobavitelji 

v družbi Pišek – Vitli Krpan d.o.o., z vsemi morebitnimi 

prihodnjimi spremembami, če ni določeno drugače. 

1.5.        »Blago« pomeni in se uporablja za surovine, izdelke in 

drugo blago, ki je predmet prodaje oziroma sukcesivne 

dobave po Pogodbi. Naročnik in Dobavitelj podrobneje 

opredelita in specificirata Blago v prilogi k Pogodbi. 

1.6.        »Dobava« pomeni skupek vseh ravnanj in storitev na 

strani Dobavitelja, katerih posledica je pravilna izpolnitev 

predmeta po Pogodbi. 

1.7.        »Dostava« pomeni skupek vseh ravnanj in storitev 

Dobavitelja, katerih posledica je premik Blaga na naslov 

za dostavo po Pogodbi. 

1.8.        »Nabavni nalog« pomeni zavezujočo ponudbo 

Naročnika Dobavitelju glede v njej določenega naročila 

Blaga. 

1.9.        »Izvajanje Pogodbe« pomeni in se uporablja za 

Naročnikove obveznosti v zvezi z naročanjem Blaga ter 

Dobaviteljeve obveznosti v zvezi z Dobavo Blaga, oboje v 

skladu s Pogodbo in SPN, ter vse njune medsebojne 

pravice in obveznosti, ki iz tega naslova izhajajo. 

1.10. »Predpis« v okviru sklicevanja pomeni veljavno 

nacionalno ali evropsko zakonodajo ter vsak zakon, 

podzakonski akt in druga pravila oziroma predpise. 

1.11. »Pisno« predstavlja obliko ravnanja posamezne 

pogodbene stranke in pomeni podpisan izvod 

dokumenta, ki je posredovan po pošti, faksu, preko 

elektronske pošte ali na drug način, ki omogoča trajno 

hrambo dokumenta. 

 

2. Uvodne določbe 

2.1.            SPN so sestavni del Pogodbe, jo dopolnjujejo in 

podrobneje opredeljujejo pogoje Dobave Blaga, ter 

pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki iz Pogodbe 

izhajajo.  

2.2. SPN zavezujejo Naročnika in Dobavitelja enako kot 

Pogodba. Razen teh SPN, je izključena uporaba 

katerihkoli drugih splošnih pogojev pogodbe v zvezi z 

dobavo, ki veljajo pri Naročniku ali Dobavitelju, razen če 

se v Pogodbi dogovorita drugače. Enako velja tudi v 

primeru, da so Naročniku znani splošni pogoji pogodbe v 

zvezi z dobavo, ki veljajo pri Dobavitelju. 

2.3. V primeru neskladja med določbami SPN in 

Pogodbe, prevladajo določbe Pogodbe. 

 
3. Naročilo in Blago 

3.1.           Naročnik bo za vsako naročilo Blaga izdal 

Naročilnico, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke v 

zvezi z Blagom, ki se naroča: (i) naziv, (ii) količino, (iii) 

ceno na enoto, (iv) skupno ceno, (v) naslov za dostavo, in 

(vi) zahtevani datum dostave. 

3.2. Dobavitelj je zavezan sprejeti vse Naročilnice 

izdane v skladu s SPN in Pogodbo. Dobavitelj ni dolžan 

sprejeti Naročilnice, ki bi bila izdana z zahtevanim časom 

dostave, ki bi bil krajši od minimalnega časa Dobave, kot 

je dogovorjen v Pogodbi. 

3.3. V znak sprejema Naročilnice, je Dobavitelj dolžan 

pisno potrditi Naročniku vsako prejeto Naročilnico, in 

sicer najkasneje v Pogodbi dogovorjenem roku.  

3.4. Naročnik je upravičen zahtevati spremembo ali 

odpoklic katerekoli Naročilnice in o tem dolžan pisno 

obvestiti Dobavitelja v roku, ki je dogovorjen v Pogodbi. 

Če bi bilo to potrebno, je Naročnik dolžan izdati novo 

Naročilnico z ustreznimi dogovorjenimi spremembami.  

 
4. Dostava 

4.1.           Dobavitelj je zavezan dobaviti Blago na naslov za 

dostavo, ki je naveden v Naročilnici. 

4.2. Naslov za dostavo predstavlja kraj izpolnitve, če ni 

dogovorjeno drugače. 

4.3. Če v Naročilnici naslov za dostavo ni opredeljen, 

pozove Dobavitelj Naročnika, da ga določi naknadno, pri 

čemer je Naročnik upravičen določiti kot naslov za 

dostavo katerikoli kraj znotraj meje Republike Slovenije. 

4.4. Dobavitelj je dolžan dobaviti Blago v skladu s 

klavzulo Incoterms, ki je dogovorjena v Pogodbi.  

4.5. V kolikor spada v okvir Dobave tudi postavitev 

oziroma montaža, je dolžan Dobavitelj sprejeti vse 

ukrepe za varno, pravočasno in pravilno Izvajanje 



 
Pogodbe, zagotoviti opremo in druga sredstva, ki jih za ta 

namen potrebuje, ter nositi vse iz tega naslova nastale 

stroške. 

4.6. Če prevzame Naročnik obveznost razložitve Blaga 

na naslovu za dostavo, mu pripada popust v odstotku od 

vrednosti dobavljenega Blaga, ki je dogovorjen v 

Pogodbi. Prevzem navedene obveznosti ne pomeni, da je 

Dobavitelj s tem prost odgovornosti iz naslova 

predmetnega tveganja. 

 
5. Zamuda 

5.1.          Dobavitelj je zavezan dobaviti Naročniku Blago 

pravočasno in v dogovorjenih rokih. 

5.2. Za pravočasnost Dobave je odločilen moment, ki 

predstavlja moment izpolnitve obveznosti Dobavitelja v 

skladu z dogovorjeno klavzulo Incoterms. V primeru 

Dobave v okvir katere spada tudi postavitev oziroma 

montaža, je za pravočasnost odločilen moment 

prevzema del postavitve oziroma montaže. 

5.3. Če Dobavitelj zamuja z Dobavo in ne dobavi Blaga v 

dogovorjenem roku, lahko uveljavlja Naročnik vsa 

sredstva, ki so mu na voljo v skladu s predpisi, če ni s 

Pogodbo drugače dogovorjeno. V vsakem primeru 

odgovarja Dobavitelj za kakršnokoli škodo, ki bi nastala 

Naročniku iz naslova zamude Dobave. 

5.4. Za primer zamude z Dobavo, se lahko s Pogodbo 

dogovori obveznost plačila pogodbene kazni. Plačilo 

pogodbene kazni ne izključuje odgovornosti Dobavitelja 

po točki 9.3. teh SPN. 

5.5. Če Dobavitelj pričakuje oziroma se seznani z 

okoliščinami, ki vplivajo na pravočasnost Dobave, je 

dolžan o tem nemudoma pisno obvestiti Naročnika. Kljub 

sprejemu Dobave v zamudi, obdrži Naročnik vse pravice 

iz naslova zamude, če med strankama pisno ni 

dogovorjeno drugače. 

5.6. Dobavitelj ne odgovarja za zamudo, če so razlogi za 

zamudo dokazani izključno na strani Naročnika in v 

primeru višje sile po točki 16. teh SPN. 

 

6. Cena 

6.1.            Cene so fiksne in dogovorjene za celotno trajanje 

veljavnosti Pogodbe. Dobavitelj sme spremeniti cene 

oziroma cenik le s pisnim soglasjem Naročnika. Naročnik 

svojega soglasja ne bo odklonil brez utemeljenih 

razlogov. 

6.2. Ne glede na predhodni odstavek, sprememba cen 

oziroma cenika zaradi povečanja stroškov Dobavitelja, 

vključno a ne omejeno na splošne stroške, stroške dela 

ali materiala, za Naročnika ni sprejemljiva, razen če se v 

konkretnem primeru dogovorita drugače. 

6.3. Cene navedene v ceniku zajemajo stroške za vsa 

dejanja, ki so potrebna za Izvajanje Pogodbe s strani 

Dobavitelja, in ta ni upravičen do plačila ali povrnitve 

stroškov iz naslova morebitnih dodatnih del ali 

spremembe naročila, razen če je s Pogodbo dogovorjeno 

drugače. 

 
7. Način in pogoji plačila 

7.1.            Dobavitelj obračunava Naročniku dobavljeno 

Blago v skladu z določbami Pogodbe.  

7.2.             Rok za plačilo računa Dobavitelja začne teči po 

prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej 

kot prvi delovni dan po pravilno opravljeni Dobavi. 

7.3.             V kolikor Naročnik ugotovi napake ali se ne strinja 

s posameznimi postavkami obračuna v računu 

Dobavitelja, je dolžan nesporni znesek računa plačati na 

način in v rokih, določenih za plačilo po Pogodbi, glede 

spornega zneska pa sporočiti Dobavitelju svoje stališče, 

pri čemer se šteje, da rok za plačilo spornega zneska še 

ni začel teči vse dokler se pogodbeni stranki o spornem 

znesku ne sporazumeta. 

7.4.              Naročnik ima pravico od plačila po računu 

Dobavitelja odbiti kakršenkoli davek v znesku, kot se 

zahteva z veljavnimi predpisi. 

7.5.              Plačilo računa ne pomeni, da Naročnik priznava 

pravilnost Dobave in/ali Blago brez napake, niti se ne 

odpoveduje zahtevkom do Dobavitelja. V primeru 

nepravilne Dobave in/ali napak na Blagu, ima Naročnik 

pravico zadržati plačilo sorazmernega zneska plačila vse 

do pravilne Dobave, odprave napak na Blagu oziroma 

dokončnega dogovora z Dobaviteljem iz tega naslova.  

7.6.              Naročnik je upravičen do pobota (kompenzacije) 

oziroma odbitja obračunanih zneskov ali dolga iz 

drugega pravnega naslova v razmerju do Dobavitelja, če 

predhodno obvesti Dobavitelja o nameravanem pobotu 

in v tem okviru o nasprotnih terjatvah, ki so predmet 

pobota. 

 

8. Jamstvo Dobavitelja 

8.1.            Dobavitelj zagotavlja, da je kakovost in varnost 

Blaga v skladu z vsemi predpisanimi normami in 



 
zahtevami, ki veljajo na področju kakovosti in varnosti 

tovrstnega blaga. Dobavitelj nosi samostojno 

odgovornost za izvedbo vseh procesov v zvezi z 

Izvajanjem Pogodbe.  

8.2. Dobavitelj jamči še za: (i) skladnost Blaga s 

specifikacijami in tehničnimi zahtevami, opredeljenimi v 

Naročilnici, (ii) ustreznost Blaga morebitnim posebnim 

pogojem, ki jih dogovorita pogodbeni stranki v 

konkretnem naročilu, (iii) Blago brez napak v obliki, 

materialu oziroma izdelavi, (iv) ustreznost Blaga 

predvidenemu namenu, (v) tehnično brezhibno Blago, 

(vi) pravilnost in popolnost specifikacije, ki je priložena 

Blagu, in informacij o uporabi Blaga, kot so deklaracija, 

navodila za uporabo, opozorila – napotki, predpisi o 

dovoljenju/atestu. 

8.3. Na zahtevo Naročnika Dobavitelj zagotovi 

pravočasno in ustrezno posredovanje dokumentov 

kakovosti (t.j. denimo certifikati kakovosti) najmanj 24h 

pred dobavo Blaga na naslov za dostavo, na mail 

certifikati@vitli-krpan.com. 

8.4. Ravnanje Dobavitelja, da bi izključil jamstva iz tega 

poglavja SPN, nima pravnega učinka. 

8.5. Naročnik je dolžan opraviti količinski in kakovostni 

pregled dobavljenega Blaga v skladu z določbami 

Pogodbe. Če s Pogodbo ni drugače dogovorjeno, se 

količinski in kakovostni pregled dobavljenega Blaga 

opravi v primernem času glede na običajen tek 

poslovanja. Za ta čas se Dobavitelj izrecno odpoveduje 

uveljavljanju ugovorov iz naslova prepoznega grajanja 

napak. 

8.6. Če Naročnik v okviru količinskega in kakovostnega 

pregleda Blaga ugotovi napake na Blagu ali, da Blago 

kako drugače ni v skladu s SPN in/ali Pogodbo, ne glede 

na to ali je prišlo do napake iz razlogov na strani 

Dobavitelja ali druge osebe, ki je sodelovala pri Dobavi, 

ima Naročnik poleg uveljavljanja škode iz naslova 

grajane napake, po svoji izbiri in samostojni oceni ter na 

stroške Dobavitelja še pravico: (i) zahtevati od 

Dobavitelja odpravo napake tako, da Blago popravi ali 

nadomesti z drugim enakim in brezhibnim Blagom, ali (ii) 

sam izvesti potrebne ukrepe za odpravo grajane napake 

ali drugače zagotoviti, da Blago ustreza vsem zahtevam 

naročila, pri čemer nastali stroški bremenijo Dobavitelja, 

ali (iii) v celoti ali delno zadržati plačilo in/ali odstopiti od 

naročila brez obveznosti do Dobavitelja v zvezi Blagom, 

ki je grajano. 

8.7. Če tretja oseba zoper Naročnika uveljavlja zahtevke, ki 

so posledica takšnih napak na Blagu, ki jih Naročnik v 

okviru količinskega in kakovostnega pregleda ni bil 

dolžan in ni mogel ugotoviti, ima Naročnik pravico 

zahtevati od Dobavitelja povrnitev vseh stroškov iz 

naslova vračila Blaga in/ali uveljavljanja odprave napake 

na Blagu, vključno a ne omejeno na stroške odvetnika, 

kot tudi morebitne druge stroške iz tega naslova.  

8.8. V primeru uveljavljanja pravnih napak je Dobavitelj 

zavezan, da Naročnika oprosti in zavaruje pred vsemi 

zahtevki tretjih oseb in drugimi negativnimi posledicami, 

ter mu povrne vso v zvezi s tem nastalo škodo in stroške. 

Navedeno pomeni tudi škodo, ki bi Naročniku nastala na 

podlagi morebitno potrebnih sprememb proizvodov ali 

drugih naprav, ki so predmet njegove dejavnosti in na 

podlagi zamud pri obratovanju. 

8.9. Če kupci Naročnika reklamirajo njegove proizvode 

zaradi napake na Blagu, ki je vgrajeno v tak proizvod in je 

Naročnik v okviru količinskega in kakovostnega pregleda 

ni bil dolžan in ni mogel ugotoviti, in/ali se zaradi tega 

zniža cena teh proizvodov, ali je Naročnik na drugačen 

način oškodovan zaradi napake na Blagu, ima Naročnik 

pravico od Dobavitelja terjati povračilo vse tako nastale 

škode. Naročnik v takih primerih izda reklamacijski 

zapisnik ter obračuna stroške v skladu s cenikom, ki ga 

sprejme poslovodstvo Naročnika ter je napisan na 

obrazcu za reklamacijski zapisnik Minimalni znesek za 

nastale administrativne in manipulativne stroške za 

posamezno reklamacijo znaša 50 EUR. 

8.10. Garancijska doba vgrajenega blaga dobavitelja 

prične veljati z datumom proizvodnje končanega izdelka 

v proizvodnji podjetja in velja 2 leti. V tem časovnem 

obdobju je naročnik upravičen do uveljavljanja garancije. 

8.11. Naročnik je v vsakem primeru kršitve jamstva iz 

tega poglavja upravičen do povrnitve vseh stroškov in 

škode, ki mu zaradi tega nastanejo. Poleg jamstev iz tega 

poglavja, daje Dobavitelj na Blago tudi garancijo v 

trajanju, kot je dogovorjeno s Pogodbo. Če veljavnost 

garancije s Pogodbo ni posebej opredeljena, velja 

garancija za čas za katerega je sicer izdana s strani 

Dobavitelja ali za čas določen s predpisi, kar je dlje. 

 

9. Odgovornost 

9.1.            V kolikor pride pri Dobavitelju do okoliščin, ki 

pomenijo oviro ali motnjo ali lahko privedejo do tega 

oziroma imajo za posledico oviro ali motnjo pri Izvajanju 



 
Pogodbe, ali če Dobavitelj meni, da obstajajo takšne 

okoliščine oziroma še zlasti, če ugotovi, da rokov in 

terminov za Dobavo ne bo mogel upoštevati in se jih 

držati, mora to nemudoma pisno sporočiti Naročniku. V 

sporočilu mora hkrati predlagati alternativne količine 

oziroma nov termin Dobave. Če Dobavitelj navedene 

dolžnosti ne spoštuje, se pozneje ne more sklicevati na 

te okoliščine, razen v primeru, da so bile Naročniku 

očitne. Prav tako se Dobavitelj na te okoliščine ne more 

sklicevati, če so mu bile ob prejemu naročila znane 

oziroma mu niso mogle ostati neznane ali če so nastale 

po prejemu naročila in bi jih lahko predvidel. 

9.2. Dobavitelj zagotavlja, da Naročnik ne bo odgovarjal 

za zahtevke, spore, odgovornosti, škodo ali stroške, ki so 

posledica ali v zvezi s kršitvami jamstev Dobavitelja po 

SPP in/ali Pogodbi, ali telesnih poškodb oziroma druge 

premoženjske ali nepremoženjske škode, nastale zaradi 

ali v zvezi z uporabo Blaga. 

9.3. Dobavitelj odgovarja za povzročeno škodo ali 

škodo, ki neposredno ali posredno izvira iz Izpolnjevanja 

Pogodbe z njegove strani ali Blaga, skladno s splošnimi 

pravili odškodninskega prava, brez kakršnihkoli 

omejitev. 

 

10. Pakiranje 

10.1. Dobavitelj je dolžan pakirati Blago varno na način, 

da bo dobavljeno v nepoškodovanem stanju, vse v 

skladu s standardnimi metodami in predpisi, ki 

Dobavitelja iz tega naslova zavezujejo. Embalaža mora 

biti omejena na obseg, ki je potreben za zaščito Blaga. 

Embalažo lahko sestavljajo samo materiali, ki ne 

škodujejo okolju in jih je mogoče snovno reciklirati. 

10.2. Dobavitelj je zavezan v vsako pošiljko vstaviti 

ustrezna navodila za sestavo in uporabo Blaga, 

informacije o skladnosti Blaga, garancijsko izjavo in 

informacije v zvezi z garancijo, seznam pooblaščenih 

servisov, informacije v zvezi z varnostjo Blaga in druge 

ustrezne informacije, ki so potrebne za Izvajanje 

Pogodbe. 

10.3. Dobavitelj je zavezan zagotoviti, da bodo vsa 

navodila in ostala dokumentacija iz predhodnega 

odstavka popolna, pravilna in posodobljena ter v 

slovenskem in/ali angleškem jeziku. 

 

 

 

11. Ustavitev proizvodnje Blaga 

11.1. V primeru ustavitve redne proizvodnje Blaga ali 

zgolj določene vrste Blaga pri Dobavitelju, je ta zavezan, 

da o tem obvesti Naročnika pred nameravano ustavitvijo 

proizvodnje v roku, ki je dogovorjen v Pogodbi. Hkrati je 

Dobavitelj zavezan Naročniku na njegovo pisno zahtevo 

tovrstni tip Blaga dobavljati še v obdobju dogovorjenem 

v Pogodbi. 

11.2. V kolikor Dobavitelj nikakor ne more zagotoviti 

proizvodnje Blaga v skladu s predhodnim odstavkom 

tega poglavja, ima Naročnik pravico do povrnitve škode, 

ki mu nastane zaradi ustavitve proizvodnje Blaga. 

 

12. Informacije in drugi materiali dani Dobavitelju 

12.1. Kakršnekoli informacije in/ali materiali, ki jih 

Naročnik izroči Dobavitelju za namen Izvajanja Pogodbe, 

so in ostanejo, ne glede na razkritje, izključna last 

Naročnika. Naročnik z izročitvijo tovrstnih informacij ali 

materialov ne prenaša na Dobavitelja nikakršne izrecne 

ali domnevne pravice glede ali v zvezi s svojimi 

avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, patenti ali 

poslovno skrivnostjo, razen če je drugače določeno v 

Pogodbi.  

12.2. Dobavitelju je prepovedano dobavljati oziroma 

prodajati tretjim osebam produkte, ki jih je izdelal na 

podlagi s strani Naročnika izročenih informacij in/ali 

materiala (npr. načrti, vzorci,..), ali z uporabo orodij, ki mu 

jih je dal na razpolago Naročnik, niti ne sme takšne 

produkte uporabljati sam. 

 

13. Obveščanje in komunikacija 

13.1. Pogodbena stranka mora pošiljati nasprotni 

pogodbeni stranki vsa obvestila v pisni obliki po redni 

pošti ali preko elektronske pošte, na naslove, navedene 

v Pogodbi. 

13.2. Morebitne ustne dogovore mora Naročnik potrditi v 

pisni obliki, sicer ne veljajo. Navedeno velja tudi za vse 

ustne dogovore po sklenitvi Pogodbe, še posebej tiste, ki 

spreminjajo oziroma dopolnjujejo Pogodbo. 

13.3. Naročnik najmanj enkrat letno izvede ocenjevanje 

dobavitelja skladno z internimi kriteriji ocenjevanja. V 

primeru nezadovoljivega rezultata lahko naročnik od 

dobavitelja zahteva ukrepe za izboljšanje. 

 

 

 



 
14. Varovanje poslovne skrivnosti 

14.1. Naročnik in Dobavitelj sta zavezana varovati vse 

zaupne informacije, s katerimi se seznanita na podlagi 

Izvajanja Pogodbe, jih ohranjati v tajnosti in se z njimi ne 

okoristiti, niti jih posredovati tretjim osebam, tudi ne po 

izteku pogodbenega razmerja. Zaupne informacije se 

lahko uporabljajo zgolj za namen Izvajanja Pogodbe. 

14.2. Po prenehanju Pogodbe mora vsaka stranka 

nemudoma prenehati uporabljati zaupne informacije in 

jih vrniti nasprotni stranki v posest in nadzor vse 

dokumente in kopije, ki kakorkoli vsebujejo ali izkazujejo 

zaupne informacije. 

14.3. Pojem »zaupna informacija« pomeni vsako 

informacijo, ki je bila razkrita nasprotni stranki ali jo je ta 

drugače pridobila na podlagi Izvajanja Pogodbe (ustno, 

pisno, v obliki dokumentov, promocijskega ali 

predstavitvenega materiala, idr.) in je poslovne, 

tehnične, marketinške, finančne ali druge narave 

oziroma se nanaša ali je na kakršenkoli način povezana 

s – vendar ne izključno – trgom, poslovanjem nasprotne 

stranke, njenimi strankami, proizvodi, postopki, načrti, 

delovnimi izkušnjami, marketinškimi strategijami, 

finančnim položajem ali načrti.  

14.4. Stranka, ki prejme zaupno informacijo, je ni dolžna 

varovati, če: (i) je ali postane ta informacija javno znana 

v okoliščinah, ki ne vsebujejo nobene kršitve teh SPN 

in/ali Pogodbe z njene strani, ali (ii) ji je bila že znana v 

času, ko je prejela to informacijo, ali (iii) ji je bila dana na 

voljo s strani tretje osebe ne da bi bila s tem kršena 

obveznost varovati zaupnost, ali (iv) jo je dolžna razkriti 

po zakonu (npr. na podlagi sodne odredbe). 

14.5. Vsaka stranka je dolžna svoje zaposlene in druge 

osebe, ki sodelujejo pri Izpolnjevanju Pogodbe, zavezati 

k varovanju poslovne skrivnosti v najmanj obsegu iz tega 

poglavja SPP in skrbeti za to, da to dolžnost upoštevajo 

in se je držijo. Pogodbeni stranki za razkritje poslovne 

skrivnosti s strani oseb iz predhodnega stavka 

odgovarjata enako, kot če bi poslovno skrivnost razkrili 

sami.  

 

15. Prenos pravic 

15.1. Nobena pogodbena stranka ne sme prenesti 

katerih koli pravic, koristi ali obveznosti iz teh SPN in/ali 

Pogodbe ali Pogodbe kot take brez predhodnega pisnega 

soglasja nasprotne pogodbene stranke.  

15.2. Nasprotna stranka svojega soglasja ne sme 

odkloniti brez utemeljenih razlogov. 

 

16. Višja sila 

16.1. Višja sila so izredne in nepremagljive okoliščine, ki 

jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti 

in nastopijo po sklenitvi Pogodbe ter so zunaj volje ali 

sfere pogodbenih strank, kot so nepričakovani naravni 

dogodki, ki imajo naravo elementarne nesreče 

(povodenj, potres, požar) in drugi tovrstni dogodki, ki 

imajo za posledico nezmožnost izvajanja obveznosti po 

Pogodbi s strani katerekoli pogodbene stranke.  

16.2. Ob nastopu višje sile se morata pogodbeni stranki 

nemudoma obvestiti in dogovoriti o nadaljnjem izvajanju 

Pogodbe v takih pogojih. Pisno obvestilo mora vsebovati 

podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih 

potencialnih posledicah. 

16.3. V primeru višje sile, sta pogodbeni stranki prosti 

izvajanja svojih pogodbenih obveznosti za čas trajanja 

višje sile. Če je zaradi višje sile začasno onemogočeno 

izvrševanje kakšne pogodbene obveznosti, se rok za 

izvršitev ustrezno podaljša za čas trajanja višje sile.  

16.4. Pogodbena stranka ne odgovarja za škodo, ki je 

posledica višje sile. 

16.5. Če za stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja 

obveznosti po Pogodbi zaradi višje sile, pa o tem 

nemudoma ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da 

bi uporabila višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali 

podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela 

zaradi nastopa višje sile. 

 

17. Osebni podatki 

17.1. Dobavitelj soglaša in se strinja, da Naročnik 

obdeluje morebitne osebne podatke, vendar zgolj v 

obsegu, ki je potreben za Izvajanje Pogodbe. Naročnik bo 

obdeloval pridobljene osebne podatke za druge namene, 

če pridobi od Dobavitelja predhodno pisno soglasje. 

17.2. Dobavitelj ima pravico kadarkoli zahtevati 

informacijo, ali Naročnik obdeluje osebne podatke iz 

naslova Pogodbe, katere podatke obdeluje in na kakšen 

način, pri čemer ima pravico seznaniti se s temi osebnimi 

podatki in jih tudi prejeti. 

17.3. Dobavitelj lahko zahteva omejitev obdelave 

osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov 

ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih 

odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana 



 
soglasja za različne namene obdelave, zahteva popravke 

oziroma dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse 

navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu 

iz 15. do 22. člena Splošne uredbe EU o varstvu osebnih 

podatkov (GDPR). Ne glede na uveljavitev predhodno 

navedenih pravic Dobavitelja, bo Naročnik lahko 

obdeloval osebne podatke na podlagi morebitnih ostalih 

danih privolitev ter v primeru, da za obdelavo obstaja v 

skladu s 6. členom Splošne uredbe EU o varstvu osebnih 

podatkov (GDPR) druga pravna podlaga, v okviru te 

pravne podlage.  

17.4. Naročnik z osebnimi podatki ravna posebej skrbno 

in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V kolikor 

Naročnik obdelave ne izvaja samostojno, lahko 

posreduje osebne podatke zunanjim obdelovalcem, ki 

podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod 

nadzorom Naročnika. Poleg zunanjih obdelovalcev lahko 

Naročnik posreduje osebne podatke tudi zakonsko 

upravičenim subjektom. 

17.5. Vse osebne podatke bo Naročnik obdeloval in 

varoval v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih 

podatkov. 
 

18. Splošne določbe 

18.1. V primeru mednarodne prodaje blaga je uporaba 

Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni 

prodaji blaga (ti. Dunajska konvencija o mednarodni 

prodaji blaga) izključena v celoti.  

18.2. Pogodba se lahko spremeni ali dopolni le s pisnim 

aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni 

stranki.  

18.3. Če katerakoli od določb teh SPN in/ali Pogodbe je 

ali postane neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na 

veljavnost ali izvršljivost ostalih pogodbenih določb in 

veljavnost teh SPP in/ali Pogodbe kot celote. Neveljavna 

ali neizvršljiva določba se nadomesti z veljavno, ki mora 

čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči 

neveljavna določba. 

18.4. Vsaka stranka nosi vse stroške, ki se nanašajo na 

Izvajanje Pogodbe z njene strani. 

18.5. Dobavitelj mora zagotoviti, da bo imel pridobljena 

vsa zakonska soglasja in dovoljenja ter vsa soglasja in 

dovoljenja lokalnih organov, ki mu dovoljujejo, da 

dobavlja Blago v Republiko Slovenijo.  

 
19. Končne določbe 

19.1. SPN veljajo od januarja 2022 do preklica. 

19.2. SPN se uporabljajo za dobaviteljske pogodbe, ki jih 

Naročnik sklene po datumu sprejema SPN in, ki se 

izrecno sklicujejo na SPN.  

19.3. Zadevni SPN ne vplivajo na določbe morebitnih 

drugih splošnih pogojev Naročnika in obratno.  

19.4. SPN so objavljeni na spletni strani  Naročnika - 

http://www.vitli-krpan.com. Naročnik bo Dobavitelja 

obvestil o vsaki spremembi SPP obvestil na izstavljeni 

Naročilnici. 

 

 

PIŠEK – Vitli KRPAN, d.o.o.  

 

Franc Pišek, direktor 

 

 

 

 

 


