
1 
 

Družba ANTON BLAJ, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Griže 9, 3302 Griže na podlagi 

120. člena Obligacijskega zakonika Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 83/2001) sprejema in 

objavlja 

SPLOŠNE POGOJE ZA PRODAJO BLAGA 

1. Področje uporabe 

1.1. Ti Splošni pogoji za prodajo blaga (v nadaljevanju tudi Splošni pogoji ali Pogoji) se 

uporabljajo za vsa pravna razmerja, ki jih Prodajalec kot prodajalec sklepa s svojimi 

Kupci kot kupci, pri katerih se Kupec primarno zaveže od Prodajalca kupiti blago. 

1.2. Ti Splošni pogoji se smiselno uporabljajo tudi v drugih primerih, ki niso izrecno 

navedeni v predhodnem odstavku, če sta se pogodbeni stranki dogovorili za njihovo 

uporabo ali je Prodajalec seznanil sopogodbenika z njihovo uporabo. 

1.3. Ti Splošni pogoji se uporabljajo in zavezujejo Kupca glede vseh prodaj Prodajalca, ki so 

dogovorjene po datumu, ko se je Kupec seznanil s temi Splošnimi pogoji. Kupec se s 

sprejemom teh Splošnih pogojev tudi izrecno strinja, da ti Splošni poslovni pogoji 

Kupca zavezujejo glede vseh bodočih naročil pri Prodajalcu, ne glede na vrsto in 

predmet naročila, in ne glede na to, ali so bili ti Splošni poslovni pogoji potrjeni ob 

vsakem naročilu. S sprejemom teh Splošnih pogojev se Kupec izrecno strinja s tudi z 

dopolnitvami oziroma novimi verzijami Splošnih pogojev, ki so vsakokrat objavljene 

na spletni strani www.blaj-fasteners.com. 

2. Definicije in interpretacija teh Pogojev 

2.1. Izrazi v teh Pogojih imajo sledeč pomen: 

2.1.1 Delovni dan pomeni vsak dan razen sobote in nedelje, ter praznikov in dela prostih 

dni v državi po sedežu Kupca. 

2.1.2 Kupec pomeni vsako osebo, ki je pogodbeni partner Prodajalca v pogodbenih 

razmerjih, za katera se uporabljajo ti Pogoji, kot so podrobneje opredeljena v Poglavju 

1 zgoraj. 

2.1.3 Okvirna pogodba pomeni vsako pogodbo med Kupcem in Prodajalcem, ki v splošnem 

ureja njune medsebojne odnose glede sklepanja posameznih Pogodb (dobav). 

2.1.4 Kadar ti Pogoji zahtevajo ravnanje stranke v pisni obliki, navedeno pomeni podpisan 

izvod, ki je posredovan po pošti, po faksu, skeniran po e-mailu ali na drug način, ki 

omogoča zanesljivo komunikacijo, razen če ti Pogoji za posamezen primer določajo 

strožje obličnostne zahteve. Kadar ti Pogoji za posamezno ravnanje določajo pisno 

obliko, je ta pisna oblika pogoj za veljavnost takšnega ravnanja (forma ad valorem) in 

se pogodbeni stranki izrecno dogovorita, da ni namenjena le dokazovanju ravnanja. 
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2.1.5 Pogodba pomeni vsako pogodbo, ki jo sklene Prodajalec s Kupcem iz področij 

uporabe teh Pogojev, kot so podrobneje opredeljena v Poglavju 1 zgoraj. Pogodba 

pomeni tudi vsakokraten dogovor oz. soglasje volj strank glede bistvenih sestavin 

posameznega nakupa oz. dobave, kot je to določeno v členu 3.3. teh Splošnih 

pogojev. 

2.1.6 Pogodbeni stranki sta Kupec in Prodajalec. 

2.1.7 Pogoji ali Splošni pogoji pomenijo te Splošne poslovne pogoje za prodajo blaga; 

2.1.8 Prodajalec pomeni družbo ANTON BLAJ, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., 

Griže 9, 3302 Griže, Slovenija, matična številka 6498485000. 

2.2. V teh Pogojih (razen če kontekst zahteva drugače) ali je za posamezen primer izrecno 

definiran drugačen pomen: 

2.2.1 besede v ednini vključujejo množino in obratno, sklicevanja na osebe oziroma družbe 

vključujejo njihove pravne naslednike in cesionarje; 

2.2.2 se sklicevanje na določeno točko, določbo, prilogo ali dodatek razlaga kot sklicevanje 

na točko, določbo ali prilogo ali dodatek Pogodbe; 

2.2.3 se sklicevanje na katerokoli pogodbo razlaga kot sklicevanje na takšno pogodbo, ki se 

lahko občasno spremeni ali dopolni, pri čemer v smislu sklicevanja in veljavnosti 

zavezuje vsakokratna pogodba;  

2.2.4 so naslovi in kazala vključeni le zaradi lažjega sklicevanja in ne vplivajo na tolmačenje 

teh Pogojev; 

2.2.5 sklicevanje na »predpise« vključuje sklicevanje na vsakokratno veljavno zakonodajo 

ter vsakokratno veljavno ustavo, zakon, uredbo, normativni akt, pravila, predpise; 

2.2.6 se besede »vključno« in »še zlasti« razlagajo le kot način ponazoritve ali poudarka in 

se ne razlagajo kot omejitev splošnosti katerihkoli prej navedenih besed, niti ne 

povzročijo takšne omejitve. 

2.3. Pogodbeni stranki se dogovorita za hierarhijo uporabe dogovorov v zvezi s 

Pogodbami, in sicer za vse Pogodbe veljajo: 

2.3.1 določbe posamezne Pogodbe, 

2.3.2 določbe morebitne Okvirne pogodbe s Kupcem, če Pogodba ne določa drugače, 

2.3.3 določbe teh Pogojev, če Okvirna pogodba ali Pogodba ne določa drugače, 
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2.3.4 zakonodaja, predpisi, splošne smernice in strokovni standardi, ki veljajo pri sklenitvi 

pogodbe, vse v zadnji veljavni različici, če Pogoji, Okvirna pogodba ali Pogodba ne 

določa drugače. 

2.4. Šteje se, da so vsi elementi iz člena 2.3 sestavni del vsake Pogodbe. 

2.5. Kupec s sprejemom teh splošnih pogojev izrecno soglaša, da se za Pogodbe ne 

uporabljajo morebitni splošni poslovni ali drugačni pogoji Kupca, razen če za 

posamezen primer Pogodba določa drugače. 

3. Sklenitev Pogodbe 

3.1. Vse ponudbe Prodajalca in naročila Kupca se štejejo za sprejeta s strani druge 

pogodbene stranke s pisno potrditvijo. Prodajalec lahko dano ponudbo do sprejetja s 

strani Kupca, ne glede na obliko, v kateri je bilo dana, kadarkoli na kakršenkoli način 

prekliče. 

3.2. Če prodajalec v svoji ponudbi navede, da gre za neobvezujočo, informativno ali 

drugačno tovrstno ponudbo, takšna ponudba Prodajalca k ničemer ne obvezuje, 

ampak ima pravno naravo vabila k dajanju ponudb Kupcu. 

3.3. Če med strankama oz. s temi Pogoji ni določeno drugačne je posamezna Pogodba (v 

smislu dogovora stranka o posamezni dobavi) sklenjena, ko ena izmed pogodbenih 

strank poda pisno naročilo oziroma ponudbo drugi pogodbeni stranki, druga 

pogodbena stranka pa ga pisno potrdi. Molk pogodbene stranke ne pomeni potrditve 

naročila. 

4. Predmet Pogodbe 

4.1. Predmet Pogodbe je nakup in prodaja blaga in storitev, ki sodijo v Področje uporabe 

teh Splošnih pogojev, kot je to definirano v 1. poglavju Splošnih pogojev. 

4.2. Če ni izrecno dogovorjeno drugače je Prodajalec dolžan blago izročiti Naročniku v 

poslovnih prostorih Prodajalca in ne odgovarja za organizacijo prevoza, Kupec pa je 

blago dolžan sprejeti in odpeljati v dogovorjenem dobavnem roku, sicer nosi stroške 

skladiščenja.  

4.3. Kupec nosi riziko in stroške naključnega uničenja ali poslabšanja blaga oziroma 

predmetov Pogodbe od nalaganja blaga na prevozno sredstvo v prostorih Prodajalca. 

4.4. Prodajalec ohrani lastninsko pravico na predmetih Pogodbe do popolnega plačila vseh 

obveznosti Kupca do Prodajalca iz naslova Pogodbe ali iz drugih naslovov (prodaja z 

lastninskim pridržkom). Prodajalec je upravičen od Kupca kadarkoli zahtevati, da svoj 

podpis na Pogodbi (oz. naročilu ali sprejemu ponudbe po 3.3. členu te pogodbe) overi 

pri notarju v Republiki Sloveniji ali v tujini z ustreznim apostilom, če se za posamezno 
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državo le-ta zahteva. Na zahtevo glede overitve podpisa lahko Prodajalec ne glede na 

določbe člena 3.3. Splošnih Pogojev enostransko veže tudi veljavnost Pogodbe (oz. 

dogovora o posamezni dobavi).  

4.5. V primeru stvarnopravno veljavne nadaljnje prodaje predmetov Pogodbe s strani 

Kupca dobrovernim tretjim osebam pridobi Prodajalec terjatev do tretje osebe iz 

naslova kupnine, ki jo tretja oseba dolguje Kupcu (podaljšani lastninski pridržek). V 

razmerju med Kupcem in Prodajalcem se šteje tovrstni dogovor za odstop terjatve, pri 

čemer je dolžan Kupec obvestiti tretjo osebo o tovrstnem odstopu, s tretjo osebo pa 

tudi ne sme skleniti pogodbe sklenitvi dogovora o tem, da ne bi smel prenesti terjatve 

na Prodajalca. V kolikor uveljavitev in izterjava terjatve napram tretji osebi ni (v celoti 

ali delno) mogoča, odgovarja Kupec Prodajalcu za škodo, ki izvira iz nezmožnosti 

uveljavitve terjatve, in sicer ne glede na siceršnjo odgovornost odstopnika, ki jo ima 

po zakonu.  

5. Pogodbena cena 

5.1. Pogodbena cena je fiksna in jo je dolžan Kupec plačati v celoti, brez pobotov, 

pridržkov, ali kakršnihkoli odbitkov. Kupec krije stroške nakazila denarnih sredstev, 

Prodajalec pa krije stroške provizije svoje banke v zvezi z nakazilom. 

5.2. K dogovorjeni pogodbeni ceni se prišteje vsakokratni veljavni DDV in vse javne 

dajatve, davščine, carine, takse in/ali podobno, ki jih je dolžan v celoti kriti Kupec. 

5.3. Kakršnakoli sprememba cen mora biti dogovorjena pisno, sicer ne velja. 

6. Plačilo 

6.1. Rok plačila je 15 dni. 

7. Izročitev blaga Kupcu 

7.1. Prodajalec je dolžan Kupcu izročiti blago v dogovorjenem roku. Če rok ni dogovorjen, 

rok določi Prodajalec glede na svoje običajne dobavne roke in ga sporoči Kupcu.  

7.2. V primeru spremembe naročila s strani Kupca, bo Prodajalec takšno spremembo 

upošteval, če bo to glede na potek proizvodnega procesa Prodajalca še mogoče, ni pa 

Prodajalec tega dolžan storiti, če je že pričel z delom, naročil material ali podobno, 

razen če kupec privoli v ustrezno povišanje cene. V primeru spremembe naročila 

dobavni rok prične teči v celoti znova, če se stranki ne dogovorita drugače.  

7.3. Kupec je dolžan blago pregledati takoj ob prejemu. Kupec je dolžan v roku 8 dni 

notificirati očitne napake blaga, sicer izgubi vse pravice v zvezi z napakami 

dobavljenega blaga. 
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8. Jamčevanje Prodajalca 

8.1. Odgovornost Prodajalca za napake blaga je omejena. Prodajalec odgovarja za 

morebitne napake dobavljenega blaga izključno v primeru, da dobavljeno blago ni bilo 

v skladu z dogovorjeno specifikacijo blaga, oziroma da blago ni bilo uporabno za 

običajno rabo. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev, da je blago primerno za 

kakršenkoli drug namen izven okvira običajne rabe, tudi če je bil tak namen Kupca 

Prodajalcu znan, razen če se pogodbeni stranki v pisni obliki izrecno dogovorita 

drugače.  

8.2. Jamstvo za napake blaga je omejeno izključno na predmet dobave. Prodajalec Kupcu v 

nobenem primeru ne jamči za izgubljeni dobiček, niti za refleksno škodo oziroma 

škodo, ki bi nastala na drugih predmetih Kupca ali v proizvodnem procesu Kupca 

zaradi napak blaga Prodajalca. Odškodninska odgovornost Prodajalca in Odgovornost 

prodajalca iz naslova napak blaga je v vsakem primeru omejena na vrednost 

posameznega blaga z napako.  

9. Odstop od Pogodbe in zadržanje izvajanja Pogodbe 

9.1. Prodajalec lahko kadarkoli odstopi od sklenjene Pogodbe (oz. katerekoli dogovorjene 

dobave), če mu Kupec dolguje plačilo katerekoli zapadle terjatve, ne glede na to, ali ta 

terjatev izvira iz Pogodbe ali iz drugega pravnega temelja. V primeru odstopa 

Prodajalca iz zgoraj navedenega razloga mu Kupec dolguje tudi povračilo vse nastale 

škode. 

9.2. Prodajalec lahko kadarkoli enostransko zadrži vse nadaljnje dobave blaga ali storitev 

po katerikoli Pogodbi ali drugi pravni podlagi, in sicer ne glede na pogodbeno določeni 

rok dobave, če mu Kupec dolguje plačilo katerekoli zapadle terjatve, ne glede na to, 

ali ta terjatev izvira iz Pogodbe ali iz drugega pravnega temelja. Dobavni rok za 

dobavo blaga po pogodbi se v tem primeru podaljša za čas trajanja zamude in 

dodatnih 8 dni. 

9.3. Če Kupec zaustavi vodenje svojih običajnih poslov ali ne more več izpolniti svojih 

zapadlih obveznosti, ali če uvede insolvenčni postopek ali se ta uvede proti njemu, ali 

če je zanj naročen ali na njegovo naročilo zahtevan likvidacijski oz. stečajni upravitelj, 

ali če se v prid upnikov sprovede prenos terjatev ali če opravičen zaostanek (ali skupni 

čas več opravičenih zaostankov) presega 60-dnevno trajanje, je Prodajalec upravičen 

do takojšnje odpovedi pogodbe, brez odgovornosti za kakršnokoli povzročeno škodo 

ali stroške. Pogodbeni stranki se lahko v tem primeru dogovorita za ukrepe glede 

zmanjševanja škode. 
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10. Zavarovanje plačil 

10.1. Prodajalec lahko od kupca kadarkoli, kadar pogodbeno dogovorjena kupnina ni 

plačana v celoti v naprej takoj ob naročilu, zahteva primerno zavarovanje za plačilo 

dogovorjene kupnine, četudi to v Pogodbi ni bilo v naprej dogovorjeno. Kupec je 

dolžan zavarovanje zagotoviti v roku 3 delovnih dni. Kupec se strinja, da primerno 

zavarovanje pomeni med drugim izvršnico za plačilo za vse dobave blaga in storitev v 

pogodbeno dogovorjeni višini kupnine in v pogodbeno dogovorjenem roku, ali drug 

primerljiv instrument zavarovanja. V primeru, da je transakcijski račun Kupca blokiran 

oziroma je bil blokiran kadarkoli v zadnjih šestih mesecih, pa lahko primerno 

zavarovanje pomeni bančno garancijo prvovrstne banke za celoten znesek kupnine ali 

takojšnje plačilo celotnega zneska kupnine. 

10.2. Prodajalec lahko kadarkoli enostransko zadrži vse nadaljnje dobave blaga ali storitev 

po katerikoli Pogodbi, in sicer ne glede na pogodbeno določeni rok dobave, vse dokler 

Kupec Prodajalcu ne izroči zavarovanja iz prejšnje točke. Vsaka zamuda pri izročitvi 

zavarovanja samodejno podaljša dogovorjeni dobavni rok za čas trajanja zamude, 

podaljšan za 8 dni. 

11. Prenos pravic 

11.1. Prodajalec lahko svoje obveznosti izpolni sam ali po tretjih osebah. 

11.2. Kupec svojih terjatev do Prodajalca ne sme prenesti tretjim osebam, če ni drugače 

dogovorjeno. 

11.3. O spremembi kontaktnih ali registrskih podatkov sta pogodbeni stranki dolžna druga 

drugo nemudoma pisno obvestiti. 

12. Varstvo pravic intelektualne lastnine 

12.1. Prodajalec je imetnik vseh pravic intelektualne lastnine v zvezi s svojimi blagom. 

Pogodbe nimajo za posledico kakršnegakoli prenosa ali licenciranja pravic 

intelektualne lastnine med strankama. 

12.2. Vse pravice intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami na vseh avtorskih 

delih, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem Pogodbe, pripadejo v celoti Prodajalcu, in sicer 

izključno, časovno in teritorialno neomejeno, ter vključno s pravico do predelave in 

brezplačnih nadaljnjih prenosov. 

13. Varovanje poslovne skrivnosti 

13.1. Vsaka Pogodba, vse njene priloge ter vsi drugi dokumenti, ki si jih bosta pogodbeni 

stranki izmenjali na podlagi Pogodbe oziroma v siceršnjem poslovnem razmerju 

oziroma v okviru poslovne komunikacije med njima, so poslovna skrivnost 
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pogodbenih strank in jih stranki brez soglasja druge stranke ne bosta razkrivali tretjim 

osebam, razen: 

13.1.1 na podlagi zakonite odredbe pristojnega organa, ki je obvezujoča za pogodbeno 

stranko, 

13.1.2 če so ti podatki predhodno postali prosto javno dostopni brez kršitve Pogodbe.  

13.2. Kupec je seznanjen, da poslovne skrivnosti Prodajalca, ki bodo razkrite v okviru 

izvajanja Pogodbe, pomenijo bistveno konkurenčno prednost Prodajalca in bi lahko 

njihovo razkritje tretjim osebam ogrozilo nadaljnje poslovanje Prodajalca. Glede na 

navedeno je Kupec seznanjen, da bi lahko z razkritjem teh poslovnih skrivnosti tretji 

osebi Prodajalcu nastala večja premoženjska škoda ki lahko ogrozi tudi obstoj oz. 

nadaljnje poslovanje Prodajalca. Kupec je dolžan po prenehanju Izvajanja posamezne 

Pogodbe oziroma sodelovanja s Prodajalcem uničiti vse podatke in dokumente v zvezi 

s tem sodelovanjem, razen tistih, ki jih je dolžan hraniti po zakonu, te pa je dolžan 

uničiti v najkrajšem zakonsko dopustnem roku. 

13.3. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti stranke trajno zavezuje tudi po izteku 

veljavnosti teh Pogojev ali posamezne Pogodbe. 

13.4. Vsaka stranka je dolžna svoje zaposlene in druge osebe, ki zanjo izpolnjujejo 

pogodbene dolžnosti, zavezati k varovanju poslovne skrivnosti v najmanj zgoraj 

navedenem obsegu in skrbeti za to, da to dolžnost upoštevajo in se je držijo. Kupec za 

razkritje poslovne skrivnosti s strani teh oseb odgovarja enako, kot če bi poslovno 

skrivnost razkril sam. 

14. Obvestila 

14.1. Vsako obvestilo, podano po teh Pogojih, mora biti pisno. Če je sporočilo poslano po 

elektronski poti, se šteje kot veljavno le obvestilo, ki je bilo podano na naslov, ki ga je 

druga stranka predhodno potrdila kot naslov za sprejemanje pošiljk. 

14.2. Kadar ti pogoji določajo, da se obvestilo pošlje priporočeno po pošti, mora biti vsako 

obvestilo ali dokument, ki se napravi, pošlje ali vroči s strani ene stranke drugi stranki 

v skladu s to Pogodbo, vročeno tej drugi stranki na njen naslov, podan v naslovu 

Pogodbe ali na straneh registra, razen če je stranka drugo stranko obvestila o 

spremembi naslova. 

14.3. Domneva o prejemu: Če ni v tej Pogodbi določeno drugače, se domneva, da je bilo 

vsako obvestilo prejeto: 

14.3.1 v primeru pisnega obvestila, vročenega s kurirsko službo, tisti delovni dan, ko je bilo 

dejansko vročeno ali naslednji delovni dan, če je bilo vročeno po koncu običajnega 

delovnega časa prejemnika; in 
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14.3.2 če je bilo poslano po pošti znotraj države Slovenije, tretji delovni dan po dnevu, ko je 

bilo pravilno odposlano s priporočeno pošto in plačano poštnino, sicer pa na dan, kot 

izhaja iz potrdila o vročitvi.  

14.3.3 če pogodbena stranka brez utemeljenega razloga zavrne poskus vročitve, se šteje 

sporočilo za vročeno naslednji dan po zavrnitvi poskusa vročitve. 

14.4. Vsa obvestila v skladu s temi pogoji morajo biti v slovenskem jeziku, če pa Kupec ni 

registriran v Sloveniji, pa v jeziku Pogodbe. Vsaka pogodbena stranka lahko obvestilo 

vedno poda tudi v angleškem jeziku. 

15. Spremembe Pogojev 

15.1. Prodajalec lahko kadarkoli spremeni ali dopolni te Pogoje. Spremenjeni Pogoji se 

uporabljajo za vsa posamezna naročila Kupca od spremembe Pogojev dalje. 

16. Splošne določbe 

16.1. Če določba teh Pogojev ali Pogodbe je ali postane nična, neveljavna ali neizvršljiva, to 

ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost katerekoli druge določbe teh Pogojev ali 

Pogodbe. 

16.2. S sprejemom teh Pogojev se izključi veljavnost vseh predhodnih dogovorov med 

strankama in ti Pogoji skupaj z morebitno Okvirno Pogodbo s Kupcem skupaj 

nadomeščajo vse predhodne dogovore s Kupcem. 

17. Uporaba prava in reševanje sporov 

17.1. Za vse, kar ni določeno s temi Pogoji ali Pogodbo, kakor tudi za razlago teh Pogojev in 

Pogodbe se uporabljajo predpisi Republike Slovenije (izbrano pravo), ne ozirajoč se na 

pravila mednarodnega zasebnega prava Republike Slovenije in pravil Evropske 

skupnosti, ki se nanašajo na kolizijo pravnih norm. Uporaba Dunajske konvencije o 

prodaji blaga je izključena.  

17.2. Za reševanje vseh sporov, ki izvirajo iz ali so v zvezi s Pogodbo, so krajevno pristojna 

sodišča v Republiki Sloveniji, s sedežem v Ljubljani (dogovor o pristojnosti).  

17.3. Splošni pogoji so sprejeti v treh enakovrednih verzijah, in sicer v slovenskem, 

angleškem in nemškem jeziku. 

Griže, dne 1.12.2014 

Anton Blaj d.o.o. 

Objavljeno na: 

www.blaj-fasteners.com 


