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SPLOŠNI POGOJI DOBAVE BLAGA IN IZVAJANJA STORITEV DRUŽBE MTD BIO d.o.o.  

IN Z DRUŽBO POVEZANIH PODJETIJ (»SPDI«) 
 
 
 

 
 
 

1. Splošno 
 
 
Predmetni splošni pogoji določajo pravice in 
obveznosti  pri dobavi blaga in izvajanju storitev s 
strani družbe MTD BIO d.o.o. in njenih povezanih 
pravnih oseb (v nadaljevanju MTD BIO). Kupec oz. 
naročnik (v nadaljevanju naročnik) s sprejemom 
ponudbe, sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo 
naročila ali na katerikoli drug obojestransko 
sprejemljiv način potrjuje, da sprejema te Splošne 
pogoje in da se z njimi v celoti strinja, četudi ni 
izrecno izjavil, da se je z njimi seznanil. 
 
Splošni pogoji naročnika veljajo samo v primeru, če 
je to izrecno pisno dogovorjeno, sicer se 
uporabljajo ti splošni pogoji. 
 
Splošni pogoji so objavljeni na uradni spletni strani 
MTD BIO  http://mtd-bio.si/. 
 
Kot pisna se šteje tudi komunikacija med 
strankama, izvedena preko elektronske pošte. 
 
1a. Sklenitev pogodbe in naročanje 
 
MTD BIO in naročnik lahko skleneta pogodbo za 
enkraten nakup (pogodba ali naročilo) ali pogodbo 
za omejeno časovno obdobje (dolgoročna pogodba 
ali pogodba) s katero dogovorita količino in vrsto 
blaga oz. storitev, roke dobave in ceno za celoten 
čas trajanja pogodbe. Vse pogodbe ali naročila 
morajo biti dogovorjena pisno, prav tako veljajo le 
spremembe dogovorjene v pisni obliki. S tako 
pogodbo se naročnik zaveže, da bo najkasneje v 
roku 8 dni od dneva sklenitve oz. naročila 
posredoval tudi specifikacijo naročila. V kolikor v 
tem roku ne odda specifikacije, lahko MTD BIO 
odstopi od pogodbe oz. naročila, naročniku pa 
zaračuna stroške odstopa od pogodbe. 
 
Naročanje poteka na osnovi individualno določenih 
cen in pogojev ali na podlagi cen in pogojev, 
dogovorjenih z dolgoročnimi pogodbami. Vsako 
naročilo mora vsebovati podatke o naročniku ter 
vrsti, količini, ceni in dobavnem roku blaga ali 
storitve. Naročilo je potrebno posredovati preko 
pošte, faksa ali elektronske pošte. Vsa naročila 
morajo biti potrjena v pisni obliki. Naročilo obvezuje 
kupca, da blago ali storitev brezpogojno prevzame 
in plača, šele za tem pa uveljavlja morebitne 
pravice, če ni pisno dogovorjeno drugače. 

 
Vse ponudbe MTD BIO se štejejo kot    
neobvezujoče, če ni pisno dogovorjeno drugače. 
MTD BIO si pridržuje pravico, da brez 
odškodninske odgovornosti dopolni, popravi ali 

uskladi tehnične podatke oz. strokovne podlage kot 
so: mere, teže, slike, opisi, izračuni, risbe, skice, 
predloge za tiskanje, profili, prospekti, reklamni 
material, sezname surovin, druge tiskovine, 
datoteke, računalniške  programe ipd., potrebne za 
dobavo blaga ali izvedbo storitev 
 
MTD BIO  si pridržuje  pravico do sprememb 
dobavljenega blaga, v kolikor takšne spremembe 
ne vplivajo na delovanje in možnosti uporabe teh 
proizvodov, pri čemer zaradi takšnih sprememb ni 
možno uveljavljati jamčevalnih zahtevkov s strani 
naročnika. 
 
Pogodba je sklenjena, ko naročnik ponudbo 
sprejme in to sporoči MTD BIO. V kolikor naročnik 
na kakršenkoli verodostojen način potrdi ponudbo 
MTD BIO in pri tem v roku 5 dni ne vrne podpisane 
potrditve naročila se šteje, da se s pogodbo in 
pogoji v njej v celoti strinja. 
 
 
2. Cene 
 
Velja le cena, ki je s strani MTD BIO pisno 
potrjena, enako veljajo le pisno potrjeni popusti. V 
kolikor ni drugačnega pisnega sporazuma, cena 
glede na uporabo Incoterms 2010 in sicer EXW-
dogovorjeni kraj nalaganja ne vključuje nobenih 
stroškov prevoza, embalaže, zavarovanja in 
nakladanja blaga, kakor tudi ne vključuje zakonsko 
določenega  prometnega davka, ki se izkazuje 
ločeno.  
 
Embalažo je treba brez stroškov voznine vrniti 
MTD BIO, z izjemo embalaže za enkratno uporabo.  
 
MTD BIO si pridržuje pravico do dviga 
dogovorjenih cen, če je med datumom potrditve 
naročila in datumom izvedbe naročila to postalo 
nujno zaradi okoliščin na katere MTD BIO nima 
vpliva (npr. dvig carinskih dajatev, nihanje v 
menjalnih tečajih , povečanje cen materiala itd.).  

 
Dobava blaga oz. izvedba storitev se obračuna v 
EUR, če ni bilo pisno dogovorjeno drugače.  
 
3. Plačilni pogoji  
 
Vsa plačila se vršijo na podlagi izdanih računov. 
Plačilni rok oz. zapadlost plačila je naveden v 
skladu s pogodbenimi določili na računu, v kolikor 
pa rok plačila ni pisno dogovorjen je potrebno 
obveznost v celoti poravnati do 15. dne v mesecu, 
ki sledi mesecu dobave ali izvedbe storitev. V 
primeru prekoračitve plačilnih rokov si MTD BIO 
pridržuje pravico obračunati zakonske zamudne 

http://mtd-bio.si/
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obresti, prav tako si v primeru neplačil ali 
neizpolnitve drugih pogodbenih obveznosti 
pridržuje pravico ustaviti dobavo blaga oz. 
izvajanje storitev ter odstopiti od pogodbe, 
naročniku pa zaračunati strošek odstopa.  
 
Terjatve MTD BIO postanejo neodvisno od 
dogovorjenih rokov zapadle takoj, če se ugotovijo 
okoliščine, iz katerih je razvidno, da so zaradi 
zmanjšane plačilne sposobnosti naročnika 
ogrožene. Naročnik je dolžan, če želi v tovrstnih 
primerih zadržati dogovorjeni rok plačila v veljavi, 
MTD BIO zagotoviti prvovrstno zavarovanje. 

 
 
4. Pobot 
 
Pravica do pobota pripada naročniku samo v 
primeru, ko so nesporno pravnomočno ugotovljene 
njegove nasprotne terjatve.  
 
 
 
5. Dobavni roki 
 
 
MTD BIO je zavezan dobaviti blago ali izvesti 
storitev skladno s pogodbeno dogovorjenim rokom. 
Če želi naročnik prestaviti pogodbeno dogovorjeni 
rok in MTD BIO soglaša z novim rokom je naročnik 
dolžan poravnati stroške contanga, (npr. stroške 
skladiščenja, stroške dela itd.), ki so povezani s 
kasnejšo dobavo. 
 
MTD BIO ne odgovarja za zamude pri dobavi ali 
izvajanju storitev, če so te posledica višje sile in je 
torej zamuda povezana z okoliščinami na katere 
nima vpliva. Med navedene okoliščine so zajete 
tudi dobave dobaviteljev MTD BIO. MTD BIO je 
vedno upravičen do delne izpolnitve obveznosti. V 
primeru višje sile je MTD BIO upravičen izpolniti 
svojo obveznost tudi po prenehanju teh okoliščin 
lahko pa od pogodbe brez kakršnekoli 
odškodninske odgovornosti odstopi. 
 
Če ni drugače pisno dogovorjeno prične rok 
dobave teči z dnem, ko MTD BIO prejme potrjeno 
pisno naročilo, poteče pa z dnem, ko je blago 
pripravljeno za odpremo v dogovorjenem kraju 
odpreme ali je storitev pripravljena za prevzem. 
 
Na zahtevo MTD BIO mora naročnik pred odpremo 
blaga ali pričetkom izvajanja storitve izpolniti vse 
svoje obveznosti iz pogodbe (npr. pridobiti 
dovoljenja, zagotoviti jamstva, poravnati 
predplačila, dobaviti material itd.), v nasprotnem 
lahko MTD BIO zadrži odpremo blaga ali izvajanje 
storitve do izpolnitve teh obveznosti in ni v zamudi 
z izpolnitvijo. 

 
 
6. Obseg storitev 
 

MTD BIO je dolžan izvesti le storitve, ki so pisno 
dogovorjene v pogodbi oz. naročilu. Vsa dodatna 
dela oz. storitve morata stranki soglasno dogovoriti 
in pisno potrditi. 

 
 
7. Prevzem 
 
Naročnik mora prevzeti storitve oz. dela  takoj, ko 
mu je sporočeno, da so storitve opravljene. O 
prevzemu se sestavi zapisnik, ki ga obe stranki 
podpišeta.  V kolikor storitev ne prevzame takoj oz. 
v dodatnem roku, ki mu ga pisno določi MTD BIO, 
je MTD BIO upravičen storitve prevzeti samostojno 
in o prevzemu sestaviti prevzemni zapisnik. S tem 
se šteje, da je storitev prevzeta.  
 
Naročnik mora prevzeti blago takoj, ko mu MTD 
BIO sporoči, da je pripravljeno za prevzem. 
Naročnik mora podpisati dobavnico. 
 
Šteje se, da je blago prevzeto storitev pa 
opravljena, če naročnik prične uporabljati  predmet, 
ki je dobavljen oz. na katerem so izvedene storitve. 
 
Naročnik ne sme pričeti uporabljati predmeta, ki je 
dobavljen oz. na katerem so opravljene storitve, če 
je za uporabo potrebno izpolniti določene pogoje 
(npr. zagon opraviti po dobavitelju, pridobiti 
uporabna dovoljena itd.) v nasprotnem MTD BIO 
ne odgovarja za posledice nepravilne uporabe ali 
uporabe brez potrebnih dovoljenj. 

 
 
 
8. Navadni in podaljšani pridržek lastninske 

pravice 
 
Vse izdano ali poslano blago ostane do končnega 
plačila v lasti MTD BIO. Naročnik je upravičen 
samostojno razpolagati z blagom, vendar je v 
primeru neizpolnitve finančnih in drugih obveznosti 
odgovoren za vse utemeljene zahtevke MTD BIO. 
V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan na 
zahtevo MTD BIO vrniti vse dobavljeno in 
neplačano blago. Če kupec proda blago ali ga 
uporabi preden je v celoti poravnal obveznosti po 
pogodbi ali naročilu, odstopa MTD BIO vse 
terjatve, ki jih je pridobil do tretjih pravnih ali fizičnih 
oseb iz naslova prodajnih pogodb oz. naročil. O 
nastanku teh terjatev bo naročnik nemudoma 
obvestil MTD BIO. 
 
MTD BIO je v primeru, če uveljavlja vračilo blaga 
na katerem ima lastninski pridržek upravičen do 
povračila škode, ki mu je nastala zaradi 
uveljavljanja lastninskega pridržka.  
 
 
9. Podaljšani pridržek lastninske pravice s 

klavzulo o predelavi 
 



QM 
   

Splošni pogoji dobave blaga in izvajanja storitev 
družbe MTD BIO d.o.o. in z družbo povezanih podjetij 

 
SPDI-2018 

 

   

    
 

     
 

 
Dokument-št..: Novi splosni prodajni pogoji MTD BIO_SLOV  

 
Stran 3 od 4 

QM-zastopnik: Milan Tadič 
 

 

Odobreno: Slovenska Bistrica, 01.02.2018     
 

               Mojca Polšak 

 
  
 

Blago z lastninskim pridržkom, ki ga dobavi MTD 
BIO ostane do končnega plačila njegova last tudi v 
primeru, če naročnik z dobavljenim materialom 
izdela neko novo stvar. Pri predelavi, povezavi in 
mešanju blaga s pridržkom s strani naročnika, 
pripada MTD BIO na novi stvari sorazmerni delež, 
ki ustreza vrednosti dobavljenega blaga. Če kupec 
proda novo stvar ali ga uporabi preden je v celoti 
poravnal obveznosti po pogodbi ali naročilu, 
odstopa MTD BIO vse terjatve, ki jih je pridobil do 
tretjih pravnih ali fizičnih oseb iz naslova prodajnih 
pogodb oz. naročil v višini, ki ustreza vrednosti 
dobavljenega blaga. O nastanku teh terjatev bo 
naročnik nemudoma obvestil MTD BIO. 
 
Če naročnik uporabi blago s pridržkom za 
izpolnitev podjemne pogodbe, odstopa MTD  BIO 
terjatve, ki jih je pridobil do tretjih pravnih in fizičnih 
oseb iz naslova podjemne pogodbe v višini, ki 
ustreza vrednosti dobavljenega blaga. O nastanku 
teh terjatev bo naročnik nemudoma obvestil MTD 
BIO. 
 
MTD BIO naročniku podeljuje pooblastilo za 
izterjavo odstopljenih terjatev. Pooblastilo  ugasne 
v primeru, če ga MTD BIO neposredno prekliče, 
domneva pa se, da je pooblastilo preklical v 
primeru, če odstop terjatev naznani nadaljnjemu 
kupcu oz. naročniku. Naročnik je v takem primeru 
na zahtevo MTD BIO dolžan dostaviti vso 
relevantno dokumentacijo in podatke za uspešno 
izterjavo odstopljenih terjatev. 
 
Z namenom uresničevanja pravic iz lastninskega 
pridržka naročnik MTD BIO dovoljuje neomejen 
dostop do svojih poslovnih prostorov, mu dovoljuje 
vpogled v stanje blaga na katerem ima MTD BIO 
lastninski pridržek ter mu dovoljuje prevzem tega 
blaga. 

 
Zastavitev ali prenos lastninske pravice na blagu z 
lastninskim pridržkom oz. odstopljenih terjatvah sta 
nedopustna. Naročnik je v nasprotnem dolžan 
MTD BIO povrniti vso nastalo škodo. 
 
Naročnik je dolžan z blagom na katerem ima MTD 
BIO lastninski pridržek ravnati s skrbnostjo 
dobrega gospodarstvenika oz. strokovnjaka, kar 
pomeni, da ga mora ustrezno skladiščiti ter 
zavarovati za običajne rizike, kot so požar, poplava 
ali kraja. Naročnik v naprej odstopa terjatve iz 
naslova povračila za škodo na blagu z lastninskim 
pridržkom na MTD BIO.  

 
 
10. Transport in prenos tveganja 

 
V kolikor ni sklenjen drugačen pisni dogovor je za 
dobavo blaga dogovorjen Incoterms 2010 in sicer 
EXW-dogovorjeni kraj nalaganja in ne vključuje 
nobenih stroškov prevoza, embalaže, zavarovanja 
in nakladanja blaga, pri čemer tveganje 
naključnega uničenja preide na naročnika takoj po 

prevzemu blaga na dogovorjenem kraju nalaganja. 
Enako velja v primeru, če je z naročnikom storitve 
dogovorjeno, da opravi MTD BIO storitev s svojim 
materialom, pri čemer preide tveganje naključnega 
uničenja na naročnika takoj po vgradnji materiala.  
To velja tudi v primeru, če je dogovorjena 
namestitev oz. zagon stroja s strani MTD BIO.  

 
11. Jamčevanje 
 
MTD BIO naročniku za dobavljeno blago in 
opravljene storitve iz naslova ugotovljenih skritih 
napak jamči šest  mesecev od prevzema blaga ali 
prevzema opravljene storitve, ne glede na 
zakonsko določene jamčevalne roke. 
 
Naročnik mora ne glede na zakonsko določene 
roke tako vidne napake ob prevzemu, kot skrite 
napake kasneje, grajati nemudoma. 
 
MTD BIO ne jamči za napake, ki so posledica 
nepravilne uporabe, neprimernega skladiščenja, 
pomanjkljive montaže oz. zagona, prekomerne 
obremenitve ali drugih kemičnih, električnih oz. 
elektromehanskih vplivov, ki jih ni zakrivil MTD 
BIO. 
 
Naročnik mora blago, ki ga je dobavil MTD BIO, 
nemudoma po dostavi pregledati, storitve, ki ih je 
izvedel pa nemudoma po dokončanju del prevzeti.  
 
V primeru grajanja napak mora naročnik MTD BIO 
zagotoviti možnost, da neposredno ugotovi 
pomanjkljivosti, na katere se nanaša jamčevalni 
zahtevek. V nujnih primerih, ko je naročnik zaradi 
preprečitve škode na premoženju ali osebah 
primoran napake nemudoma samostojno odpraviti, 
mora napake primerno dokumentirati na način, da 
se lahko kasneje ugotovijo vse relevantne 
okoliščine. 
 
V kolikor naročnik ne izpolni obveznosti po 
prejšnjem odstavku izgubi jamčevalne zahtevke. 

 
 
12. Tehnično svetovanje / Uporaba 
 
MTD BIO naročnikom svetuje po svoji najboljši 
moči in znanju oz. z vso skrbnostjo. Nasveti se 
štejejo kot neobvezna navodila ter naročnika ne 
odvezujejo od lastnih preizkusov in preverjanj 
proizvodov, ki jih je dobavil MTD BIO. 
 
MTD BIO naročniku ne odgovarja za škodo, ki bi 
mu eventualno lahko nastala zaradi tovrstnih 
navodil. 
 
13. Orodja / Kalupi / Vzorci / Risbe/Datoteke 
 
 
Orodja, kalupi, vzorci, modeli, profili, risbe, 
standardni listi, predloge za tisk, izračuni, datoteke, 
softverski programi in/ali druge podlage, ki jih MTD 
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BIO izroči naročniku v zvezi z naročilom se tako 
kot stvari, ki so z njihovo pomočjo izdelane oz. 
dobavljene, ne smejo posredovati tretjim osebam 
in tudi ne uporabljati za druge namene kot za tiste, 
določene s pogodbo oz. naročilom. MTD BIO ima 
na stvareh izročenih zaradi dobave blaga ali 
izvedbe naročil lastninsko in avtorsko pravico. 
Naročnik blaga oz. storitve je dolžan na zahtevo 
MTD BIO nemudoma vrniti izročene stvari ne glede 
na dejstvo ali je naročilo dano.  
 
 
14. Varovanje zaupnosti 

 
Naročnik se zavezuje vse podatke ali druge 
informacije, ne glede na obliko, v kateri so izražene 
in se nanašajo na izvedbo naročila ali poslovanje 
MTD BIO, varovati kot poslovno skrivnost. V 
primeru kršitve dolžnosti varovanja poslovnih 
skrivnosti MTD BIO odškodninsko odgovarja, pri 
čemer se zavezuje MTD BIO za vsako ugotovljeno 
kršitev plačati pavšalno odškodnino v znesku 
50.000 EUR 
 
15. Veljavno pravo 
 
Za razmerja med MTD BIO ter naročnikom se 
uporablja slovensko pravo. V primeru spora je za 
odločanje pristojno stvarno pristojno sodišče v 
Mariboru, pri čemer se pravila slovenskega 
mednarodnega zasebnega prava ne uporabljajo. 
 
Za MTD BIO so obvezujoča samo pisna naročila in 
pogodbe sklenjene v pisni obliki. Glede reguliranja 
pravnih in ekonomskih odnosov med MTD BIO in 
naročniki glede transporta blaga v zvezi z naročili  
se uporabljajo INCOTERMS 2010 in sicer EXW-
dogovorjeni kraj nalaganja.  

 
 

16. Končna določba 
 
Če so posamezne določbe teh SPDI v celoti ali 
delno neveljavne ali nične, to ne vpliva na 
veljavnost drugih določb oz. ostalih delov takšnih 
določb. Neučinkovito pravno ureditev stranki 
nadomestita s takšno, ki je najbližja 
gospodarskemu namenu neveljavne ali nične 
določbe. 
 
V primeru neskladja med slovenskim in nemškim 
besedilom, velja slovensko besedilo.  
 

 


