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SPLOŠNI POGOJI ZA POGODBENO PROIZVODNJO DRUŽBE TIPS d.o.o. 

Veljajo od 01.05.2022  

 

 

I. SPLOŠNO  

 

1. Ti splošni pogoji so namenjeni uporabi skupaj s posebnimi pogoji v vsakokratni pogodbi o izdelavi in dobavi 

posebej zasnovanih komponent (v nadaljnjem besedilu: izdelki) med TIPS d.o.o (v nadaljnjem besedilu: 

dobavitelj) in kupcem na podlagi kupčevih naročil in specifikacije za komponente, ki so namenjene vgraditvi 

v kupčeve lastne izdelke.  

2. Ti splošni pogoji so namenjeni tudi uporabi za serijske dobave, kot je določeno v poglavju XXI.  

3. V primeru nasprotja med temi splošnimi pogoji in kakršnimi koli posebej dogovorjenimi pogoji med 

strankama vsakokratne pogodbe prevladajo posebni pogoji.  

4. Kakršnekoli informacije o izdelku so zavezujoče le, če so izrecno vključene v pogodbo.  

5. Kadar se v teh splošnih pogojih uporablja izraz »pisno«, to pomeni s podpisanim dokumentom, pismom, e-

pošto ali na drug med strankama dogovorjen način.  

6. Stranke bodo pri izpolnjevanju svojih pogodbenih obveznosti ravnale v skladu z načelom dobre vere in 

poštenja.  

 

II. NAROČILA IN SPECIFIKACIJE  

 

7. Dobavitelj bo izdelek izdelal, testiral, označil, zapakiral in poslal v skladu z naročili in specifikacijami kupca in 

v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, pravili in predpisi.  

8. Vsa naročila in specifikacije morajo biti podane v pisni obliki.  

9. Kupčevo naročilo, v katerem je določen rok, do katerega mora biti sprejeto, je za kupca zavezujoče do izteka 

tega roka. Če rok za potrditev naročila ni določen v naročilu, je kupec z zavezan z naročilom za čas, ki je 

običajno potreben, da ga dobavitelj preuči in se o njem odloči in da dobaviteljev odgovor prispe do kupca.  

10. Naročilo kupca je sprejeto, ko kupec prejme pisno potrdilo dobavitelja. Dobaviteljev molk se nikoli ne šteje 

za sprejem kupčevega naročila.  

 

III. VZORCI, POSEBNA ORODJA IN OPREMA  

 

11. Kadar morajo stranke pri izvajanju pogodbe razkriti svojo tehnologijo, vzorce, posebna orodja in opremo, 

ostajajo ta razkritja zaupna v skladu s poglavjem XX. Če ni drugače dogovorjeno, kupec na lastno nevarnost 

in stroške organizira vse potrebne prevoze vzorcev, posebnega orodja in opreme.  

12. Vzorce, posebna orodja in opremo, ki so izključno namenjeni izpolnitvi pogodbe in jo zagotovi dobavitelj, 

plača kupec in postanejo last kupca, razen če ni drugače dogovorjeno. Kupec povrne dobavitelju stroške 

zamenjave ali popravila le-teh zaradi normalne obrabe ali drugih vzrokov, za katere dobavitelj ni odgovoren.  

13. Dobavitelj ima pravico obdržati vzorce, posebna orodja ali opremo, ki jih je zagotovil po pogodbi, kadar se 

upravičeno pričakuje, da bodo drugače razkriti tretjim osebam, s čimer bi dobavitelju nastala škoda. Dobavitelj 

v takih primerih kupcu povrne vrednost teh zadržanih predmetov.  

14. Vzorci, posebna orodja in oprema, ki jih kupec zagotovi za izpolnitev pogodbe, ostanejo v lasti kupca in jih ni 

mogoče uporabiti za noben drug namen kot za izpolnitev pogodbe.  

15. Obveznosti dobavitelja glede vzorcev, posebnega orodja in opreme dokončno prenehajo po izpolnitvi 

pogodbe. Dobavitelj bo kupca obvestil, preden jih odstrani. 
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IV. OPISI IN RISBE  

 

16. Če ni drugače dogovorjeno, ostanejo vsi opisi in risbe v zvezi z izdelki ali njihovo izdelavo, ki jih ena stranka 

predloži drugi, last stranke, ki jih je predložila.  

17. Če katera koli stranka želi spremembo tehničnih specifikacij izdelkov, predloži svoje predloge v pisni obliki 

drugi stranki, ki mora nanje pisno odgovoriti v 50 delovnih dnevih.  

18. Risbe, tehnični dokumenti in drugi tehnični podatki, ki jih prejme ena stranka, se brez soglasja druge stranke 

ne smejo uporabljati za druge namene kot za tiste, za katere so bili izročeni, kot so montaža, namestitev in 

vzdrževanje izdelkov, prav tako pa se ne smejo kopirati, reproducirati ali posredovati tretji osebi.  

 

V. SKLADNOST Z VZORCEM IZDELKA  

 

19. Če so izdelki izdelani serijsko, morajo biti skladni z vzorcem izdelka, ki ga je odobril kupec in se proizvodnja 

ne prične, dokler dobavitelj ne prejme kupčeve pisne odobritve vzorca.  

 

VI. ODŠKODOVANJE ZARADI TERJATEV IZ NASLOVA INTELEKTULANE LASTNINE  

 

20. Kupec jamči in varuje dobavitelja pred vsemi zahtevki, ki temeljijo na kršitvah patentov, patentov za 

oblikovanje, blagovnih znamk ali drugih premoženjskih pravic, če takšni zahtevki izhajajo iz izdelave izdelkov 

z uporabo specifikacije, risbe, vzorca, modela, posebnega orodja ali druge opreme, ki jih zagotovi kupec.  

 

VII. CENE  

 

21. Cene za izdelke so tiste, ki so določene v pogodbi. Če ni drugače dogovorjeno, cene ne vključujejo prodajnih 

davkov, trošarin, DDV ali drugih dajatev in vključujejo vse stroške, ki so v breme dobavitelja v skladu s 

pogodbo.  

 

VIII. PREGLED IN PREIZKUSI  

 

22. Kupec lahko med običajnim delovnim časom pregleda dobaviteljevo opremo za končno preizkušanje, ki se 

uporablja pri izvajanju pogodbe ter pregleda in preizkusi izdelke glede materialov in izdelave. Kupec mora 

dobavitelja o pregledu obvestiti vsaj en teden prej. Pregledi in preizkusi ne smejo neupravičeno ovirati 

opravljanja dela.  

23. Če preizkusi pokažejo, da izdelki ne izpolnjujejo zahtev pogodbe, mora dobavitelj, razen če kupec sprejme 

takšno odstopanje, brez odlašanja zagotoviti skladnost izdelkov s pogodbo.  

24. Dobavitelj nosi vse stroške za vse dogovorjene preglede in preizkuse na mestu proizvodnje. Kupec krije svoje 

potne stroške.  

 

IX. POGOJI DOBAVE  

 

25. Dobava izdelka in prehod tveganja za izgubo ali poškodbo izdelkov se urejata v skladu z najnovejšo različico 

pravil Incoterms. Če ni dogovorjeno drugače, je dobava FCA Leskovec pri Krškem.  

 

X. EMBALAŽA  

 

26. Stranka, ki po pogodbi zagotovi embalažo, jo mora zagotoviti v dobrem stanju. Kadar mora kupec zagotoviti 

embalažo, jo zagotovi ob času in na mestu, ki ga določi dobavitelj.  

27. Kupec mora na svoje stroške vrniti embalažo za večkratno uporabo, ki pripada dobavitelju. Če kupec tega ne 

stori, je dobavitelj upravičen do povračila vrednosti takšne embalaže.  
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XI. ZAHTEVKI PROTI PREVOZNIKU  

 

28. Po preučitvi, ali so čas prihoda, stanje in količina izdelkov v skladu z odpremnico, mora kupec nemudoma 

obvestiti dobavitelja o kakršnih koli zahtevkih do prevoznika, kadar je dobavitelj v skladu z izbrano klavzulo 

Incoterms odgovoren za ustrezno organizacijo prevoza. 

 

XII. ZAPOZNELA DOBAVA IN NEDOBAVA  

 

29. Če sta stranki namesto določitve datuma dobave določili časovno obdobje, znotraj katerega bo dobava 

opravljena, začne ta rok teči z dnem, ko dobavitelj prejme kupčevo naročilo ali z dnem, ko je bila pogodba 

sklenjena.  

30. Če dobavitelj predvideva, da izdelkov ne bo mogel pravočasno dobaviti, mora o tem nemudoma pisno 

obvestiti kupca, pri čemer navede razlog in po možnosti čas, ko se lahko pričakuje dobava. 

31. Če je zamuda pri dobavi posledica katerekoli od okoliščin, navedenih v poglavju XIX ali dejanja ali opustitve 

s strani kupca, se rok dobave podaljša za razumno obdobje ob upoštevanju vseh okoliščin. Ta določba velja 

ne glede na to ali nastane razlog za zamudo pred dogovorjenim rokom dobave ali po njegovem izteku.  

32. Če izdelki niso dobavljeni v dogovorjenem roku, je kupec upravičen do pavšalne odškodnine od dneva, ko bi 

morala biti dobava opravljena. Za vsak dopolnjeni teden zamude se plača pavšalna odškodnina v višini 0,5 

odstotka kupnine. Pavšalna odškodnina ne sme presegati 7,5 odstotka kupnine. Če v primeru delnih dobav 

pride do zamude le dela izdelkov, se pavšalna odškodnina obračuna glede na tisti del kupnine, ki se nanaša 

na tisti del izdelkov, ki ga zaradi zamude ni mogoče uporabiti v skladu z namenom strank. Pavšalna odškodnina 

zapade v plačilo na kupčevo pisno zahtevo, vendar ne pred zaključkom dobave ali pred odpovedjo pogodbe 

v skladu s 33. točko. Kupec izgubi pravico do pavšalne odškodnine, če je ne uveljavlja v šestih mesecih od 

dne, ko bi dobava morala biti opravljena.  

33. Če je zamuda pri dobavi tolikšna, da je kupec upravičen do največje pavšalne odškodnine po prejšnji točki in 

če izdelki še vedno niso dobavljeni, lahko kupec pisno zahteva dobavo v končnem razumnem roku, ki ne sme 

biti krajši od enega tedna. Če dobavitelj ne izvede dobave izdelkov v tem končnem roku in to ni posledica 

kakršnekoli okoliščine, za katero je odgovoren kupec, lahko kupec s pisnim obvestilom dobavitelju odpove 

pogodbo za tisti del izdelkov, ki se ga zaradi dobaviteljeve opustitve dobave ne da uporabiti v skladu z 

namenom pogodbenic.  

34. Če kupec odpove pogodbo, je upravičen do odškodnine za škodo, ki jo je utrpel zaradi dobaviteljeve zamude. 

Celotna odškodnina, vključno s pavšalno odškodnino, ki se plača po 32. odstavku, ne sme presegati 15 

odstotkov tistega dela kupnine, ki se nanaša na del izdelkov, glede katerega je pogodba odpovedana.  

35. Pavšalna odškodnina po 32. točki in odpoved pogodbe z omejeno odškodnino po 34. točko sta edini pravni 

sredstvi, ki sta na voljo kupcu v primeru zamude, ki jo povzroči dobavitelj, razen če je bil dobavitelj hudo 

malomaren, kar pomeni, da ni upošteval  posledic, ki bi jih vestna pogodbena stranka običajno predvidela 

oziroma namerno ni upošteval posledic takšnega dejanja ali opustitve. 

 

XIII. NEPREVZEM DOBAVE  

 

36. Če kupec predvideva, da ne bo mogel pravočasno prevzeti dobave izdelkov, mora o tem nemudoma obvestiti 

dobavitelja z navedbo razloga in predvidenega časa, ko bo lahko prevzel dobavo. Če kupec dobave ne 

prevzame pravočasno, mora kljub temu plačati del kupnine, ki zapade v plačilo ob dobavi, kot če bi bila le-ta 

opravljena. V tem primeru dobavitelj poskrbi za skladiščenje izdelkov na odgovornost in stroške kupca.  

37. Razen če kupec ne prevzame dobave zaradi kakršnekoli okoliščine, navedene v poglavju XIX, lahko dobavitelj 

s pisnim obvestilom zahteva od kupca, da prevzame dobavo v razumnem končnem roku. Če iz kakršnegakoli 

razloga, za katerega dobavitelj ni odgovoren, kupec ne prevzame dobave v tem roku, lahko dobavitelj s pisnim 

obvestilom odpove pogodbo v celoti ali delno.  

38. Dobavitelj je upravičen do odškodnine za škodo, ki jo je utrpel v primeru iz prejšnje točke. Odškodnina ne 

sme presegati tistega dela nakupa, ki se nanaša na tisti del izdelkov, glede katerega je pogodba odpovedana.  
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XIV. PLAČILO  

 

39. Če ni drugače dogovorjeno, se kupnina plača v tridesetih (30) dneh od datuma računa.  

40. Šteje se, da plačilo ni opravljeno, preden je dobaviteljev račun v celoti in nepreklicno knjižen v dobro.  

41. Če kupec kupnine ne plača pravočasno, ima dobavitelj pravico do obresti od dneva zapadlosti plačila. Če se 

stranki ne dogovorita o višini zamudnih obresti, se ta določi v skladu z zakonom, ki ureja obrestno mero 

zamudnih obresti v Republiki Sloveniji.  

42. V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj, po tem, ko je pisno obvestil kupca, zadrži izvajanje pogodbe, 

dokler ne prejme plačila. Če kupec v treh mesecih ne plača zapadlega zneska, lahko dobavitelj s pisnim 

obvestilom odpove pogodbo in zahteva odškodnino za nastalo škodo. Odškodnina ne sme presegati 

dogovorjene kupnine.  

 

XV. PRIDRŽEK LASTNISKE PRAVICE  

 

43. Izdelki ostanejo v lasti dobavitelja, dokler niso v celoti plačani, v kolikor je takšen pridržek lastninske pravice 

veljaven v skladu z zakonodajo države, v kateri se izdelek nahaja. Lahko je tudi v obliki razširjenega pridržka 

lastninske pravice, ki ne preneha niti po tem, ko je kupnina po pogodbi v celoti plačana, če ima dobavitelj do 

kupca druge neporavnane terjatve. 

44. Pod pogojem, da zakonodaja države to dovoljuje in so izpolnjene ustrezne formalne zahteve, se lahko stranki 

dogovorita tudi o: 

a) pridržku lastninske pravice s klavzulo o predelavi, po kateri dobavitelj kupcu dovoljuje, da kupljeno 

komponento integrira v svoj izdelek, dobavitelj pa postane solastnik takšnega izdelka do določenega 

odstotka, dokler ne prejme plačila za prodani izdelek;  

b) podaljšani pridržek lastninske pravice, ko kupec vnaprej odstopi svojo terjatev v zvezi s plačilom 

kupnine, pridobljene s preprodajo izdelka tako, da se ta terjatev samodejno prenese na dobavitelja.  

45. Kupec dobavitelju na zahtevo dobavitelja pomaga pri sprejetju vseh potrebnih ukrepov za zaščito dobaviteljeve 

lastninske pravice na izdelkih v zadevni državi. Pridržek lastninske pravice ne vpliva na prehod tveganja po 

25. točki. 

 

XVI. ODGOVORNOST ZA NESKLADNOST IZDELKA  

 

46. V skladu z določili tega poglavja je dobavitelj dolžan odpraviti vsako napako na izdelku.  

47. Po tem, ko je bila napaka na izdelkih ali delu izdelkov odpravljena, je dobavitelj odgovoren za napake v 

popravilu pod enakimi pogoji, kot veljajo za originalne izdelke v obdobju enega leta.  

48. Odgovornost dobavitelja za neskladnost izdelka je omejena na napake, ki se pojavijo v enem letu od dobave.  

49. Kupec mora izdelek pregledati v najkrajšem možnem času po dobavi in o kakršnikoli napaki izdelka pisno 

obvestil dobavitelja. Obvestilo mora vsebovati opis napake. Če kupec dobavitelja o napaki ne obvesti, izgubi 

pravico do odprave napake na izdelku.  

50. Po prejemu obvestila dobavitelj na lastne stroške brez nepotrebnega odlašanja odpravi napako s popravilom 

ali zamenjavo izdelka kot je določeno v tem poglavju. Popravilo se izvede v prostorih dobavitelja, razen če 

dobavitelj meni, da je primerno, da se popravilo izvede tam, kjer se izdelki nahajajo.  

51. Kupec na lastne stroške poskrbi za kakršnokoli razstavljanje in ponovno sestavljanje opreme, razen izdelkov, 

na katerih je potrebno odpraviti napake.  

52. Kupec na zahtevo dobavitelja in po njegovih navodilih poskrbi za vse potrebne prevoze okvarjenih izdelkov. 

Če ni drugače dogovorjeno, se prevoz opravi na stroške in tveganje dobavitelja. Če ni drugače dogovorjeno, 

kupec krije vse dodatne stroške dobavitelja v zvezi s popravilom in prevozom, ki nastanejo zato, ker se izdelki 

nahajajo v kraju, ki ni naveden v pogodbi ali ni kraj dobave.  

53. Okvarjeni izdelki, ki so bili zamenjani, ostanejo dobavitelju in so njegova last.  

54. Če ni ugotovljena nobena napaka, za katero je odgovoren dobavitelj, je dobavitelj upravičen do povračila 

stroškov, ki jih je imel v zvezi z obravnavo reklamacije.  

55. Če dobavitelj ne popravi ali zamenja okvarjenega izdelka v razumnem času, lahko kupec s pisnim obvestilom 

določi končni rok za izpolnitev te dobaviteljeve obveznosti. Če dobavitelj te obveznosti ne izpolni v danem 
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končnem roku, lahko kupec izvede potrebna popravila sam ali za to angažira tretjo osebo na tveganje in 

stroške dobavitelja.  

56. Če napaka ni bila uspešno odpravljena, ima kupec pravico:  

a) do znižanja nabavne cene sorazmerno z znižano vrednostjo izdelkov, pri čemer takšno znižanje v 

nobenem primeru ne sme presegati 15 odstotkov nabavne cene, ali  

b) če je napaka tako velika, da je kupec bistveno prikrajšan glede koristi pogodbe, lahko kupec odpove 

pogodbo s pisnim obvestilom dobavitelju. V tem primeru je kupec upravičen do odškodnine za 

škodo, ki jo je utrpel, do največ 15 odstotkov kupnine.  

57. Dobavitelj ne odgovarja za napake:  

a) ki izhajajo iz materialov, ki jih zagotovi ali določi kupec;  

b) ki so posledica nepravilnega vzdrževanja, montaže, namestitve ali popravila s strani kupca ali 

sprememb, izvedenih brez pisnega soglasja dobavitelja;  

c) ki so posledica nespoštovanja dobaviteljevih navodil za uporabo, določenih v pogodbi;  

d) ki so posledica normalne obrabe ali poslabšanja.  

58. Ne glede na določbe tega poglavja dobavitelj ne odgovarja za napake na izdelkih več kot dve leti od začetka 

obdobja iz 48. točke.  

59. Razen kot je določeno v tem poglavju, dobavitelj ne odgovarja za kakršnokoli posredno škodo, ki jo lahko 

povzroči napaka, kot je izpad proizvodnje, izguba dobička itd.  

60. Omejitev dobaviteljeve odgovornosti za neskladnost izdelka, predvidena v tem poglavju, ne velja, če je bil 

dobavitelj hudo malomaren kot je to opredeljeno v 35. točki. 

 

XVII. ODGOVORNOST ZA ŠKODO, KI JIH POVZROČI IZDELEK  

 

61. Dobavitelj ne odgovarja za kakršnokoli škodo na premoženju, povzročeno z izdelki po njihovi dobavi in v 

času, ko so v posesti kupca, niti ne odgovarja za kakršno koli škodo na izdelkih, ki jih je izdelal kupec ali na 

izdelkih, katerega del so izdelki kupca.  

62. Če dobavitelja zadene odgovornost do katere koli tretje osebe za premoženjsko škodo kot je opisana v 

prejšnjem odstavku, ga kupec odškoduje, brani in varuje pred škodo v tej zvezi. Če tretja oseba proti eni od 

strank vloži odškodninski zahtevek kot je opisano v tej točki, ta stranka o tem nemudoma pisno obvesti drugo 

stranko. Dobavitelj in kupec se medsebojno zavezujeta, da se bosta odzvala povabilu sodišča ali arbitraže, ki 

obravnava odškodninske zahtevke zoper enega od njiju na podlagi škode, ki naj bi jo povzročili izdelki.  

63. Omejitev dobaviteljeve odgovornosti iz 61. točke ne velja, če je bil dobavitelj hudo malomaren kot je to 

opredeljeno v 35. točki.  

 

XVIII. ZADRŽANJE IZVAJANJA IN ODPOVED POGODBE  

 

64. Vsaka stranka lahko zadrži izvajaje svojih obveznosti po pogodbi, kadar je iz okoliščin razvidno, da druga 

stranka ne bo mogla izpolniti svojih obveznosti. Stranka, ki zadrži izvajanje pogodbe, mora o tem nemudoma 

pisno obvestiti drugo stranko.  

65. Brez poseganja v katero koli izrecno določilo o odpovedi v teh pogojih se pogodba lahko takoj odpove s 

priporočenim pismom v primeru kakršne koli bistvene kršitve pogodbe. Pogodba se lahko takoj odpove tudi 

v primeru spremembe pravnega statusa ali lastništva ene od strank, ki bi resno vplivala na rezultat, ki bi ga 

druga stranka lahko razumno pričakovala od pogodbe. 

 

XIX. VIŠJA SILA IN OTEŽENA IZPOLNITEV  

  

66. Če ni drugače dogovorjeno, pogodba vsebuje naslednja določila o višji sili in oteženi izpolnitvi.  

67. Višja sila pomeni nastop dogodka ali okoliščine, ki stranki preprečuje ali jo ovira pri izpolnjevanju ene ali več 

pogodbenih obveznosti iz pogodbe, če in v obsegu, v katerem ta stranka dokaže:  

a) da je takšna ovira izven njegovega razumnega nadzora; 

b) da je ni bilo mogoče razumno predvideti v času sklenitve pogodbe; in  

c) da se prizadeta stranka učinkom ovire ni mogla razumno izogniti ali jih premagati.  
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68. Če ni dokaza o nasprotnem, se domneva, da naslednje ovire izpolnjujejo pogoje iz točk (a) in (b) prejšnjega 

odstavka: vojna (napovedana ali ne), sovražnosti, invazija, dejanje tujih sovražnikov, obsežna vojaška 

mobilizacija, državljanska vojna, nemiri, upor in revolucija, vojaška ali uzurpirana oblast, upor, teroristično 

dejanje, sabotaža ali piratstvo, valutne in trgovinske omejitve, embargo, sankcija, dejanje oblasti, bodisi 

zakonito ali nezakonito, skladnost s katerim koli zakonom ali državnim redom, razlastitev, zaseg del, rekvizicija, 

nacionalizacija, kuga, epidemija, naravna nesreča ali ekstremni naravni dogodek, eksplozija, požar, uničenje 

opreme, dolgotrajna okvara transportnega, telekomunikacijskega in informacijskega sistema ali energije, 

splošne motnje pri delu kot so bojkot, stavka in blokada, upočasnitev delovanja, zasedba tovarn in prostorov, 

omejitve pri uporabi električne energije ter zamude in napake pri dobavah s strani poddobaviteljev, ki so 

posledica katerekoli okoliščine iz tega odstavka.  

69. Stranka, ki se uspešno sklicuje na klavzulo o višji sili, je oproščena dolžnosti izpolnjevanja svojih obveznosti 

po pogodbi in kakršnekoli odškodninske odgovornosti ali kateregakoli drugega pravnega sredstva za kršitev 

pogodbe od trenutka, ko ovira povzroči nezmožnost izpolnjevanja obveznosti pod pogojem, da je obvestilo o 

tem dano brez odlašanja. Če obvestilo o tem ni podano brez odlašanja, začne oprostitev veljati od trenutka, 

ko obvestilo o tem prejme druga stranka. Kadar je učinek ovire ali dogodka, na katerega se stranka sklicuje, 

začasen, veljajo gornje posledice le za čas, ko je zaradi tega ovirano izvajanje pogodbe s strani prizadete 

stranke. Kadar trajanje ovire povzroči znatno prikrajšanje koristi strank od pogodbe, ki so jih lahko razumno 

pričakovale, lahko katerakoli stranka odpove pogodbo z obvestilom drugi stranki v razumnem roku.  

70. Če ni drugače dogovorjeno, se stranki izrecno strinjata, da lahko katerakoli od strank odpove pogodbo, če 

traja ovira dlje kot šest mesecev.  

71. Pogodbena stranka je zavezana k izpolnjevanju svojih pogodbenih obveznosti, tudi če so dogodki povzročili, 

da je izpolnitev postala težja kot bi se lahko razumno pričakovalo ob sklenitvi pogodbe.  

72. Če pogodbena stranka dokaže, da je ne glede na prejšnji odstavek njena izpolnitev otežena tako, da: 

a) je nadaljnje izpolnjevanje njenih pogodbenih obveznosti postalo pretirano oteženo zaradi dogodka, 

ki je zunaj njenega razumnega nadzora in ki ga ni bilo razumno pričakovati ob sklenitvi pogodbe; 

b) in da se stranka dogodku ali njegovim posledicam ni mogla razumno izogniti ali ga premagati, 

stranki, sta stranki zavezani, da se v razumnem času od sklicevanja na to klavzulo pogajata o 

alternativnih pogodbenih pogojih, ki razumno omogočajo premagovanje posledic dogodka.  

73. Če se uporablja prejšnji odstavek in se stranki nista mogli dogovoriti o alternativnih pogodbenih pogojih, 

lahko katerakoli stranka zahteva od sodnika ali arbitra, da pogodbo prilagodi z namenom vzpostavitve njenega 

ravnovesja, ali odpove pogodbo, kot je to primerno.  

 

XX. ZAUPNOST  

 

74. Obe stranki razumeta in potrjujeta, da lahko na podlagi pogodbe obe prejmeta ali se seznanita s tehnologijo 

in informacijami, ki pripadajo ali se nanašajo na drugo stranko, njeno poslovanje in poslovne načrte, zadeve 

ali dejavnosti, in ki so zaupne in v lasti druge stranke in/ali njenih podizvajalcev in strank, v zvezi s katerimi 

jih zavezuje stroga dolžnost zaupnosti.  

75. Posledično nobena pogodbena stranka ne sme v času veljavnosti te pogodbe ali kadar koli pozneje, dokler si 

stranka še naprej razumno prizadeva za ohranitev tajnosti informacij, nobeni drugi osebi razkriti kakršnekoli 

tehnologije ali druge zaupne informacije, ki so ji bile razkrite s strani druge stranke v skladu s to pogodbo, in 

si bo po najboljših močeh prizadevala ohraniti zaupnost takšne tehnologije ali drugih informacij.  

76. Vsaka od omenjenih tehnologij ali drugih zaupnih informacij se lahko razkrije kateremukoli izvajalcu ali 

dobavitelju zadevne stranke glede katerekoli opreme ali izdelkov, vladnemu ali drugemu organu oblasti ali 

regulatornemu organu in katerimkoli poslovodnim delavcem ali zaposlenim v stranki samo v takem obsegu 

kot je potrebno za namene pogodbe ali kot zahteva zakon, in v vsakem primeru pod pogojem, da zadevna 

stranka prej pridobi pisno zavezo osebe, ki ji je razkritje dano, da bo ohranila zaupnost in da jo bo uporabljala 

samo za namene, za katere je razkritje opravljeno.  
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XXI. OKVIRNA POGODBA O SERIJSKIH DOBAVAH  

 

77. Kadar pogodbeni stranki nameravata skleniti pogodbo o serijskih dobavah, lahko skleneta okvirno pogodbo, 

po kateri lahko kupec dobavitelju posreduje napoved z navedbo količine izdelkov in časovni razpored dobave, 

ki jo kupec lahko prevzame v določenem obdobju in ki jo lahko dobavitelj pregleda in lahko povabi kupca, da 

izda naročilo.  

78. Kupčevo naročilo za serijske dobave izdelkov je sprejeto, ko kupec prejme pisno potrdilo dobavitelja.  

79. Če ni drugače dogovorjeno, se okvirni sporazum za serijske dobave sklene za nedoločen čas in ga katerakoli 

stranka lahko odpove s pisnim obvestilom najmanj tri mesece vnaprej.  

 

XXII. REŠEVANJE SPOROV IN VELJAVNO PRAVO  

 

80. Če ni pisno dogovorjeno drugače, je za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz ali v zvezi s pogodbo pristojno 

Okrožno sodišče v Krškem, Slovenija.  

81. Za pogodbo se uporablja materialno pravo Republike Slovenije. 

82. Ti splošni pogoji so napisani v slovenščini in angleščini. V primeru kakršnegakoli nasprotja ali nedoslednosti 

med slovensko in angleško verzijo prevlada angleška verzija.   

 

******* 


