
  

 

 

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Če pogodbeni stranki pisno ne opredelita drugače, veljajo ti splošni prodajni pogoji družbe 
GORIČANE d.d., Ladja 10, 1215 Medvode (v nadaljevanju: prodajalec) za vse pravne posle, ki 
jih prodajalec sklene s kupci oz. naročniki (v nadaljevanju: kupec). 

Vsak morebitni odstop od teh splošnih pogojev je veljaven le, če je pisno potrjen s strani 
prodajalca. Tak morebitni odstop od teh splošnih pogojev ima enkratno veljavo in ne vpliva 
na veljavnost ostalih določb teh splošnih prodajnih pogojev. 

Kupec s sprejemom ponudbe oz. sklenitvijo pogodbe oz. vsakokratno oddajo naročila 
potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se z njimi v celoti strinja.  

Splošni prodajni pogoji veljajo za vse primere prodaje in dobave blaga, ki so del 
prodajalčevega prodajnega programa. Program obsega proizvode, navedene v cenikih in 
ostalih komercialnih dokumentih prodajalca. 

 

 2. NAROČILA 

Vsa naročila morajo biti dana v pisni obliki, to je bodisi po pošti, faksu ali v elektronski obliki. 

Naročilo kupca je veljavno, če vsebuje podatke, ki jih prodajalec potrebuje za pravilno in 
nemoteno izvedbo naročila, najmanj pa:  

- naslov naročnika, prejemnika in plačnika blaga,  
- nazive in količine naročenega blaga. 

Kupčevo naročilo postane za prodajalca zavezujoče, ko prodajalec kupcu pisno potrdi 
sprejem naročila. 

Potrditev naročila mora vsebovati navedbo: 

- vrste in kakovosti papirja vključno z nazivi blaga, 
- gramature, 
- velikosti pol ali širine zvitkov v cm ali mm, 
- višine in mase palet, ko gre za posebno zahtevo; ter pri naročilu proizvoda v zvitkih 

notranjega premera stročnic in zunanjega premera zvitka, 
- količine papirja v tonah, kg, polah, 
- dobavnega roka, z določitvijo datuma ali zaporedne številke tedna v letu, 
- namembnega kraja z natančnim naslovom (ulica, hišna št., kraj), 
- načina odpreme in prevoza, 
- dogovorjene cene, 
- dogovorjenih plačilnih pogojev; 

 



  

 

 

Če je s kupcem dogovorjena sukcesivna dobava blaga, je kupec dolžan posamezno naročeno 
kvoto prevzeti najkasneje v 60 dneh po tem, ko je obveščen o tem, da je blago pripravljeno 
za prevzem.  

Po preteku 60 dni od obvestila kupcu iz prejšnjega odstavka ima prodajalec pravico blago 
prodati drugemu kupcu.  

 

3. KOLIČINE IN KAKOVOST 

Minimalne količine naročila za standardne proizvode v standardnih formatih so: 

- 1 paleta, ko gre za sukcesivno dobavo blaga, 
- 3.000 kg po poziciji ene vrste gramature, formata in teka vlaken ali dimenzije zvitkov 

za uvrstitev naročila v proizvodi program, 
- 20.000 kg, ko gre za dogovorjeno dobavo franco kupec. 

Naročilo papirja v okviru prodajalčevega standardne ponudbe izdelkov šteje za izpolnjeno, 
če prodajalec kupcu dobavi blago, ki od naročene količine ne odstopa za več od spodaj 
določenih tolerančnih vrednosti: 

a.) za standardne dimenzije pri naročilu: 
- pod 3.000 kg    ± 8 % 
- nad 3.000 kg do 5.000 kg  ± 7 % 
- nad 5.000 kg do 10.000 kg  ± 5 % 
- nad 10.000 kg do 100.000 kg  ± 4% 
- nad 100.000 kg   ± 2,5% 

 
b.) za specialne dimenzije pri naročilu: 

- pod 3.000 kg    ± 20% 
- nad 3.000 kg do 5.000 kg  ± 15% 
- nad 5.000 kg do 10.000 kg  ± 10% 
- nad 10.000 kg do 20.000 kg  ± 8% 
- nad 20.000 kg    ± 4% 
-  

Za nestandardne proizvode so lahko odstopanja tudi drugačna, vendar morajo biti izrecno 
pisno dogovorjena med strankama. 

Dobava papirja šteje za izpolnjeno, če dobavljene dimenzije izdelkov od naročenih dimenzij 
ne odstopajo za več, kot je navedeno v nadaljevanju: 

a.) Pri izdelkih v polah : 
- pri neobrezanem ploskem formatu za ± 0,2% oziroma max. ± 2 mm, 
- pri obrezanem ploskem formatu za ± 0,2% oziroma max. ± 2 mm, 

 
b.) Pri izdelkih v zvitkih : 

- pod 400 mm za ± 2 mm, 
- od 400 mm do 1600 mm za ± 2 mm. 



  

 

 

Najmanj 95% dobavljene količine papirja se mora nahajati znotraj navedenih tolerančnih 
vrednosti. 

 
 4. STROŠKI PREVOZA 
 
Kupec lahko blago prevzame sam ali pa mu organizira prevoz prodajalec. V tem primeru so 
stroški prevoza dodani v ceno naročenega blaga pri naročilih večjih od 20.000 kg. Pri naročilih 
manjših od 20.000 kg  pa je kupec dolžan organizirati prevoz sam. Lahko mu ga organizira 
tudi prodajalec, vendar so mu v tem primeru obračunani dodatni stroški oziroma razlika 
vrednosti do 20.000 kg. 

 

 5. REKLAMACIJE    

Kupec je dolžan vsako pošiljko dobavljenega blaga pregledati takoj ob prevzemu. Očitne 
pomanjkljivosti (vključno s poškodbami, nastalimi pri transportu), nepopolnosti ali druga 
odstopanja od potrjenega naročila je treba reklamirati takoj, najpozneje pa v 8 dneh po 
prispetju blaga na kraj dostave, in sicer pisno tako, da se navedejo pomanjkljivosti blaga, 
manjkajoča količina ali druga odstopanja ter številka računa. 

Kupec mora skrite napake reklamirati takoj, ko jih opazi. Prodajalec ne odgovarja za skrite 
napake, ki se pokažejo po poteku šestih (6) mesecev od dneva dobave. 

Za blago, ki je bilo osebno prevzeto v skladišču prodajalca, se ne priznava količinskih 
reklamacij. 

Vsaka transportna enota izdelka papirja (paleta, zvitek) ima na vidnem mestu označene svoje 
identifikacijske podatke. Kupec je dolžan v pisni reklamaciji navesti identifikacijske podatke 
blaga ter številko dobavnice in računa sporne dobave. Kupec je dolžan priložiti tudi vzorec 
(pole) reklamiranega izdelka, opaženo napako točno opisati.  

Do reklamacije je kupec upravičen le, če ravna z izdelki v skladu z navodili prodajalca za 
skladiščenje. 

 

Velja, da se je kupec odpovedal vsem jamčevalnim zahtevkom, če je izdelke, za katere je 
uveljavljal napake, uporabil za nadaljnjo predelavo ali delno predelal.  

 

6. PLAČILA 

Kupec je dolžan znesek računa poravnati v roku, ki je označen na računu prodajalca. Šteje se, 
da je plačilo izvršeno, ko je denar (kupnina) na prodajalčevem računu. 

Kupec lahko zavrne račun najkasneje v roku osmih (8) dni od prejetja. Zavrnitev fakture mora 
kupec pisno utemeljiti 

V primeru zamude s plačilom si prodajalec pridržuje pravico do zaračunavanja zakonskih 
zamudnih obresti in vseh stroškov, ki nastanejo v zvezi z opominjanjem in izterjavo. 



  

 

 

Če se kupcu znatno poslabša plačilna sposobnost oziroma ne more nuditi zadostnega 
zavarovanja plačila, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšnje plačilo. 

V primeru kupčeve zamude s plačilom ima prodajalec pravico nemudoma ustaviti vse 
nadaljnje dobave in vse dobave, povezane s trenutnim ali drugim komercialnim razmerjem s 
kupcem ter zahtevati dodatno zavarovanje za preostali del dobave ter povrnitev celotne 
škode, ki je prodajalcu nastala zaradi ustavitve dobav in prekinitve del. Poleg tega ima 
prodajalec pravico zavrniti nova naročila kupca oz. zavrniti dobavo kupcu do zahtevanega 
plačila.  

 

7. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE  

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu vse do popolnega plačila 
kupnine z obrestmi in drugimi stroški vred. Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev blaga, 
na katerem obstaja pridržek lastninske pravice, če kupec ne poravna kupnine v celoti.  

 

8. VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI 

Prodajalec in kupec se strinjata, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene 
dokumentacije in druge podatke, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja ohranjala kot poslovno 
skrivnost še najmanj 5 let po poteku ali prekinitvi pogodbenega razmerja. 

Nobena stranka ne sme podatkov iz prejšnjega odstavka razkriti ali jih uporabljati za 
kakršenkoli namen, ki ni neposredno povezan z izvajanjem pravic in obveznosti iz pogodbe, 
brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke. 

 

9. VIŠJA SILA 

Prodajalec ne odgovarja za delno izpolnitev ali neizpolnitev svojih obveznosti, če je le-ta 
posledica dogodkov, katerim se prodajalec ni mogel izogniti, jih preprečiti ali jih odpraviti 
(višja sila). Kot višja sile se razumejo dogodki, kot na primer: požar, poplave, potresi, upori, 
epidemije, izpadi elektrike, nedelovanje svetovnega spleta, stavke ali druge prekinitve dela, 
zaradi upravnih ali drugih administrativnih omejitev oziroma prepovedi kot npr. embargo, 
zaplemba, omejitve pri finančnem poslovanju, omejitve pri transportu, pomankanje materiala 
na svetovnem trgu, redukcije dobave energije in ostale ovire, ki so neodvisne od volje 
prodajalca. Kot višja sila šteje tudi pomankanje materiala ali storitev pri prodajalčevih 
dobaviteljih ali podjetjih, ki jih prodajalec vključuje v izpolnjevanje svojih pogodbenih 
obveznosti, kot tudi njihove zamude pri dobavi blaga ali storitev prodajalcu.  

 

V kolikor je izpolnitev obveznosti prodajalca onemogočena zaradi razlogov iz prejšnjega 
odstavka, je dolžan o tem takoj obvestiti kupca. V tem primeru se rok izpolnitve podaljša za 
čas trajanja razlogov višje sile in njenih posledic. Če višja sila traja več kot 3 mesece, lahko 
kupec ali prodajalec nemudoma odstopita od pogodbe brez odškodnine ali podobnih 
nadomestil. 



  

 

 

 

10. KONČNE DOLOČBE 

Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani prodajalca www.goricane.si. 

Glede medsebojnih razmerij, ki jih ti splošni prodajni pogoji ne urejajo, veljajo določila 
Obligacijskega zakonika ter drugi veljavni predpisi. 

Prodajalec in kupec si bosta prizadevala reševati vse morebitne spore sporazumno. V primeru, 
da sporazuma rešitev spora ne bo mogoča, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno 
sodišče v Ljubljani, pri čemer stranki dogovorita uporabo slovenskega materialnega prava. 

 

Ti »Splošni prodajni pogoji« so napisani v slovenskem in angleškem jeziku in začnejo veljati 
dne 11.10.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goricane.si/

