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PRO TEHNO d.o.o. 

Ulica pod gozdom 19 

4264 Bohinjska Bistrica 

Slovenija 

 

 

SPLOŠNI POGOJI 

 

I. Veljavnost splošnih pogojev 

1. Predmetni splošni pogoji veljajo izključno in v celoti za vse oblike poslovnega sodelovanja z gospodarsko 

družbo PRO TEHNO d.o.o. (tako za primere, ko gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. nastopa kot dobavitelj 

oziroma prodajalec in za primere, ko nastopa kot kupec) in dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenima 

strankama, dogovorjene v pisni pogodbi, sklenjeni med pogodbenima strankama in potrjeni s strani obeh 

pogodbenih strank, ter pogodbeni stranki zavezujejo enako kot posebni dogovori.  

2. Predmetni splošni pogoji zavezujejo pogodbeno stranko, ki pridobi ponudbo gospodarske družbe PRO TEHNO 

d.o.o., in stranko, ki sklepa posel z gospodarsko družbo PRO TEHNO d.o.o., saj so javno objavljeni in prosto 

dostopni na spletni strani gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o., na naslovu www.protehno.si, nanje pa je 

pogodbena stranka ob sklenitvi pisne pogodbe z gospodarsko družbo PRO TEHNO d.o.o. tudi izrecno 

opozorjena in z njimi seznanjena.  

3. Vsaka pisna pogodba, sklenjena z gospodarsko družbo PRO TEHNO d.o.o., vsebuje določilo, da so  predmetni 

Splošni pogoji sestavni del pogodbe. 

4. Splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo. Šteje se, da je naročnik oziroma kupec seznanjen z zadnjo 

veljavno verzijo Splošnih pogojev, ki veljajo v trenutku sklenitve pogodbenega razmerja in so javno objavljeni 

na spletnih straneh gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o., na naslovu www.protehno.si. Naročnik oz. kupec 

lahko kadarkoli od gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. zahteva Splošne pogoje v pisni obliki. 

5. Če se predmetni splošni pogoji in posebni dogovori, dogovorjeni med pogodbenima strankama, razlikujejo, 

veljajo posebni dogovori, dogovorjeni v pisni pogodbi, sklenjeni med pogodbenima strankama in potrjeni s 

strani obeh pogodbenih strank. 

6. V kolikor je v pisni pogodbi, sklenjeni med pogodbenima strankama in potrjeni s strani obeh pogodbenih 

strank, navedeno, da je ponudba sestavni del pogodbe, se bistveni pogoji ponudbe (termini izvedbe, 

kapacitete, odgovornosti, obveznosti naročnika in obveznosti kupca ipd.) presojajo tako, kot se glasijo. Če se 

predmetni splošni pogoji in vsebina ponudbe ne ujemajo, velja vsebina ponudbe. 

7. Predmetni splošni pogoji se ne uporabljajo v primeru, če sta gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. in njen 

sopogodbenik v pisni pogodbi, sklenjeni med pogodbenima strankama in potrjeni s strani obeh pogodbenih 

strank, njihovo uporabo izrecno izključila. 
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8. Gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. ne zavezujejo splošni pogoji pogodbene stranke, s katero gospodarska 

družba PRO TEHNO d.o.o. sklepa pogodbo o poslovnem sodelovanju, tudi v primeru, da gospodarska družba 

PRO TEHNO d.o.o. takšnih splošnih pogojev ni izrecno zavrnila. 

9. Gospodarsko družbo PRO TEHNO d.o.o. zavezujejo splošni pogoji pogodbene stranke, s katero gospodarska 

družba PRO TEHNO d.o.o. sklepa pogodbo o poslovnem sodelovanju, samo v primeru, če je zakoniti zastopnik 

gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o., ki je vpisan v sodni register, splošne pogoje pogodbene stranke izrecno 

pisno sprejel oziroma jih potrdil. 

II. Naročilo in potrditev naročila 

1. Naročnik oziroma kupec je dolžan svoje naročilo gospodarski družbi PRO TEHNO d.o.o. podati pisno ter ga 

jasno in nedvoumno opredeliti z vsemi potrebnimi podatki o zahtevani kvaliteti, količini, ceni, roku dobave 

naročenega blaga oziroma roku izvedbe naročene storitve, roku plačila, terminskem planu, označevanju in 

posebnih pogojih posla. Za pisno obliko se šteje naročilo, podano po pošti, faxu in/ali elektronski pošti.  

2. Če katerikoli od podatkov o zahtevani kvaliteti, roku dobave naročenega blaga oziroma roku izvedbe naročene 

storitve, terminskem planu, označevanju in posebnih pogojih posla manjka, se šteje, da je gospodarska družba 

PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec dolžna dobaviti blago s standardnimi oziroma običajnimi 

lastnostmi. 

3. Vsako posamezno naročilo mora gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec 

pisno potrditi oziroma zavrniti v roku 3 (treh) delovnih dni od njegovega prejema. V kolikor naročila v 

navedenem roku ne potrdi, se šteje, da je naročilo zavrnjeno. 

4. Naročnik oziroma kupec je dolžan gospodarski družbi PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelju oziroma prodajalcu 

pravočasno zagotoviti ustrezno tehnično dokumentacijo, ki je potrebna za dobavo naročenega blaga oziroma 

za izvedbo naročenih storitev in druge podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbenega razmerja. Če kupec 

oz. naročnik ne sporoči podatkov krije vse stroške in škodo, ki je nastala zaradi njegove opustitve. V kolikor gre 

za podatke, ki so bistvena sestavina pogodbe, ima gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj 

oziroma prodajalec poleg tega pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka. 

5. Vsaka pogodba, sklenjena z gospodarsko družbo PRO TEHNO d.o.o., nanašajoča se na nakup ali na prodajo, 

učinkuje od dneva potrditve naročila. Šteje se, da je pogodbena stranka naročilo potrdila z dnem, ko je 

podpisala ponudbo ali pogodbo z drugo pogodbeno stranko ali, ko je preko pošte, faxa in/ali elektronske pošte 

potrdila tako prejeto naročilo. 

6. Z dnem potrditve naročila se vzpostavi pogodbeno razmerje med pogodbenima strankama. Eventualne 

spremembe, do katerih pride v času po potrditvi naročila, vplivajo na že dogovorjeno ceno in/ali termin dobave 

oziroma rok izpolnitve pogodbe. 

7. V kolikor je za izvedbo pogodbe potrebno pridobiti dovoljenja pristojnih organov ali izvesti plačilo ustreznih 

davščin ali pristojbin (npr. za izvoz blaga v tujo državo), je naročnik oziroma kupec dolžan izvesti vse potrebno 

za pridobitev dovoljenj oziroma izvesti plačilo, in sicer pred pričetkom dobave naročenega blaga. 

8. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec bo vso pošto v zvezi z izpolnjevanjem 

pogodbenih določil kupcu oziroma naročniku pošiljala na pogodbeno dogovorjen oz. zadnji sporočen naslov z 

navadno pošto oz. e-naslov za ta namen. V primeru, da naročnik oz. kupec ne sprememb ne sporoči v pisni 

obliki, veljajo obstoječi podatki, pri čemer se šteje, da so bile vse pošiljke dostavljene. 
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9. Vsaka pogodbena stranka se zavezuje in izjavlja, da: 

 so podatki v pogodbi oziroma naročilu točni in resnični, za kar jamčita s podpisom pogodbe oz. sklenitvijo 

naročila, 

 sklenitev pogodbe oziroma naročila ni v nasprotju z veljavno zakonodajo, 

 ni udeležena v nobenem medsebojnem sporu, ki bi lahko vplival na sposobnost izvrševanja obveznosti in 

pravic iz sklenjene pogodbe in teh Splošnih pogojev. 

III. Cena 

1. Cena se dogovori v naročilu ali pisni pogodbi, sklenjeni med pogodbenima strankama in potrjeni s strani obeh 

pogodbenih strank, in velja izključno za pogodbo, v kateri je dogovorjena. 

2. Vsi zneski so v valuti EURO in brez vključenega davka na dodano vrednost (DDV) oziroma drugih davščin ter 

veljajo v trenutku potrditve naročila. 

3. Pogodbeno dogovorjena cena vključuje vse stroške po pogojih klavzule “ex works” (EXW) gospodarske družbe 

PRO TEHNO d.o.o. (INCOTERMS 2010), v kolikor v posamezni pisni pogodbi, sklenjeni med pogodbenima 

strankama in potrjeni s strani obeh pogodbenih strank, ni dogovorjeno drugače, in ob upoštevanju VI. točke 

teh Splošnih pogojev. 

4. Morebitna dodatna dela, izvedba katerih se izkaže za potrebno tekom izvedbe projekta oziroma 

dogovorjenega posla, se zaračunavajo naknadno, in sicer na podlagi dejanskega obračuna opravljenih dodatnih 

del in kot takšna vplivajo na spremembo (zvišanje) dogovorjene cene. 

IV. Plačilo 

1. Plačilo se izvede v skladu s pogoji, dogovorjenimi v naročilu ali pisni pogodbi, sklenjeni med pogodbenima 

strankama in potrjeni s strani obeh pogodbenih strank. 

2. Rok plačila znaša največ 30 (trideset) dni od dneva izstavitve računa, razen če je na računu naveden rok plačila, 

potem velja rok plačila, kot je naveden. 

3. Kupec nima pravice zadrževati plačil gospodarski družbi PRO TEHNO d.o.o., ne glede na to, ali do  gospodarske 

družbe PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelja oziroma prodajalca uveljavlja garancijske in/ali druge zahtevke. 

4. V primeru kupčeve zamude s posameznim plačilom lahko gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o.  kot 

dobavitelj oziroma prodajalec odloži dobavo blaga do izvedbe dogovorjenih plačil oziroma zahteva izvedbo 

celotnega dogovorjenega plačila, prav tako pa lahko kupcu zaračuna pogodbene obresti po obrestni meri 1 % 

mesečno ter mu izda račun za vse stroške, ki jih je imela z izterjavo dolgovanega plačila. Gospodarska družba 

PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec ima tudi možnost odstopa od pogodbe, ki ga poda s 

priporočeno poštno pošiljko. V primeru odstopa od pogodbe, je kupec dolžan gospodarski družbi PRO TEHNO 

d.o.o. kot dobavitelju oziroma prodajalcu vrniti vse dobavljene izdelke, in sicer v stanju, kot jih je kupec prevzel 

in v primeru manjvrednosti izdelkov, do katere je prišlo v sferi kupca, dobavitelju oziroma prodajalcu plačati 

škodo iz naslova morebitne manjvrednosti dobavljenih izdelkov ter mu povrniti vse stroške, nastale z izvedbo 

naročila. 

5. Če dolguje kupec (kot dolžnik) gospodarski družbi PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelju oziroma prodajalcu poleg 

glavnice tudi obresti in stroške, se s plačilom najprej odplačajo stroški, nato obresti in končno glavnica. 

6. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec ne sme, razen ob predhodnem 

pisnem soglasju naročnika, svojih obstoječih ali bodočih terjatev do naročnika odstopiti, zastaviti, prodati ali z 

njimi kako drugače razpolagati. Naročnik lahko svoje soglasje odkloni le ob obstoju utemeljenega razloga. 
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V. Dobava in dobavni roki ter zamuda dobave 

1. Dobavni rok je za posamezno naročilo določen v potrditvi naročila oziroma v pisni pogodbi, sklenjeni med 

pogodbenima strankama in potrjeni s strani obeh pogodbenih strank. Navedeni dobavni rok oziroma roki je/so 

bistvena sestavina pogodbe in so fiksni. 

2. Dobavni rok je vezan na datum naročila in datum potrditve naročila, datum tehnične in komercialne potrditve 

vseh elementov dobave ter na datume izvedbe plačil, dogovorjenih s pisno pogodbo ali naročilom. 

3. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. ima kot dobavitelj oziroma prodajalec pravico pošiljati posamezne dele 

naročila v ločenih pošiljkah oziroma dobavah ter pravico do dobave naročila pred potekom dobavnega roka. 

4. Kupec je naročeno blago dolžan prevzeti. V primeru, ko kupec brez utemeljenega razloga ne prevzame blaga, 

ki ga je gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec pripravila za prevzem v 

pogodbeno dogovorjenem roku (oziroma v kolikor termin prevzema ni bil pogodbeno dogovorjen, v roku 10 

(desetih) dni od dneva dobaviteljevega oziroma prodajalčevega obvestila) na pogodbeno dogovorjenem kraju, 

ima gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec možnost izbire med zahtevo za 

izpolnitev pogodbenih obveznosti in odstopom od pogodbe, kupec pa je dolžan povrniti vse stroške, ki jih je 

gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot prodajalec oziroma dobavitelj imela z izvedbo takšnega naročila, in 

ki niso vsebovani v plačilih kupca (npr. stroški dostave ipd.), prav tako pa je kupec dolžan plačati stroške 

skladiščenja blaga v višini 1 % prodajne vrednosti blaga za vsak začeti teden skladiščenja. V primeru kupčeve 

zamude veljajo tudi vsa določila Obligacijskega zakonika glede upnikove zamude in učinkov upnikove zamude. 

5. V kolikor kupec ni izpolnil pogodbeno dogovorjenih obveznosti plačila, pogodbeni stranki skleneta nov 

dogovor, v katerem dogovorita nov termin dobave. Enako pogodbeni stranki skleneta nov dogovor, v katerem 

dogovorita nov termin dobave v primeru, ko kupec po potrditvi naročila spremeni zahteve oziroma 

karakteristike naročenega blaga. 

6. Če je razlog za zamudo dobave na strani gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelja oziroma 

prodajalca, pogodbeni stranki skleneta nov dogovor, v katerem dogovorita nov termin dobave. V kolikor blago 

ni dobavljeno tudi v novem terminu dobave oziroma dobavnem roku, ima kupec možnost izbire med zahtevo 

za izpolnitev pogodbenih obveznosti in odstopom od pogodbe. 

7. Odstop od pogodbe mora kupec podati s priporočeno poštno pošiljko. V primeru odstopa od pogodbe je 

kupec upravičen do vračila vseh opravljenih plačil, pod pogojem, da gospodarski družbi PRO TEHNO d.o.o.  kot 

dobavitelju oziroma prodajalcu vrne vse dobavljene izdelke, in sicer v stanju, kot jih je prevzel. Vračilo vseh 

opravljenih plačil naročniku oziroma kupcu se v tem primeru zmanjša za pogodbeno kazen, ki jo je kupec 

oziroma naročnik dolžan plačati gospodarski družbi PRO TEHNO  kot dobavitelju oziroma prodajalcu, ki do 

polovice dobavnega roka znaša 50 % prodajne cene blaga, oziroma po preteku polovice dobavnega roka 90 % 

prodajne cene blaga, in za vse stroške, ki so gospodarski družbi PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelju oziroma 

prodajalcu nastali v zvezi s tem naročilom do dneva odstopa. 

8. V primeru zamude dobave iz razloga na strani gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelja oziroma 

prodajalca, je izključena vsakršna odgovornost dobavitelja oziroma prodajalca za morebitno gospodarsko 

škodo, ki zaradi zamude dobave nastane kupcu. 
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VI.  Pakiranje in embalaža, prevoz in zavarovanje izdelkov 

1. Pogodbeno dogovorjena cena ne vključuje stroškov pakiranja in embalaže, prevoza in zavarovanja izdelkov, 

razen če je to izrecno dogovorjeno v naročilu ali pisni pogodbi, sklenjeni med pogodbenima strankama in 

potrjeni s strani obeh pogodbenih strank.  

2. V primeru, da so pakiranje in embalaža, prevoz in/ali zavarovanje v posameznem primeru potrebni, 

gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec navedeno zagotovi na strošek kupca 

in na način, kot ga s kupcem predhodno dogovorita oziroma v primeru neobstoja dogovora na način, ki je 

običajen v primeru odpreme podobnih izdelkov. 

3. V primeru, da bodo naročeni izdelki potovali (tudi) z ladijskim prevozom, je nujna sklenitev predhodnega  

pisnega dogovora o pogojih pakiranja in prevoza. 

VII. Pregled in prevzem blaga oziroma opravljenih storitev 

1. Kupec je dolžan ob prevzemu predmeta naročila nemudoma opraviti količinski in kakovostni pregled in 

prevzem blaga ter o morebitnih očitnih napakah nemudoma obvestiti gospodarsko družbo PRO TEHNO d.o.o. 

kot dobavitelja oziroma prodajalca. 

2. Če se po tem, ko je kupec prevzel stvar, pokaže, da ima stvar kakšno napako, ki je z običajnim pregledom pri 

prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec o njej nemudoma obvestiti gospodarsko družbo 

PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelja oziroma prodajalca. Če kupec   dobavitelja oziroma prodajalca ne obvesti 

nemudoma, izgubi to pravico in ima dobavitelj oziroma prodajalec pravico ugovora nepravočasne notifikacije 

napake. 

3. Kupec oziroma naročnik je dolžan pregledati izvršeno delo (npr. montažo), brž ko je to po običajnem teku 

stvari mogoče, in o ugotovljenih napakah nemudoma obvestiti gospodarsko družbo PRO TEHNO d.o.o. kot 

dobavitelja oziroma prodajalca.  

4. Če kupec oziroma naročnik na zahtevo gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelja oziroma 

prodajalca, naj pregleda in prevzame izvršeno delo, brez utemeljenega razloga tega ne stori, se šteje, da je 

delo prevzeto. 

5. Po pregledu in prevzemu opravljenega dela gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma 

prodajalec ni več odgovorna za napake, ki jih je bilo mogoče opaziti pri običajnem pregledu, razen če je zanje 

vedela, pa jih kupcu oziroma naročniku ni pokazala. 

VIII.  Prehod lastninske pravice na blagu in prehod nevarnosti 

1. Lastninska pravica na blagu preide z gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelja oziroma prodajalca 

na kupca z dnem, ko so vsa pogodbeno dogovorjena plačila v zvezi s posameznim naročilom izvedena, razen če 

ni drugače dogovorjeno v naročilu ali pisni pogodbi, sklenjeni med pogodbenima strankama in potrjeni s strani 

obeh pogodbenih strank. 

2. Nevarnost uničenja blaga preide na kupca takrat, ko gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj 

oziroma prodajalec kupcu omogoči prevzem blaga na dogovorjenem kraju, razen če ni drugače dogovorjeno v 

naročilu ali pisni pogodbi, sklenjeni med pogodbenima strankama in potrjeni s strani obeh pogodbenih strank. 

Če stvar zaradi kupčeve zamude ni bila izročena, preide nevarnost na kupca takrat, ko pride v zamudo. 

3. V zvezi s posamezno pogodbo, sklenjeno z gospodarsko družbo PRO TEHNO d.o.o., se uporabljajo klavzule 

INCOTERMS, ki veljajo v času sklepanja posamezne pogodbe. 
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IX. Montaža 

1. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec izvaja montažo skladno s standardi 

in predpisi Evropske unije, ne glede na lokacijo montaže oziroma tudi, če montaža poteka izven območja 

Evropske unije. 

2. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. je kot dobavitelj oziroma prodajalec odgovorna izključno za dobavljeno 

opremo in njeno montažo. Odgovornost gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. za varnost skupnega delovišča 

ali prostora, kjer poteka montaža, je izključena v celoti. 

3. V kolikor kupec zahteva, da gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec izvede 

montaže v skladu s specifičnimi pogoji, je o tem dolžan predhodno pravočasno obvestiti gospodarsko družbo 

PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelja oziroma prodajalca. V tem primeru se med gospodarsko družbo PRO TEHNO 

d.o.o. kot dobaviteljem oziroma prodajalcem in kupcem  oziroma naročnikom sklene aneks k pogodbi oziroma 

naročilu, v katerem se opredelijo specifični pogoji, ki jih mora gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot 

dobavitelj oziroma prodajalec upoštevati, in nova cena za tako opravljene storitve. 

4. V primeru, da se pri montaži uporabljajo dvigalne naprave in/ali dvižna oprema, strošek te uporabe bremeni 

kupca, ki je tudi izključno odgovoren za morebitno škodo, nastalo ob uporabi dvigalnih naprav in/ali dvižne 

opreme. 

X. Test sprejemljivosti 

1. V kolikor kupec zahteva izvedbo testa sprejemljivosti (angl. Acceptance test), morata pogodbeni stranki 

izvedbo testa sprejemljivosti predhodno dogovoriti v pisni pogodbi. Nadalje morata pogodbeni stranki 

predhodno pisno opredeliti in dogovoriti pogoje testa sprejemljivosti, in sicer lokacijo izvedbe testa, potrebno 

količino materialov za testiranje, zahteve po rezultatih testa sprejemljivosti, lastnosti vhodnih materialov (npr. 

specifična teža, temperatura, vlaga, granulacije, geometrije, sestava v %, način doziranja ipd.). 

2. Strošek izvedbe testa sprejemljivosti nosi kupec, ki je dolžan poskrbeti tudi za nakladanje, materiale za 

testiranje, dovoze in odvoze materialov, električno energijo in za zagotovitev ostalih pogojev, potrebnih za 

izvedbo testa sprejemljivosti. 

3. Kupec je izključno odgovoren za morebitno škodo, nastalo ob izvedbi testa sprejemljivosti. 

4. V kolikor se tekom izvedbe testa sprejemljivosti pokažejo napake na dobavljenem blagu oziroma da 

dobavljeno blago nima lastnosti, dogovorjenih v pisni pogodbi, je gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot 

dobavitelj oziroma prodajalec dolžna nemudoma odpraviti napake oziroma izdelati blago, ki bo ustrezalo 

pogodbeno dogovorjenim pogojem. Kupec lahko ponovitev testa sprejemljivosti zahteva le v primeru večjih 

napak.  

5. O opravi in poteku testa sprejemljivosti se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. 
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XI. Garancija 

1. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec je dolžna na svoje stroške odpraviti 

vse napake dobavljenega blaga, ki se pokažejo tekom garancijskega roka, ki je 1  (eno) leto oziroma je določen 

v prodajalčevi garancijski izjavi, in sicer z izvedbo popravila ali zamenjavo izdelka. 

2. Garancijski rok začne teči od dneva izročitve blaga kupcu. 

3. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec je dolžna pristopiti k reševanju 

kupčevega zahtevka oziroma odpravi napak po prejemu pisnega kupčevega poziva, ki ga je kupec dolžan 

podati nemudoma po odkritju napake. Napake je dolžna odpraviti v primernem roku. 

4. Pogoj za obstoj garancije je, da kupec upravlja, čisti, vzdržuje in servisira napravo oziroma tehnologijo v skladu 

s prejetimi navodili proizvajalca. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec ni 

odgovorna za reklamacijske oziroma garancijske zahtevke, ki so posledica nepravilne oziroma neustrezne 

uporabe blaga, nepravilne oziroma neustrezne montaže blaga, kupčeve predelave blaga in/ali neprimernega 

vzdrževanja. 

5. V kolikor so izdelki, ki so predmet popravila oziroma odprave napak, poslani nazaj dobavitelju oziroma 

prodajalcu, kupec krije stroške pošiljanja in nosi nevarnost naključnega uničenja tekom vračanja izdelkov 

dobavitelju oziroma prodajalcu, v kolikor ni drugače dogovorjeno v pisni pogodbi. Gospodarska družba PRO 

TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec krije stroške pošiljanja in nosi nevarnost naključnega uničenja 

tekom vračanja izdelkov kupcu, v kolikor ni drugače dogovorjeno v pisni pogodbi. 

6. V kolikor je napaka odpravljena znotraj garancijskega roka, se garancijski rok za izdelek, ki je bil obremenjen z 

napako, ne podaljša.  

7. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec ne nudi garancije za potrošne dele 

posamezne naprave oziroma za obrabne dele, kot so definirani v navodilih proizvajalca. Prav tako gospodarska 

družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec ne nudi garancije za napake, ki so posledica 

napake v izrecnih navodilih oziroma tehničnih načrtih kupca, po katerih je gospodarska družba PRO TEHNO 

d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec izdelala dobavljeno blago. 

8. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec ne nudi garancije za dele naprave 

oziroma tehnologije, ki jih je pridobila od drugega (pod)dobavitelja, ampak kupcu odgovarja ta (pod)dobavitelj 

neposredno, pod pogojem, da gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec ob 

sklenitvi pogodbe kupca seznani s tem, kdo je njen (pod)dobavitelj. 

9. Odgovornost gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelja oziroma prodajalca za škodo je omejena 

do višine vrednosti kupljenega blaga. 

10. Odgovornost gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelja oziroma prodajalca za škodo, ki ni nastala 

neposredno na dobavljenem blagu (npr. škoda zaradi izgubljenega dobička oziroma druga posredna škoda), je 

izključena. 

11. Pravice kupca nasproti gospodarski družbi PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelju oziroma prodajalcu iz 

garancijskega lista ugasnejo po enem letu, šteto od dneva, ko je kupec zahteval popravilo ali zamenjavo 

izdelka. 
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XII.  Odgovornost 

1. Dobavitelj oziroma prodajalec, ki gospodarski družbi PRO TEHNO d.o.o. kot kupcu dobavi izdelek oziroma 

storitev, jamči za količino, kakovost in učinkovitost naročenega blaga oziroma storitve. 

2. Dobavitelj oziroma prodajalec, ki gospodarski družbi PRO TEHNO d.o.o. kot kupcu dobavi izdelek oziroma 

storitev, je dolžan kupcu izročiti vso dokumentacijo, ki se nanaša na naročeno blago oziroma storitev in ki jo 

kupec zahteva. 

3. Blago, ki ga dobavitelj oziroma prodajalec dobavi gospodarski družbi PRO TEHNO d.o.o. kot kupcu, mora 

ustrezati vsem veljavnim in zavezujočim varnostnim predpisom na območju Evropske unije, za kar dobavitelj 

jamči in prevzema vso odgovornost. 

4. V primeru, da v naročilu ni posebej specificirana kakovost blaga oziroma predmeta naročila, dobavitelj jamči, 

da bo gospodarski družbi PRO TEHNO d.o.o. kot kupcu dobavil blago oziroma predmet naročila kakovosti, ki je 

v skladu s pravili stroke. 

XIII.  Višja sila 

1. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec ima pravico do podaljšanja rokov 

dobave blaga oziroma storitev v primeru nastopa okoliščin, ki pomenijo višjo silo. 

2. Višjo silo predstavlja dogodek, ki je izven stvari (zunanji vzrok) in njegovega učinka ni mogoče pričakovati, se 

mu izogniti ali ga odvrniti ter ki nastopi po sklenitvi pogodbe. Višjo silo predstavlja tudi stavka ali druga 

industrijska akcija delavcev v gospodarski družbi PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelju oziroma prodajalcu. 

3. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec nemudoma po nastopu višje sile 

oziroma najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh od nastopa višje sile pisno obvesti kupca, s katerim se dogovorita 

o nadaljnjem postopanju. Pogodbeni stranki se zavezujeta k prizadevanju za mirno rešitev nastale situacije 

višje sile. 

4. V kolikor okoliščine, ki pomenijo višjo silo, trajajo več kot 1 (en) mesec, in pogodbeni stranki ne dosežeta 

dogovora o rešitvi situacije, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe, in sicer delno ali v celoti. Kupec odstop 

od pogodbe poda s priporočeno poštno pošiljko. 

5. V primeru odstopa od pogodbe je kupec upravičen do vračila vseh opravljenih plačil, pod pogojem, da 

gospodarski družbi PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelju oziroma prodajalcu vrne vse dobavljene izdelke, in sicer 

v stanju, kot jih je prevzel. 

XIV.  Varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov 

1. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec in njen sopogodbenik sta dolžna 

vzajemno varovati poslovne skrivnosti druge pogodbene stranke in teh podatkov ne smeta brez predhodne 

pisne privolitve druge pogodbene stranke razkrivati tretjim osebam ali jih uporabljati v namene, ki niso v 

skladu s pisno pogodbo. V nasprotnem primeru je pogodbena stranka drugi pogodbeni stranki odškodninsko 

odgovorna za vso na ta način povzročeno škodo. 

2. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec in njen sopogodbenik bosta kot 

poslovno skrivnost varovala vso poslovno in tehnično dokumentacijo, s katero se seznanita v okviru 

poslovnega sodelovanja ter finančne podatke posamezne pogodbe.  

3. Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti traja ves čas trajanja poslovnega sodelovanja z gospodarsko družbo 

PRO TEHNO do.o. in 5 (pet) let po zaključku poslovnega sodelovanja. 
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4. Pogodbenik gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. ne sme, brez predhodnega pisnega dovoljenja, prejete 

dokumentacije in informacij posredovati tretjim osebam, ter se zavezuje nemudoma po prejemu pisne 

zahteve gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. vrniti vso prejeto dokumentacijo. 

5. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec obdeluje in shranjuje podatke 

kupca, vključno z osebnimi podatki, ki jih pridobi v okviru poslovnega sodelovanja, in z njimi ravna na način, 

kot ga predpisuje veljavna zakonodaja. 

XV.  Načrti oziroma druge intelektualne stvaritve 

1. Skice, načrti, delavniška dokumentacija, montažni načrti in popisi elementov oziroma vsa druga poslovna 

dokumentacija je intelektualna in industrijska lastnina gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. in jih brez 

predhodne pisne privolitve gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. ni dovoljeno reproducirati in/ali 

distribuirati ter kakorkoli drugače uporabljati in jih posredovati tretjim osebam. 

2. Naročnik oziroma kupec ob sklenitvi pogodbenega razmerja z gospodarsko družbo PRO TEHNO d.o.o. ne 

pridobi nobenih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine na skicah, načrtih in drugi 

dokumentaciji, opredeljeni v predhodni točki. 

3. Skice in načrti, izdelani s strani gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o., so namenjeni izključno uporabi v 

interni in eksterni komunikaciji. Izključena je vsakršna odgovornost gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. v 

primeru uporabe skic in načrtov brez predhodne pisne privolitve gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. 

4. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec ni dolžna posredovati načrtov 

naprav, sklopov in konstrukcij v odprtem formatu, razen za obrabne dele in v primeru, ko se o tem sklene 

poseben dogovor. 

XVI.  Uporabljeni standardi 

1. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. kot dobavitelj oziroma prodajalec izdeluje naročeno blago v skladu s 

slovenskimi nacionalnimi standardi oziroma EN standardi. 

XVII.  Programska oprema 

1. Programska oprema je last gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. in je ni dovoljeno kakorkoli reproducirati 

in/ali distribuirati.  

2. Naročnik oziroma kupec ob sklenitvi pogodbenega razmerja z gospodarsko družbo PRO TEHNO d.o.o. ne 

pridobi nobenih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine na programski opremi gospodarske 

družbe PRO TEHNO d.o.o. 

3. Gospodarska družba PRO TEHNO d.o.o. ni dolžna posredovati odprtih programov, ne v celoti, niti delno. 
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XVIII.  Končne določbe 

1. Če je oziroma postane ena ali več določb teh splošnih pogojev neveljavnih, to ne vpliva na veljavnost ostalih 

določb teh splošnih pogojev. Pogodbeni stranki bosta neveljavno določbo nadomestili z veljavno, ki se bo v 

svoji vsebini najbolj približala prvotnemu namenu pogodbenih strank. 

2. Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja, ki bi nastala iz sklenjenega 

pogodbenega razmerja. Za reševanje morebitnih sporov je izključno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji, in 

sicer po sedežu gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. Pravo, ki se uporablja, je pravo Republike Slovenije. 

3. Ti Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani gospodarske družbe PRO TEHNO d.o.o. na naslovu 

www.protehno.si in veljajo od dne 01.06.2020 dalje. Splošni pogoji veljajo do dneva preklica oziroma do 

dneva objave njihove spremembe. 

4. V primeru razlike med slovenskim izvirnikom besedila teh Splošnih pogojev in njihovim angleškim in/ali 

nemškim prevodom, je pravno zavezujoče in velja slovensko besedilo. 

 

Bohinjska Bistrica, dne 01.06.2020 

           PRO TEHNO d.o.o. 

           Mitja Bajrič, direktor 


