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1. Predmet splošnih pogojev poslovanja
1.1.

Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: »SPP«) določajo pravice in
obveznosti družbe Radenska, družba za polnitev mineralnih voda in
brezalkoholnih pijač, d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci (v nadaljevanju:
»Radenska«) ter dobaviteljem (v nadaljevanju: »Dobavitelj«) pri dobavljanju
blaga (v nadaljevanju: »Blago«) Radenski. Nanašajo se na vsa pogodbena
razmerja, ki nastanejo na podlagi kupoprodajnih pogodb (skupaj v
nadaljevanju: »Kupoprodajna pogodba«) za dobavo Blaga, sklenjenih med
Dobaviteljem in Radensko in se uporabljajo v primeru, da Kupoprodajna
pogodba določenih pravic in obveznosti med pogodbenima strankama ne ureja
drugače.

1.2

Dobavitelj izjavlja, da je seznanjen z dejstvom da se Blago, dobavljeno
Radenski, uporablja v prehrambni industriji. Dobavitelj in Radenska izjavljata,
da sta skladno z ustreznimi pravnimi predpisi pooblaščeni za dejavnosti v zvezi
s temi SPP ter s posameznimi Kupoprodajnimi pogodbami, sklenjenimi med
njima.

1.3

Kupoprodajna pogodba je lahko sklenjena tudi v obliki potrjenega naročila.
Naročilo je lahko ustno ali pisno. Potrditev naročila mora biti v pisni obliki ali v
obliki elektronskega sporočila, Radenski pa mora biti dostavljeno nemudoma po
izdaji naročila, najkasneje pa v roku 2 delovnih dni od dneva dostave naročila
Dobavitelju. Če naročilo ni zavrnjeno znotraj tega roka, se smatra, da je
Kupoprodajna pogodba sklenjena. Če je med Radensko in Dobaviteljem
sklenjena okvirna pogodba, je Dobavitelj dolžan dobaviti Blago Radenski na
podlagi ločenih Kupoprodajnih pogodb – potrjenih naročil, sklenjenih na podlagi
določil in pogojev, opredeljenih v okvirni Kupoprodajni pogodbi.

2. Nakupna cena
2.1.

Nakupna cena Blaga je cena, dogovorjena s Kupoprodajno pogodbo. Nakupna
cena se lahko dogovori tudi na podlagi cenika Blaga. Za dogovorjeno ceno se
šteje cena Blaga, ki velja v trenutku naročila. Če cena, dogovorjena z naročilom,
nasprotuje ceni, ki jo določa cenik Blaga, se upošteva cena, navedena v ceniku.

2.2.

Nakupna cena vključuje ceno Blaga in ceno prevoza do mesta dostave, ceno
nalaganja in razlaganja Blaga ter ceno zavarovanja, pakiranja, embalaže,
skladiščenja, odpreme itd., razen če je v posameznem primeru pisno
dogovorjeno drugače. Nakupna cena tako vključuje vse stroške Dobavitelja, ki
nastanejo ali bi lahko nastali, Dobavitelj pa od družbe Radenska ne sme
zahtevati nobenih drugih stroškov (v nadaljevanju: »Nakupna cena«).

2.3.

Nakupna cena je končna in je ni mogoče spreminjati brez pisnega dogovora
pogodbenih strank.

3. Plačilni pogoji

3.1.

Dobavitelj mora nemudoma po ustrezni dostavi in predaji Blaga na podlagi
obvestila o dostavi, potrjenega s strani Radenske, izdati račun, ki vključuje
navedbo ustreznega DDV. Dobavitelj je račun v elektronski obliki dolžan poslati
po elektronski pošti na naslov: eracuni@radenska.si.

3.2.

Če Radenska pri knjiženju Dobaviteljevega računa ugotovi, da je dejansko
dobavljena količina Blaga drugačna od količine Blaga, navedene v računu, ali da
se cene, opredeljene na računu ne ujemajo z dogovorjeno Nakupno ceno, je
Dobavitelj na podlagi poziva Radenske dolžan izdati ustrezen dobropis, skladno
z ustreznimi predpisi, ki urejajo plačilo davka na dodano vrednost.

3.3.

Nakupna cena se plača preko bančnega nakazila na Dobaviteljev bančni račun,
opredeljenem na izdanem računu.

3.4.

Račun zapade v plačilo v 60 dneh, razen če je rok zapadlosti s Kupoprodajno
pogodbo določen drugače. Rok začne teči z dnem, ko je račun pravilno
dostavljen Radenski. V primeru, da rok zapadlosti na računu nasprotuje tej
določbi, se upošteva datum, določen s temi SPP. Zahteva za plačilo Blaga je
veljavna zgolj na podlagi računa, skladnega s temi SPP.

3.5.

Vsak račun mora poleg podatkov, ki jih zahteva zakon, vsebovati še naslednje
določbe:
I.
kraj dostave;
II.
številka računa;
III.
vrsta in količina Blaga ter njegovo točno in polno poimenovanje
IV.
vrsta in količina embalaže;
V.
določbe o carini, tj. specifikacijo posameznih stroškov, na primer
embalaže, stroškov pošiljanja, provizije ter vrednosti blaga v državi
izvoza;
VI.
država izvora Blaga;
VII. datum zapadlosti;
VIII. podatki o bančnem računu Dobavitelja, tj. ime banke, sedež banke in
številka računa,
IX.
številka naročila / številka naročila Radenske
X.
številka dobavnice / številke dobavnic.
Obvezna priloga k vsakemu računu je:
(i) kopija potrjene dobavnice in
(ii) tovorni list CMR, če se Blago prevaža znotraj mednarodnega cestnega
prometa.

3.6.

Ustrezna dostava Blaga in prejem računa od Dobavitelja z zgoraj navedeno
vsebino, sta pogoj za plačilo. Nakupna cena se smatra za poravnano na dan, ko
Dobavitelj prejme plačilo na svoj račun.

3.7.

Stranki se sporazumeta, da bo Dobavitelj izdal račun za vsako dobavo Blaga
posebej, razen če se stranki dogovorita za izdajo skupnega računa za določeno
obdobje.

3.8.

Radenska bo Dobavitelja pozvala k odpravi napake na računu, kadar Dobavitelj
izda nepopoln dokument za obdavčitev, ki krši določbe tega poglavja SPP in/ali
kadar se količina Blaga, opredeljena na računu, ne sklada s količino dejansko
dostavljenega Blaga in/ali se cena, opredeljena na računu, ne sklada z
dogovorjeno Nakupno ceno. Rok za plačilo začne teči, ko je ustrezen račun
dostavljen.

4. Dodatni popust
4.1.

Kadar je to dogovorjeno s Kupoprodajno pogodbo, se Dobavitelj zaveže po
poteku obračunskega obdobja Radenski zagotoviti dodatni popust v višini,
dogovorjeni med strankama s Kupoprodajno pogodbo.

4.2.

Za namen izračuna dodatnega popusta se kot promet smatra celotna Nakupna
cena Blaga (brez DDV in pologa za pakete), ki jih Dobavitelj dobavi Radenski
tekom določenega obračunskega obdobja. Če ni drugače določeno, znaša
obračunsko obdobje 365 koledarski dni.

4.3.

Radenska Dobavitelju po vsakem preteku obračunskega obdobja skladno s 4.
poglavjem teh SPP izda ustrezen račun, s katerim bo obračunala dodatni popust
v skladu s Kupoprodajno pogodbo. Dobavitelj je Račun za dodatni popust mora
dolžan plačan v roku 30 dni od njegove izstavitve.

5. Dostavni pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati Blago

5.1.

Rok za dostavo

5.1.1. Roki za dostavo Blaga so opredeljeni s Kupoprodajno pogodbo. Roki se lahko
spremenijo zgolj s pisnim sporazumom pogodbenih strank. Dobavitelj se
zavezuje zagotoviti dostavo blaga znotraj »dostavnega obdobja«, ki ga določi
Radenska. Kot »dostavno obdobje« se za namen SPP smatra točno določeno
časovno obdobje posameznega delovnega dne.
5.1.2. Za primer, da je Blago dostavljeno prej ali kasneje kot je dogovorjeno, se
pogodbeni stranki dogovorita, da ima Radenska pravico po lastni presoji (i)
prevzeti Blago ali (ii) zavrniti Blagi in odstopiti od Kupoprodajne pogodbe ali pa
(iii) vztrajati pri dogovorjenih dostavnih pogojih.

5.2.

Kraj dostave

5.2.1. Kraj dostave Blaga je natančno opredeljen s Kupoprodajno pogodbo. Praviloma
bo kraj dostave sedež Radenske ali kateri izmed njenih proizvodnih obratov.
Radenska lahko enostransko spremeni kraj dostave, če Kupoprodajna pogodba
določa več krajev dostave in je novi kraj dostave eden izmed teh krajev. V tem
primeru mora biti Dobavitelj o spremembi obveščen najkasneje 7 dni pred
dogovorjenim rokom dostave Blaga. Če ni drugače določeno, je kraj dostave
sedež Radenske.

5.2.2. Če ni drugače določeno, je Dobavitelj dolžan Blago dostaviti na kraj dostave na
stroške in odgovornost Dobavitelja (upoštevaje klavzulo DDP – Delivered Duty
Paid pravil INCOTERMS 2010). Dobavitelj je zavezan izbrati učinkovit,
ekonomičen in varen način prevoza Blaga. V primeru dobave iz območja zunaj
Evropske Unije je Dobavitelj zavezan plačati carine, povezane s prevozom Blaga.
5.2.3. Vsako dostavo Blaga mora s strani Radenske pooblaščena oseba potrditi na
dobavnici.

5.3.

Količina

5.3.1. Blago mora biti dostavljeno v dogovorjeni količini.
5.3.2. V primeru, če Dobavitelj Radenski dostavi večjo količino blaga kot je bilo
dogovorjeno, sme Radenska po lastni presoji zavrniti dobavljeno Blago in
odstopiti od Kupoprodajne pogodbe. Če Radenska odkloni presežek Blaga ali
njegov del, je Dobavitelj zavezan prevzeti ta presežek na svoje stroške v roku
7 dni od njegove dostave Radenski.
5.3.3. V primeru, če Dobavitelj Radenski dostavi manjšo količino blaga kot je bilo
dogovorjeno, sme Radenska po lastni presoji zavrniti dostavljeno Blago in
odstopiti od Kupoprodajne pogodbe. Če Radenska obvesti Dobavitelja o tem,
da vztraja pri izpolnitvi Kupoprodajne pogodbe, je Dobavitelj zavezan dostaviti
manjkajoče ali nedostavljeno Blago znotraj dodatnega roka, ki ga določi
Radenska.
5.3.4. Pogodbeni stranki izrecno soglašata, da je Radenska dolžna plačati zgolj ceno
dejansko predanega Blaga, dostavljenega skladno z določili Kupoprodajne
pogodbe.

5.4.

Kvaliteta

5.4.1. Dobavitelj izjavlja in se obvezuje, da bo Blago:
I.

II.
III.

5.5.

dostavil v brezhibnem stanju, skladno z specifikacijo in zahtevami,
določenimi v Kupoprodajni pogodbe, skladiščeno in pripeljano skladno z
ustreznimi predpisi;
v vseh pogledih skladno z vsemi zahtevami ustreznih predpisov, ter da
bo ustrezalo pogojem, opredeljenih v teh SPP in Kupoprodajni pogodbi;
v izključni in neomejeni lasti Dobavitelja in prosto kakršnihkoli bremen,
preden bo izročeno v last in posest Radenski.

Kontrola kvalitete

5.5.1. Radenska je pooblaščena kontrolirati, ali kvaliteta Blaga ustreza tehničnim in
kakovostnim specifikacijam, opredeljenim s temi SPP, posameznimi
Kupoprodajnimi pogodbami in skladnost z običajnimi lastnostmi blaga iste vrste.

V primeru spreminjanja specifikacij Blaga je Dobavitelj dolžan o tem nemudoma
obvestiti Radensko in pridobiti njeno soglasje. Za namen take kontrole blaga
mora Dobavitelj na prošnjo Radenske vselej pred dogovorjenim datumom
dostave brezplačno poslati vzorec Blaga v razumni količini z ozirom na vrsto
Blaga. Kontrola se opravi upoštevaje pravne predpise in tehnične standarde,
veljavne na območju Republike Slovenije. Dobavitelj je dolžan omogočiti
preverjanje vsakič, kadar Radenska to zahteva. Osebi, ki jo določi Radenska,
mora biti dovoljen dostop do podatkov, povezanih s preverjanjem kvalitete
Blaga in proizvodnim postopkom, predvsem pa do podatkov o tehnični in
kakovostni specifikaciji Blaga.
5.5.2. Če tehnični in kakovostni znaki ne ustrezajo zahtevam SPP in drugim dogovorom
pogodbenih strank, ustreznim pravnim predpisom Republike Slovenije ter
predpisom EU in Dobavitelj ne zagotovi odprave napak v dogovorjenem
obdobju, sme Radenska zahtevati kazen na podlagi določb iz 9. poglavja teh
SPP ali nemudoma odstopiti od Kupoprodajne pogodbe.

5.6.

Nadzor naročila

5.6.1. Če sta se stranki dogovorili, da bo dobava Blaga podvržena nadzoru, je
Dobavitelj po preteku tretjine časa od sklenitve Kupoprodajne pogodbe do
izteka roka za dostavo Blaga dolžan pisno obvestiti Radensko o količini že
proizvedenega Blaga, kasneje pa le, če Radenska to zahteva.
5.6.2. Če se stranki tako dogovorita, je Dobavitelj dolžan obvestiti Radensko o tem,
da je Blago pripravljeno za odpremo, o predaji Blaga prevozniku ter o namembni
transportni poti dostavljenega Blaga.

5.7.

Spremna dokumentacija

5.7.1. Skupaj z Blagom je Dobavitelj dolžan Radenski dostaviti tudi naslednjo
dokumentacijo:
I.

Dobavnico, ki mora vsebovati naslednje podatke:

ime in sedež Dobavitelja in Radenske

kraj in čas dostave Blaga

dan odpreme Blaga

številko naročila/številko naročila Radenske

vrsto, ima in količino vsake enote pakiranega Blaga;

šifro Blaga iz seznama kod Radenske

označbo serije Blaga

datum odpreme Blaga

skupna količina pakiranega Blaga; količina paketov posameznih
vrsta Blaga in količina enot Blaga v paketu

vrsta in količina vračljive embalaže;

pogoje INCOTERMS 2010.

Če dobavnica ne vsebuje številke naročila, se smatra, da je Blago
nepravilno dostavljeno in Radenska ima pravico zavrniti njegovo izročitev.
II.

Deklaracijo o izpolnjevanju pogojev pri vnosu Blaga na trg v
skladu z vsemi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, najkasneje na
dan prve dostave Radenski.
III.
Deklaracijo o skladnosti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v
Republiki Sloveniji.
IV.
glede na naravo Blaga, higiensko potrdilo in potrdilo vladnih
organov za testiranje, da Blago ustreza zahtevam Republike Slovenije
in predpisom EU (npr. Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št.
1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih
za stik z živili in Uredba Komisije (ES) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011
o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili);
V.
Garancije, priročnike in navodila za montažo, popravila in
vzdrževanje v slovenskem ali drugem jeziku, če narava Blaga to zahteva
glede na državo dostave;
VI.
Potrdilo o kvaliteti (če je zahtevano), ki ga izda pooblaščena oseba;
VII. Veljavno potrdilo v odvisnosti od narave Blaga
VIII. Analizo Blaga, ki prikazuje, da je Blago skladno z zahtevami o kvaliteti,
opredeljenimi v Kupoprodajni pogodbi in pravnih predpisih.
5.7.2. Na zahtevo Radenske mora Dobavitelj predložiti tudi morebitne druge
dokumente, povezane z Blagom.
5.7.3. Specifikacija Blaga v spremni dokumentaciji mora ustrezati specifikaciji Blaga v
Kupoprodajni pogodbi.

5.8.

Pridobitev lastninske pravice in prenos tveganja naključnega uničenja Blaga

5.8.1. Tveganje naključnega uničenja Blaga se prenese na Radensko v trenutku, ko
Radenska Blago prevzame od Dobavitelja na dogovorjenem mestu dostave.
5.8.2. Radenska postane lastnik Blaga v trenutku njegove izročitve in potrditve
prevzema z ustrezno dokumentacijo o dostavi Blaga, vključno s primeri ko
Dobavitelj ni niti lastnik Blaga niti ni pooblaščen za razpolaganje z Blagom.
6. Odgovornost za napake, garancijski rok, pritožba

6.1.

Odgovornost za napake

6.1.1. Dobavitelj je odgovoren za vse napake, ki jih ima Blago v trenutku prenosa
tveganja naključnega uničenja na Radensko, tudi če se napaka pokaže kasneje.
Na to ne vplivajo obveznosti Dobavitelja, ki izvirajo iz zagotovljene garancije ali
iz posebne garancije kvalitete Blaga.
6.1.2. Pogodbeni stranki se strinjata, da je med prevzemom Blaga, za katerega je
takšna obravnava določena, zaradi narave prevzemnega in proizvodnega

procesa Radenska dolžna opraviti le vizualni pregled pakiranega Blaga in
preveriti količino paketov (brez razpakiranja paketov) ter grajati očitne napake,
ki jih ugotovi ob takem pregledu. Radenska natančni pregled, v katerem je
mogoče ugotoviti tudi morebitne skrite napake, izvede med uporabo Blaga v
proizvodnji, pri čemer je Radenska dolžna obvestiti Dobavitelja o takih skritih
napakah Blaga nemudoma, ko jih odkrije, vendar najpozneje, če se napake
pojavijo v roku 2 let od njegove dostave, oziroma do poteka garancijskega roka
Blaga.
6.1.3. Če ima dostavljeno Blago napake, se to smatra za bistveno kršitev pogodbe,
Radenska pa ima v tem primeru pravico (i) odstopiti od Kupoprodajne pogodbe,
(ii) zahtevati dostavo novega Blaga namesto Blaga z napako ali odpravo napak
Blaga ali (iii) zahtevati znižanje kupnine.
6.1.4. Če se Radenska odloči vrniti Blago z napako Dobavitelju, je Dobavitelj dolžan
prevzeti Blago z napako v roku 7 dni od poziva Radenske in ji povrniti s tem
povezane stroške.
6.1.5. Dobavitelj poleg tega jamči za odsotnost pravnih napak dostavljenega Blaga,
kar v bistvenem pomeni, da Blago ni obremenjeno z nobenimi stvarnimi ali
obligacijskimi pravicami tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine
V primeru kršitve te določbe je Radenska upravičena odstopiti od Kupoprodajne
pogodbe.
6.1.6. Če je Dobavitelj odgovoren za škodo, nastalo zaradi napake Blaga, je Dobavitelj
dolžan Radenski povrniti tudi izgubo, ki ji je nastala v zvezi z zahtevki tretjih. Če
ima Blago take napake, da bi ga Radenska bila dolžna umakniti s trga, je
Dobavitelj dolžan kriti vse stroške, ki so s tem povezani.
6.1.7. V primeru napak Blaga, skupaj z vsemi zahtevami teh SPP in drugih pravnih
predpisov, je Radenska upravičena do odškodnine za vso škodo, ki bi ji nastala
zaradi uporabe Blaga z napako.

6.2.

Garancija

6.2.1. Dobavitelj je dolžan zagotoviti garancijo kvalitete, kar pomeni, da mora biti
dostavljeno Blago primerno za običajno rabo v določenem obdobju in imeti
dogovorjene lastnosti. Garancijski rok začne teči z dnem, ko Radenska
prevzame Blago.
6.2.2. Dobavitelj mora zagotoviti garancijo za živilsko Blago v zvezi datumom uporabe,
pri čemer mora upoštevati datum minimalnega trajanja uporabe ustreznega
izdelka. Če je uporabnost Blaga vezana na določeno časovno obdobje in je
pretekla že tretjina tega obdobja do trenutka dostave, sme Dobavitelj tako
Blago dostaviti le po predhodnem soglasju Radenske.
6.2.3. Garancijski rok za drugo Blago (z izjemo živilskega blaga) znaša 24 mesecev,
razen če je med pogodbenima strankama dogovorjen daljši garancijski rok.

6.2.4. Pogodbeni stranki izrecno soglašata, da je Radenska upravičena odstopiti od
Kupoprodajne pogodbe in vrniti Blago v primeru, če se razpakiranju Blaga
pokažejo kakršnekoli napake. Stroške vračila Blaga je dolžan kriti Dobavitelj.

6.3.

Pritožba

6.3.1. Pritožba v smislu SPP pomeni uveljavljanje pravic, ki izvirajo iz odgovornosti za
napake Blaga in uveljavljanje pravic iz garancije od Dobavitelja.
6.3.2. Dobavitelj se je dolžan odzvati na poziv Radenske v zvezi z reševanjem pritožbe
v roku 2 dni od datuma prejema pritožbe in ugoditi zahtevam Radenske v
povezavi z napakami Blaga v roku 10 dni od datuma prejema pritožbe, razen če
je drugačen rok pisno dogovorjen med pogodbenima strankama. V primeru
dostave nadomestnega Blaga začne nov garancijski rok teči na dan, ki sledi
dnevu dostave nadomestnega Blaga.
6.3.3. Če Dobavitelj ne izpolni svoje dolžnosti skladno s prejšnjo točko v roku 14 dni,
se šteje, da Dobavitelj zahtevi Radenske ne nasprotuje in da zato nastopijo
posledice zamude pri dobavi.
6.3.4. Kadar je pritožba utemeljena in mora biti Blago zamenjano ali ko Radenska
odstopi od Kupoprodajne pogodbe, je Dobavitelj dolžan odstraniti Blago v roku
7 dni od dneva, ko je potekel rok za rešitev pritožbe. Če Dobavitelj ne odstrani
Blaga v tem roku, ima Radenska pravico Blago odstraniti na Dobaviteljeve
stroške.
7. Embalaža
7.1.

Dobavitelj mora Blago dostaviti v embalaži, dogovorjeni s Radensko, sicer pa v
embalaži, ki je običajna in primerna za zaščito in varnost Blaga med prevozom.
Poimenovanje in količina Blaga morata biti označena na paketih, razen če je
med pogodbenima strankama drugače dogovorjeno.

7.2.

Dobavitelj je dolžan zavarovati pakete, v katerih dostavlja Blago Radenski in
zagotoviti skladnost z vsemi določbami ustreznih veljavnih predpisov o paketih
in odpadkih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

7.3.

Če Dobavitelj ne spoštuje katere od svojih obveznosti, določene v členih 7.1 in
7.2 teh SPP, je Radenska upravičena odstopiti od Kupoprodajne pogodbe.

7.4.

Razen če se pogodbeni stranki nista dogovorili, da je embalaža vračljiva, mora
Dobavitelj dostaviti Blago v nevračljivi embalaži. Če Dobavitelj dostavi Blago v
nevračljivi embalaži in cena ni dogovorjena v pisni obliki, se smatra da je cena
te embalaže vključena v ceno Blaga.

7.5.

Radenska je upravičena zavrniti prevzem Blaga, dostavljenega v poškodovani
embalaži. Če Radenska prevzame Blago v poškodovani embalaži, ni niti dolžna

plačati Nakupne cene, če je bilo dogovorjeno, da je embalaža nevračljiva niti ni
dolžna vrniti embalaže, če je ta vračljiva, ter jo je upravičena uničiti.
7.6.

Radenska mora vračljivo embalažo v enaki količini Dobavitelju praviloma vračati
sproti ali po vsaki dostavi Blaga.

7.7.

Dobavitelj je dolžan zagotoviti prevzem embalaže v roku 7 delovnih dni po tem
ko o tem obvesti Radensko.

7.8.

Dobavitelj mora Radenski vsak mesec predložiti dokumentacijo o količini
dostavljene in vrnjene embalaže (mesečni račun za embalažo). Dobavitelj je
Radenski dolžan predložiti letni račun za embalažo do konca marca prihodnjega
leta, razen če je med pogodbenima strankama dogovorjeno drugače. Radenska
se ima pravico izjaviti o mesečnem in letnem računu za embalažo in od
Dobavitelja zahtevati popravo ali opis v 15 dneh od dostave računa za embalažo.
V primeru da je tako dogovorjeno v okviru Kupoprodajne pogodbe, Radenska
Dobavitelju ni dolžna niti vrniti niti nadomestiti določenega procenta skupne
količine dostavljene embalaže določene vrste, opredeljene v končnem letnem
računu o embalaži. Morebitne razlike v količini dostavljene in vrnjene embalaže
bodo med pogodbenima strankama poravnane z dobropisom ali računom.

7.9.

Dobavitelj izjavlja, da bo na svoje stroške zagotovil povraten umik in ponovno
uporabo embalaže po umiku skladno z veljavnimi pravnimi predpisi bodisi sam,
bodisi preko pogodbe s pooblaščenim zunanjim izvajalcem, ki ponuja storitev
odstranjevanja embalaže.

8. Pravice in obveznosti pogodbenih strank
8.1. Dobavitelj je dolžan upoštevati določbe pravnih predpisov, veljavnih v Republiki
Sloveniji, predvsem pa določbe Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS št. 83/2001,
s spremembami), Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS št. 13/2011,
s spremembami), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS št. 52/2000, s spremembami), Zakona o
tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, (Ur. l. RS št.
17/2011, s spremembami), Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 98/2004,
s spremembami) in ustrezne zakonske določbe, ki urejajo varstvo intelektualne
lastnine (avtorskih pravic in industrijske lastnine).
8.2.

Dobavitelj je dolžan zagotoviti, da Blago ne krši avtorskih pravic, patentov,
znamk, poslovnih skrivnosti ali drugih pravic tretjih oseb.

8.3.

Dobavitelj je brez odlašanja dolžan obvestiti Radensko o vseh okoliščinah, ki jih
je odkril tekom dobavljanja Blaga in ki utegnejo povzročiti drugačna navodila
Radenske. Dobavitelj ni pooblaščen dela ali celotne izpolnitve Kupoprodajne
pogodbe prepustiti tretjim osebam brez soglasja Radenske.

8.4.

Dobavitelj je dolžan obvestiti Radensko o zaključku proizvodnje ali distribucije
dostavljenega Blaga najkasneje 150 dni pred zaključkom proizvodnje ali

distribucije Blaga. V primeru kršitve te določbe je Dobavitelj odgovoren za
izgubo, ki bi jo Radenska zaradi tega lahko utrpela.
9. Pogodbena kazen
9.1.

Če Dobavitelj zamuja z dostavo Blaga ali ne dostavi Blaga v dogovorjeni količini,
kvaliteti, na dogovorjeno mesto dostave ali v nasprotju z drugimi dogovorjenimi
pogoji, je Radenska upravičena Dobavitelju zaračunati pogodbeno kazen za
vsak dan zamude v višini 0,1% Nakupne cene Blaga z DDV, ki ni bilo dostavljeno
skladno s Kupoprodajno pogodbo.

9.2.

Če Dobavitelj proizvede Blago skladno s tehničnimi postopki ali drugimi podatki,
ki so zavarovani s pravico intelektualne lastnine, ki jo zagotovi Radenska, je
Dobavitelj dolžan ohraniti zaupnost teh podatkov. Če Dobavitelj krši obveznost
iz tega odstavka, je dolžan Radenski plačati pogodbeno kazen v višini 400.000
EUR (z besedo: štiristo tisoč evrov).

10.

Odškodnina

10.1. Vsaka pogodbena stranka ima pravico do odškodnine za škodo, povzročeno s
strani druge pogodbene stranke s kršitvijo obveznosti, določenih s
Kupoprodajno pogodbo ali s temi SPP. Odškodnina se plača na podlagi računa,
predloženega s strani upravičene stranke, v roku 30 dni od datuma dostave
računa.
10.2. V primeru kršitve obveznosti, ki izvira iz Kupoprodajne pogodbe in teh SPP, ki
so zavarovane s pogodbeno kaznijo, sta stranki upravičeni uveljavljati
odškodnino za povzročeno škodo le v višini, ki presega znesek pogodbene kazni.
10.3. Kadar Radenski nastane škoda v obliki sankcije za prekršek, predpisane s strani
upravnega organa ali v obliki kazni, ki jo je Radenska dolžna plačati svoji stranki
– kupcu brezalkoholnih pijač, ta škoda pa ji je nastala zaradi kršitve
Dobaviteljevih obveznosti, določenih s Kupoprodajno pogodbo in temi SPP,
mora Dobavitelj na podlagi členov 10.1 in 10.2 teh SPP Radenski povrniti to
škodo.
11.

Zaupnost

11.1. Pogodbeni strani izrecno soglašata, da se vsi podatki pogojev poslovanja,
Nakupnih cen, kot tudi podatki, ki jih pogodbeni stranki prejmeta tekom
medsebojnega razmerja pri izpolnjevanju Kupoprodajne pogodbe, ter ki niso
javno dostopni, smatrajo za zaupne med strankama. Pogodbeni stranki teh
podatkov ne smeta razkriti nobeni drugi stranki ali osebi, vključno z mediji, z
izjemo strokovnih svetovalcev za namen izpolnitve pogodbenih obveznosti.
11.2. Pogodbeni stranki sta zavezani zagotoviti, da se kopije ustvarjajo le za namen
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki sta prav tako zavezani

k vsem ukrepom zoper zaposlene, strokovne svetovalce, da bodo ti spoštovali
določbe tega člena.
11.3. Če katera od pogodbenih strank krši svojo obveznost, se stranki strinjata, da je
druga stranka upravičena to obravnavati kot bistveno kršitev pogodbe s pravico
do odstopa od pogodbe ter s pravico do povrnitve škode v skladu z veljavnimi
predpisi.
12.

Uporaba prava

12.1. Tem SPP, kot tudi posameznim Kupoprodajnim pogodbam, vladajo pravni
predpisi Republike Slovenije, predvsem pa Obligacijski zakonik, razen če je med
pogodbenima strankama skladno z dispozitivnimi zakonskimi določbami drugače
dogovorjeno.
12.2. Če je Dobavitelj oseba tujega prava, pogodbeni stranki na tem mestu
izključujeta uporabo Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni
prodaji blaga (Ur. l. SFRJ, št. 10/1 in Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.
19/93).
12.3. Če so določbe teh SPP v nasprotju z drugimi pogoji poslovanja, ki so povezani
s Kupoprodajno pogodbo, imajo ti SPP prednost pred njimi.
13.

Reševanje sporov
Vsi spori, ki nastanejo med Radensko in Dobaviteljem in izvirajo iz SPP ali iz
posameznih Kupoprodajnih pogodb, se rešujejo pred stvarno pristojnim
sodiščem Republike Slovenije oziroma drugim sodiščem, ki je krajevno pristojno
na podlagi sedeža Radenske.

14.

Končne določbe

14.1. Nobena pravica ali obveznosti, ki izvira iz SPP ali posamezne Kupoprodajne
pogodbe med pogodbenima strankama, ne sme biti podeljena ali prenešena
brez predhodnega pisnega dovoljenja nasprotne pogodbene stranke. Ta
določba ne vpliva na možnost Radenske in Dobavitelja, da za prevoz Blaga
pooblastita tretje osebe.
14.2. Ti SPP so dostopni na spletni strani www.radenska.si, in začnejo veljati 1. 11.
2016, uporabiti pa se morajo za vsa pogodbena razmerja, opredeljena v 1. členu
teh SPP, sklenjena po tem datumu.
14.3. SPP so obvezujoči za Radensko in Dobavitelja in predstavljajo del pogodbenega
razmerja, ki nastane na podlagi Kupoprodajne pogodbe. S podpisom
Kupoprodajne pogodbe, ki vsebuje SPP ali s podpisom teh SPP, Dobavitelj
izjavlja, da je prebral SPP in da razume ter se strinja s SPP brez omejitev, ter
izključuje uporabo Dobaviteljevih pogojev poslovanja.

14.4. Neveljavnost katere od določb SPP ne povzroči neveljavnosti celotnih SPP, pod
pogojem, da je neveljavne določbe mogoče ločiti od veljavnih določb.
Neveljavne določbe SPP se smejo nadomestiti s spremenjenimi določbami
skladno z veljavnimi pravnimi predpisi in temi SPP.
V Radencih, dne 1. 11. 2016
Radenska d.o.o.
[Dobavitelj – potrdi seznanjenost s SPP]
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Ime: Marián Šefčovič
Funkcija: Predsednik uprave
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Ime: Martin Pisklák
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Podpredsednik uprave
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