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SPLOŠNI NABAVNI POGOJI PODJETJA POSTOJNSKA JAMA d.d. 

 

1. Člen: Predmet nabave 

S temi splošnimi nabavnimi pogoji se določajo pogoji in način nabave blaga in storitev dobaviteljev do  

podjetja Postojnska jama d.d., ki je v nadaljevanju navedeno kot družba. Tako ti splošni nabavni pogoji 

veljajo za vsa naročila, ki jih izda družba, razen v primeru, ko je v pogodbi ali na naročilu izrecno 

navedeno drugače. 

2. Člen: Naročilo družbe 

Družba pošlje dobavitelju naročilo v skladu s podatki, ki jih je navedel v ponudbi. Ko pošlje dobavitelj 

družbi nedvoumno potrditev naročila se šteje, da je med strankama sklenjena pogodba o dobavi. 

Dobavitelj pisno potrdi in sprejme naročilo družbe v roku treh (3) delovnih dni od datuma pisnega 

naročila. Če dobavitelj ne potrdi naročila v navedenem roku, oziroma ga ne zavrne, se smatra, da je 

naročilo sprejeto. Morebitno zavrnitev naročila je dobavitelj družbi dolžan posredovati v pisni obliki 

najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu naročila, skupaj z utemeljitvijo zavrnitve.  

Naročilo, ki ga družba pošlje dobavitelju je praviloma izdano na predpisanem obrazcu, označenem kot  

»naročilo«. Obvezni podatki so: datum in številka naročila, opis predmeta izpolnitve, rok izpolnitev, cena, 

rok plačila, oznaka dobaviteljeve ponudbe. 

Družba lahko spreminja vsebino – elemente izdanega naročila do prejetja dobaviteljeve pisne potrditve 

naročila. 

Družba in dobavitelj se lahko dogovorita, da bosta Splošne nabavne pogoje podjetja Postojnska jama d. d. 

deloma ali v celoti izločila. Soglasje glede delne ali celotne izločitve morata stranki pisno potrditi. 

Dobavitelj lahko posreduje družbi svoje splošne pogoje, po katerih je voljan dobaviti predmet izpolnitve, 

vendar so ti splošni pogoji veljavne le ob nedvoumni potrditvi družbe v pisni obliki, navedeni na naročilu. 

V kolikor družba ne da pisnega soglasja, dobavitelj pa sprejme naročilo družbe se smatra, da je dobavitelj 

sprejel te splošne pogoje, kakršnikoli drugi splošni pogoji dobavitelja pa so izključeni. 

Predaja naročila tretjemu brez predhodnega pisnega soglasja družbe daje slednji pravico do odstopa od 

dela naročila ali naročila v celoti in do nadomestila stroškov, ki bi s tem nastali.  

3. Člen: Izpolnitev pogodbe 

Dobavitelj je dolžan 

- izpolniti vse svoje obveznosti v kvaliteti, kvantiteti, ceni, v roku ter kraju izpolnitve, navedenem v 

naročilu družbe 
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- priložiti spremljajočo dokumentacijo  

- trpeti nevarnost slučajne izgube stvari vse do vstopa v skladišče družbe in družbi sporočiti 

nemudoma vsako oviro, ki povzroča zamudo dobave ter predlagati novi rok. V primeru, da ta 

družbi ne ustreza, si slednja pridružuje pravico naročilo preklicati delno ali v celoti ter na breme 

dobavitelja predati naročilo drugemu dobavitelju 

- povrniti škodo, nastalo pri transportu blaga 

Družba lahko v svojem naročilu dobavitelju navede, da je rok dobave ali katera od zahtevanih lastnosti 

blaga ali storitve bistvena sestavina pogodbenega razmerja. S potrditvijo naročila dobavitelj s tem 

soglaša. Za začetek dobavnega roka se šteje datum naročila, za konec datum, ko je blago dostavljeno do 

skladišča oz. dogovorjenega kraja družbe.  

V kolikor ni izrecno drugače dogovorjeno, dobavitelj dobavi blago v skladišče kupca, na pariteti DDP. 

Za vsakršno odstopanje od kvalitete, kvantitete, rokov ali drugih pogojev, navedenih v naročilu, mora 

dobavitelj pridobiti pisno soglasje družbe. V kolikor pisnega soglasja ne pridobi se šteje, da se družba s 

spremenjenimi pogoji dobave ne strinja. 

Pravilna izpolnitev pomeni, da je dobavitelj dobavil blago ali storitev v kvaliteti in kvantiteti tako, kot je 

določeno v pogodbi. 

V kolikor bi dobavitelj dobavil blago ali storitev, ki odstopa od zgoraj navedenega, se taka izpolnitev ne 

šteje za pravilno izpolnitev. V takem primeru so izključena vsakršna dejanja družbe, ki bi jih dobavitelj 

razumel kot samoumevno (konkludentno)  dejanje, s katerim družba soglaša z nepravilno dobavo. 

Soglasje dobavitelju k taki nepravilni dobavi lahko izjemoma da le direktor poslovnega področja, v pisni 

obliki. Šteje se, da je v takem primeru sklenjena nova pogodba o dobavi v obsegu nepravilne dobave. 

Tako mora izjava osebe, ki je izjemoma potrdila nepravilno dobavo, vsebovati najmanj vse bistvene 

sestavine (označitev predmet nepravilne dobave ter cena po kateri je družba pripravljena sprejeti 

nepravilno izpolnitev), ki so potrebne za sklenitev nove pogodbe. Dobavitelj mora družbi v roku treh (3) 

dni posredovati nedvoumno soglasje k izjavi direktorja poslovnega področja, o nepravilni izpolnitvi. V 

kolikor dobavitelj navedenega soglasja v navedem roku družbi ne pošlje, se smatra, da družba nepravilne 

izpolnitve ni sprejela. V tem primeru ravna družba kot velja za dolžniško zamudo dobavitelja. 

4. Člen: Prevzem in pregled predmeta izpolnitve 

Družba se obvezuje, da bo ob izročitvi opravila pregled predmeta izpolnitve na običajen način. Skladnost 

predmeta izročitve z naročilom bo potrdila s podpisom na dokumentih, ki jih je z dobaviteljevem 

dogovorila v pogodbi - naročilu (podpisana dobavnica, delovni nalog, delovodnik, primopredajni zapisnik 

ali drug ustrezen dokument).  

V primeru, da dobavitelj pošlje blago po pošti, se za dan prevzema šteje dan, ko je bilo blago dostavljeno, 

vendar le, če je bilo dostavljeno do 12.00, v nasprotnem primeru se kot dan prevzema šteje naslednji dan. 
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V kolikor je za ugotovitev pravilne izročitve potrebno daljše obdobje, bo družba o tem obvestiti 

dobavitelja. 

V kolikor je za ugotovitev pravilne izpolnitve potrebna prisotnost dobavitelja (npr. demonstracija 

delovanja), ga bo družba o tem pravočasno obvestila, blago pa do prihoda dobavitelja hranila v originalni 

embalaži. V kolikor se dobavitelj ne odzove vabilu družbe, oziroma svojega izostanka ne opraviči, ravna 

družba po pravilih za dolžniško zamudo dobavitelja. Zahtevana prisotnost dobavitelja pri prevzemu 

predmeta izpolnitve mora biti dobavitelju sporočena vnaprej, najkasneje v pogodbi (naročilu). 

V primeru, da se pri pregledu predmeta izročitve ugotovi, da blago ali storitev odstopa v lastnostih 

kvalitete ali kvantitete, družba pozove dobavitelja, da v razumnem dodatnem roku pravilno izpolni svojo 

obveznost. Dobavitelj v celoti krije vse stroške vezane na odpravo neskladnosti z naročilom. Če 

dobavitelj svoje obveznosti ne izpolni tudi v dodatnem roku, oziroma že ob pregledu izpolnitve družba 

ugotovi, da dobavitelj nima namena izpolniti obveznosti, družba odstopi od pogodbe, dobavitelj pa je 

družbi odgovoren po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.  

V kolikor se družba odloči za sprejem nepopolne izpolnitve (kakor je določeno v 3. členu, zadnji 

odstavek), predlaga dobavitelju znižanje kupnine, pri tem pa upošteva vrednost dobavljenega blaga, 

storitve, (v primerjavi z zahtevanih blagom, storitvijo) ter stroške, ki jih bo zaradi sprejema nepravilne 

izpolnitve imela. 

5. Člen: Skrite stvarne napake 

Za skrito napako pri dobavi blaga, storitev se šteje napaka, ki jo družba odkrije po izročitvi (dobavi) in je 

z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti. 

Če družba odkrije skrito napako na dobavljenem blagu, (storitvi) je o tem dolžna sestaviti zapisnik o 

odkriti skriti napaki ter o tem obvestiti dobavitelja najkasneje v osmih dneh, šteto od dneva, ko je družba 

napako opazila. Za pravilen način obveščanja se šteje, če družba obvesti dobavitelja pisno, po 

komunikacijski poti, ki je bila ob času dobave med dobaviteljem in družbo običajna. Prav tako mora 

družba na zanesljiv način preveriti, če je bil dobavitelj dejansko obveščen o skriti napaki. Če je obvestilo 

o napaki, ki ga je družba pravočasno poslala dobavitelju po običajni komunikacijski poti, prispelo z 

zamudo ali če ga dobavitelj sploh ni dobil, se vseeno šteje, da je družba izpolnila svojo obveznost in 

dobavitelja obvestil o napaki.  

Če dobavitelj želi, mu je družba dolžna omogočiti ogled skrite napake na dobavljenem blagu - če je to 

mogoče. Če dobavitelj v roku treh (3) dni ne izrazi želje, da bi si ogledal skrito napako se šteje, da je bil   

seznanjen s skrito napako na dobavljenem blagu. Dobavitelj nima pravice izbirati lokacijo, na kateri bi si 

ogledal skrito napako. 

Če gre za manjše pomanjkljivosti - napake na dobavljenem blagu (opravljeni storitvi) lahko družba 

zahteva znižanje cene. 
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Če dobavitelj ne odpravi ugotovljene napake, oziroma ne dobavi predmeta izpolnitve v roku, ki ga določi 

družba se šteje, da je nastopila razveza pogodbe (naročila). V tem primeru je družba dolžna dobavitelju 

vrniti nepravilno dobavljeno blago. Šteje se, da je blago vrnjeno, ko družba obvesti dobavitelja o kraju in 

času, kjer bo nepravilno dobavljeno blago lahko prevzel. 

Retencijska pravica: Ne glede na prejšnji odstavek lahko družba zadrži nepravilno dobavljeno blago, če 

dobavitelju izjavi, da uveljavlja pridržano (retencijsko) pravico za zavarovanje plačila škode, ki jo je z 

nepravilno dobavo blaga utrpela. Če da dobavitelj družbi ustrezno garancijo za plačilo povzročene škode, 

je družba dolžna nepravilno dobavljeno blago takoj vrniti dobavitelju. V primeru uveljavljanja retencijske 

pravice na blagu, je družba dolžna  blago hraniti, v nobenem primeru pa nima pravice blago uporabiti. 

Družba lahko uveljavlja pravna jamstva zaradi ugotovljene skrite stvarne napake v roku 12 mesecev od 

dneva izročitve, v kolikor se stranki zaradi specifičnosti predmeta izročitve nista dogovorili drugače. 

6. Člen: Plačilo predmeta izročitve 

Družba se obvezuje, da v primeru pravilne in popolne izpolnitve pogodbe plača dobavitelju pogodbeno 

vrednost, kakor je bilo določeno v pogodbi (naročilu). V skladu s pogoji, ki veljajo za dvostransko 

obvezujočo pogodbo, družba zavrne svojo izpolnitev obveznosti (plačilo), če dobavitelj nepravilno in 

nepopolno izpolni svojo obveznost izročitve. 

Družba lahko zadrži plačilo, če je dobavitelj nepravilno izpolnil svojo obveznost, družbi pa je zaradi tega 

nastala škoda. Družba lahko zadrži plačilo do višine nastale škode, kakor je določeno v 5. členu teh 

splošnih nabavnih pogojev.  

V primeru dobaviteljeve zamude dobave, ob pogojih, ki veljajo za uveljavljanje pogodbene globe po 9.  

členu teh splošnih pogojev, družba zadrži plačilo do višine pogodbene globe. 

V primerih, ki sta določena v 2. in 3. odstavku tega člena, izda družba dobavitelju račun. Zadržanje dela 

plačila velja do poravnave obveznosti iz naslova nastale škode, oziroma pogodbene globe. 

V primeru predplačila predmeta dobave je dobavitelj dolžan družbi zagotoviti ustrezno garancijo za 

prejeto predplačilo. V primeru, da dobavitelj ne izpolni svoje pogodbene obveznosti, ima družba pravico 

unovčiti dano garancijo, stroški unovčenja pa bremenijo dobavitelja. 

V kolikor ni drugače dogovorjeno, družba plača dobavitelju pravilno in popolno izpolnitev pogodbe 

(naročila) v roku 60 dni od datuma prejema dobaviteljevega računa. V primeru plačila obveznosti v roku 

do 15 dni od datuma prejema računa, si družba obračuna cassasconto  višini 3%. 

7. Člen: Garancija za dobavljeno blago, opravljeno storitev 

Dobavitelj daje za dobavljeno blago, opravljeno storitev 24-mesečno garancijo, razen v primerih, ko je z 

zakonom določen daljši rok. Garancijski rok prične teči s predajo predmeta izročitve blaga oz. opravljene 

storitve družbi. Predaja nastopi, ko dobavitelj oziroma njegov pooblaščeni zastopnik ter družba podpišeta: 
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- dobavnico, 

- dobavnico in zapisnik o montaži,  

- prevzemni zapisnik (zapisnik o uspešni primopredaji).  

Stroške in nastalo škodo v garancijskem roku nosi dobavitelj.  

8. člen Finančne (bančne ali druge) garancije, ki jih družba zahteva od ponudnikov, dobaviteljev, 

izvajalcev: 

Garancija za resnost ponudbe: Družba jo lahko zahteva pri objavi povpraševanja na način javnega 

razpisa 

Garancijo za resnost ponudbe družba zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene dokumentacije. 

Če ponudnik ne predloži garancije za resnost ponudbe, šteje njegova ponudba kot nepopolna in se 

obvezno izloči iz nadaljnjega postopka.  

Garancija se izda v višini do 10% od vrednosti javnega razpisa ali dela javnega razpisa, na katerem 

konkurira ponudnik. Trajanje garancije je 30 dni po datumu, ki jo določen za izdajo sklepa o izbiri 

najugodnejšega ponudnika. Družba sme zahtevati tudi še dodatno, da mora v roku trajanja te garancije 

ponudnik skleniti pogodbo in izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če izbrani 

ponudnik ne sklene pogodbe z družbo, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen 

če je razlog na strani družbe,  mora družba unovčiti bančno garancijo. 

Garancija za vrnitev predplačila: Družba jo zahteva v kolikor predvideva predplačilo blaga, storitev.  

Garancijo za vrnitev predplačila družba zahteva v primerih, ko predvideva predplačilo. Garancija se izda 

v višini plačanega predplačila in mora trajati vse do dokončne dobave ali izvedbe posla. Izjemoma se 

lahko zmanjšuje, če pokriva delne, postopne dobave ali situacijske izvedbe del, kadar so le-te dovoljene, 

pri čemer mora biti naveden način zmanjševanja vrednosti garantiranega zneska.  

Družba ne sme izplačati nobenega zneska preden ne prejme garancije za vrnitev predplačila. 

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (del): Družba jo obvezno zahteva pri investicijskih, 

gradbenih delih, investicijskih vzdrževalnih delih, remontih…. 

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zahteva družba vedno v višini do 10% od vrednosti 

pogodbe, pri čemer se upošteva rok trajanja izvedbe posla. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti mora ponudnik izročiti družbi najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe. Pogodba se 

sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla. 

Garancija za dobro izvedbo posla lahko pokriva tudi pravočasnost izvedbe, kadar je pravočasna izvedba 

fiksno določena. Trajanje garancije za dobro izvedbo posla je še vsaj pet (5) dni po preteku roka za 

dokončno izvedbo posla. Družba mora pri tem opredeliti, kaj pomeni dokončna dobava oziroma izdelava: 

montaža, zagon, preizkusno delovanje, komisijski pregled, naknadno odpravljanje napak, vendar še pred 

dokončno primopredajo ipd., glede na vsebino pravnega posla. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe 
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spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, gradbenega dela ali storitve, kvaliteta in količina, se mora 

temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost. 

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku: Družba jo obvezno zahteva takrat, ko predmet 

pogodbe zahteva brezhibno delovanje v garancijskem roku, oziroma jamstvo za skrite napake. 

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku zahteva družba v primerih, kjer predmet pogodbe 

zahteva še garancijo za brezhibno delovanje ali jamstvo za stvarne napake. Garancijo mora izvajalec 

izročiti družbi ob primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. Garancija mora 

pokrivati primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega 

dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku oziroma v roku, za 

katerega izvajalec jamči za stvarne napake, ni izvršil svoje obveznosti. Rok trajanja garancije je za en dan 

daljši kot je garancijski ali jamčevalni rok, ki je določen v osnovni pogodbi. Garancijski znesek se giblje 

do 10% vrednosti posla, za katerega se daje. 

9. Člen: Pogodbena kazen (globa) 

Zaradi zamude pri dobavi predmeta izročitve lahko družba zaračuna dobavitelju pogodbeno kazen v 

višini 0,5% celotne vrednosti predmeta dobave za vsak zamujen dan, vendar največ v višini 10% od 

vrednosti predmeta dobave. Pogoj za uveljavitev pogodbene kazni je obvestilo družbe dobavitelju, da bo 

družba zaradi zamude izročitve uveljavljala pogodbeno kazen. 

10. Člen: Odškodninska odgovornost zaradi nepravilne izpolnitve 

Za nepravilno izpolnitev obveznosti je dobavitelj družbi polno odškodninsko odgovoren. Tako je 

dobavitelj odgovoren družbi za vse nastale stroške v zvezi z ugotavljanjem napake dobavitelja, stroške, ki 

jih je družba imela z odpravo napake, prav tako je dobavitelj odgovoren za morebitno ugotavljanje 

pogodbene globe ali odškodninske odgovornosti družbe do svojega naročnika, v kolikor bi slednji proti 

družbi zaradi nepravilne izpolnitve uveljavljal katero od sankcij. Dobavitelj je odškodninsko odgovoren 

tudi za drugo škodo, ki bi družbi nastala, ne glede na vrednost predmeta izpolnitve. 

Družba je dolžna dobavitelja obvestiti s priporočeno pošiljko, da ji zaradi nepravilne izpolnitve nastaja 

škoda. 

Višina škode se določa po dejanskih stroških in izgubah, ki jih je družba utrpela zaradi nepravilne 

izpolnitve. V kolikor družba sama odpravi škodne posledice, se obračunajo stroški, kakor sledi: 

Administrativni stroški (nabave …) 20 EUR na uro, montaža - demontaža in sestavljanje po 30 EUR na 

uro, srednje zahtevna dela 40 EUR na uro, visoko zahtevna dela 50 EUR na uro. Ostali stroški se 

obračunavajo po dejanskih stroških-računih, ki so jih dobavitelji zaračunali družbi in so bili nujni za 

odpravo napake dobavitelja. V kolikor naročnik družbe zaradi nepravilne izpolnitve dobavitelja družbi 

odpove pogodbeno razmerje, družba dobavitelju zaračuna izgubljeni dobiček, ali drug primanjkljaj, ki bi 

ga družba imela. 
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V kolikor družbi zaradi nepravilne izpolnitve dobavitelja nastaja kontinuirana škoda, mora družba o 

nastajajoči škodi dobavitelja obveščati tedensko. 

V obvestilu družbe dobavitelju o nastali škodi, je družba dolžna navesti tudi predvidevanja glede preteče 

škode ter dobavitelja povabiti, da sam pristopi k odvrnitvi razlogov za nastanek škode. 

11. Člen: Regresna pravica  

Družba lahko prenese na svojega naročnika pravico terjati povračilo škode od dobavitelja družbe, če je 

slednji nepravilno dobavil blago ali storitev in  je iz tega naslova družbi nastala škoda. Družba to stori s 

pisno izjavo naročniku, naročnik pa se mora s tem izrecno strinjati. Družba lahko to pravico prenese na 

naročnika le, če je bilo blago ali storitev namenjena izpolnitvi pogodbe, ki jo je družba sklenila s svojim 

naročnikom. 

Zaradi nepravilne izpolnitve pogodbene obveznosti je dobavitelj pod pogoji navedenimi v prvem 

odstavku tega člena, solidarno odškodninsko odgovoren družbi in naročniku družbe. 

12. Člen: Dokumentacija 

V skladu z navodili za pripravo ponudbe, kakor tudi za potrebe personalizacije trgovskega blaga, za 

izvedbo marketinških storitev ali druge poslovne potrebe družbe lahko družba posreduje dobavitelju-

prejemniku povpraševanja dokumentacijo, kot na primer: vzorce, tehnično dokumentacijo: načrte, skice, 

datoteke, fotografije, filme, avdio/video posnetke, lastne avtorske članke ter druge vsebine lastne 

produkcije družbe, kakor tudi avtorska dela, na katerih ima družba avtorske pravice. Vsa navedena 

dokumentacija je last družbe ter se obravnava kot poslovna skrivnost. Vključevanje poddobaviteljev 

mora biti izrecni pisno odobreno. 

Dobavitelj se obveže, da bo kot poslovno skrivnost varoval vso poslovno, tehnično in avtorsko  

dokumentacijo, s katero se je seznanil, oziroma jo je pridobil od družbe. Dolžnost varovanja poslovne 

skrivnosti traja ves čas poslovnega sodelovanja med družbo in kupcem ter tudi po zaključku poslovnega 

sodelovanja, vse do trenutka, ko te informacije postanejo splošno znane, oziroma če prej preteče 5 (pet) 

let od zaključka poslovnega sodelovanja. Izključni lastnik posredovane dokumentacije ostane družba. 

Dobavitelj lahko uporabi zgoraj navedeno dokumentacijo zgolj in izključno za namen izdelave ponudbe, 

oziroma izvedbo naročila, kjer se zahteva uporaba, oziroma aplikacija posredovane dokumentacije, ki 

mora biti v povpraševanju ( naročilu) jasno navedena. Družba lahko zahteva, da dobavitelj to potrdi s 

podpisano »Izjavo«, ki vsebuje znesek pogodbene globe v primeru kršitve določbe o varovanju poslovne 

skrivnosti. 

Dobavitelj se obvezuje, da bo na zahtevo družbe nemudoma vrnil vso prejeto dokumentacijo, kakor tudi 

vse fotokopije dokumentacije. 
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Prenos materialnih avtorskih pravic izbranega avtorskega dela: 

Izbrani ponudnik prenaša izključno na družbo celotno vsebino izbranega avtorskega dela ter vse 

materialne avtorske pravice iz ZASP na izbranem avtorskem delu. Izbrani ponudnik obdrži na izbranem 

avtorskem delu  moralne avtorske pravice. 

13. Člen: Protikorupcijska klavzula 

Ponudniki, dobavitelji ter družba se obvezujejo, da v katerikoli fazi sklepanja, oziroma izvajanja naročil, 

pogodb, nobena pogodbena stranka ni in ne bo ponudila, dala ali obljubila kakršnokoli nedovoljeno korist 

kateremukoli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora pri nasprotni pogodbeni stranki za 

pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad 

izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je ali bi lahko 

bila nasprotni pogodbeni stranki povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi 

zaposlenim druge pogodbene stranke. 

V primeru kršitve ali poskusa kršitve je že sklenjena pogodba nična, v kolikor se pogodba še ni začela 

uporabljati se smatra, da ni bila sklenjena. 

14. Člen: Reševanje sporov, sodna pristojnost 

Družba in dobavitelj si bosta obojestransko prizadevali za dobre poslovne odnose. Morebitna nesoglasja 

bosta reševali sporazumno. 

V primeru spora med družbo in dobaviteljem se stvarna in krajevna pristojnost določata po določbah 

Zakona o sodiščih in Zakona o pravdnem postopku, razen v primerih ko je potrebno uporabiti tuje pravo. / 
Če to ne bo mogoče, je za reševanje morebitnih sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu družbe. 

15. Člen: Ostale določbe: 

Dobava blaga in prevzem reklamiranega blaga je možna vsak delovni dan, od ponedeljka do petka od 

07.00 do 08.30. Dobava izven navedenega termina je možna le po posebnem dovoljenju družbe. 

Dobavitelj je materialno odgovoren za škodo, ki bi jo kupec utrpel zaradi neskladne izdelave blaga. Za 

morebitne kršitve pravic intelektualne lastnine odgovarja dobavitelj.  

Za vse kar ni določeno s temi splošnimi nabavnimi pogoji in naročilom, oziroma pogodbo,veljajo določila 

Obligacijskega zakonika, Zakona o DDV ter zadnja določila Incoterms.  

V primeru statusnega preoblikovanja dobaviteljeve družbe, spremembe lastništva, njene pripojitve k drugi 

družbi ali pa če si pripoji drugo družbo, je dobavitelj o tem dolžan obvestiti družbo v 7-ih dneh po vpisu v 
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sodni register. Vse obveznosti ostanejo nespremenjene. Vsa vprašanja se lahko naslavljajo samo na 

družbo.   

Vse določbe v teh »Splošnih nabavnih pogojih« je potrebno tolmačiti v smiselni celoti. 

Če bi sedanje ali prihodnje določbe teh splošnih nabavnih pogojev postale deloma ali v celoti pravno 

neveljavne ali pa bi kasneje izgubile svojo pravno učinkovitost ali izvedljivost, ostanejo ostale določbe 

nespremenjeno v veljavi za obe pogodbeni stranki.  

Splošni nabavni pogoji so objavljeni na spletni strani družbe http://www.postojnska-jama.eu/si/o-

upravljalcu/nabavni-pogoji  

16. Člen: Veljavnost: 

Splošni nabavni pogoji družbe Postojnska jama d.d. so veljavni do preklica oziroma spremembe. 
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