Splošni Pogoji Pogodbe
družbe DINOS d.d.
(Prodaja)
1. člen
Uporaba teh splošnih pogojev
(1) Dobave, storitve in ponudbe družbe DINOS d.d. se izvajajo in se presojajo izključno po
teh splošnih pogojih pogodbe (v nadaljevanju: "Splošni Pogoji"). Ti splošni pogoji se zato
uporabljajo v tedaj veljavni različici tudi za pogodbe, ki bodo sklenjene v bodočo za
prodajo/dobavo premičnin z istim kupcem, tudi nanje ne bo narejen poseben ponoven
sklic. Nasprotna ponudba kupca s sklicevanjem na svoje splošne pogoje je izrecno
izključeno. Ti Splošni Pogoji prodaje se uporabljajo tudi v primeru, če DINOS d.d. opravi
brezpogojno dobavo, kljub temu, da je seznanjen s posebnimi splošnimi pogoji kupca, ki so
v nasprotju s temi Splošnimi Pogoji ali ki se od njih razlikujejo.
(2) Spremembe teh Splošnih Pogojev so veljavne le v primeru, če so pisno potrjene s strani
družbe DINOS d.d.
2. člen
Ponudba in sklenitev pogodbe
(1) Kakršnakoli ponudba družbe DINOS d.d. je nezavezujoča in iz nje za DINOS d.d. ne
morejo izhajati nobene obveznosti. Da ponudba postane zavezujoč morajo biti vse izjave o
sprejemu in vsa naročila potrjena pisno ali preko fax-a s strani družbe DINOS d.d. Isto velja
za dodatke, spremembe in dopolnitve.
(2) V kolikor se DINOS d.d. po sprejemu naročila seznani z dejstvi, ki vzbujajo upravičen
dvom v solventnost kupca, je DINOS d.d. upravičen, da pred dobavo blaga zahteva plačilo
celotnega zneska naročila v naprej ali predložitev ustreznih inštrumentov zavarovanja oz.
odstopi od pogodbe, po tem, ko je določil dodaten rok, ki je brez učinka potekel – pri
čemer to ne vpliva na druge pravice družbe DINOS d.d., kot na primer na pravico zahtevati
povrnitev morebitne škode. Poleg morebitne obstoječe zamude s plačilom, se za občutno
poslabšanje kupčevih finančnih zmogljivosti (dvom v solventnost) šteje tudi če se kupcu
zmanjša kreditna ocena s strani družbe, ki za DINOS d.d. izvaja finančno zavarovanje plačil
oz. če – ob upoštevanju skrbnosti dobrega gospodarstvenika – taka informacija pride s
strani banke, kreditne institucije ali družbe, ki je s kupcem v poslovnem razmerju oz. kaj
podobnega. Če je bila dobava blaga že opravljena, celoten dolg, ki bi sicer morebiti v
plačilo zapadel postopoma, takoj zapade v plačilo, ne glede na dogovorjene pogoje plačila
ob istočasni predložitvi zavarovanj, potrditev, ipd.
(3) Vsi podatki izvedbe, kot so risbe, diagrami, mere, teža ali kaj podobnega so zavezujoči,
samo če so izrecno označeni kot taki.
(4) Odpadki so sekundarne surovine. Čistost v smislu kvalitete in materiala je omejena na
ločevanje materiala glede na vizualno oceno in izvor, ki se izvede z ustrezno profesionalno
skrbnostjo. Garancija glede vrste in čistosti zlitine je že v naprej izključena. Vse nadaljnje
garancije glede kvalitete so v naprej izrecno izključene.

3. člen
Cene
Cene, ki jih navede DINOS d.d. prestavljajo neto cene in ne vključujejo DDV. Temeljijo na
podlagi v tistem trenutku veljavnih tovornih cen. Nastanek in povišanje javnih dajatev in –
kjer je bilo dogovorjeno, da so stroški dostave blaga že vključeni v ceno ("freight free
delivery") – povišanje cen prevoza, se bo odražalo v ustreznem povišanju pogodbene cene.
Če je bilo dogovorjeno, da so stroški dostave blaga že vključeni v ceno ("freight free
delivery"), dogovorjena cena velja le v primeru običajnega prevoza, brez upoštevanja
morebitnih nepričakovanih težav pri prevozu.
4. člen
Dobava in čas izpolnitve
(1) DINOS d.d. je v vsakem trenutku upravičen, da dobavo izvede v delnih količinah in da le
delno opravi storitev.
(2) DINOS d.d. ne odgovarja za zamude v dobavah ali v izvedbi storitev, če so le-te
posledica višje sile ali posledica dogodkov, ki povzročijo, da je dobava materialno za DINOS
d.d. otežena ali nemogoča, v primerih, ko to ni njegova lastna krivda oz. kjer mu krivde ni
mogoče pripisati, kot npr. naknadna nezmožnost zagotovitve materiala, motnje v
proizvodnji, stavka, blokade, vladni ukrepi, ipd., in to tudi če se kaj takega zgodi
dobaviteljem oz. podizvajalcem družbe DINOS d.d., pod pogojem, da DINOS d.d. za nastop
teh dogodkov ali dejstev ne odgovarja. Taki dogodki ali dejstva dajejo družbi DINOS d.d.
pravico, da odloži dobavo blaga oz. opravo storitev za celotno trajanje take omejitve ter
za razumen dodatni zagonski čas.
(3) V primeru, da omejitev, kot je to določeno v drugem odstavku tega člena, traja dlje
kot tri mesece, imata obe pogodbeni stranki pravico, da odstopita od še neizpolnjenega
dela pogodbe. Pogodbeni partner lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru, če ima le-ta
upravičeni interes, da sprejme dogovorjeno stvar ali količino le kot celoto.
5. člen
Prehod nevarnosti, prevoz
(1) Razen v kolikor potrdilo o naročilu ne določa drugače, velja, da sta se stranki dogovorili
za dobavo v skladu s klavzulo "ex works", kar pomeni da – razen, v kolikor ni drugače
dogovorjeno – nevarnost preide na kupca najkasneje 3 dni po zagotovitvi blaga in
obvestitvi, da je blago pripravljeno za prevoz in takoj, ko prodajalec dostavi blago
prevozniku, špediterju ali katerikoli drugi osebi, ki je bila določena, da bo izvajala prevoz.
(2) V skladu s pravili pakiranja, družba DINOS d.d. ne bo prevzela nazaj transportnega in
drugega pakirnega materiala, z izjemo palet. Kupec je na svoje stroške dolžan poskrbeti za
pakirni material.
(3) Če ni dogovorjena dobava v skladu s klavzulo "ex works", vrsto in način prevoza določi
DINOS d.d.

6. člen
Izračun teže in količin
Teža materiala in/ali količina, ki jo ugotovi DINOS d.d. je merodajna pri ugotavljanju teže
in količine. Kupec lahko po lastni volji in na svoje stroške teže in količine ugotavlja tudi
sam.
7. člen
Odgovornost za napake
(1) Kupec je dolžan DINOS d.d. takoj obvestiti o morebitnih očitnih napakah, najkasneje pa
v roku enega tedna po prevzemu blaga v dogovorjenem kraju izročitve. Kupec mora družbo
DINOS d.d. nemudoma po tem, ko napako, ki je v tem roku ni mogoče odkriti kljub
ustreznemu pregledu pisno obvestiti. V primeru, da kupec blaga ustrezno ne pregleda in o
morebitnih napakah ne obvesti družbo DINOS d.d. se določila 468. in 469. Obligacijskega
zakonika ne uporabljajo.
(2) V primeru dobave stvari z napako ima kupec pravico – po izbiri družbe DINOS d.d. –
zahtevati dobavo druge stvari brez napake oz. zahtevati odpravo napake (naknadna
izpolnitev). V primeru, da naknadna izpolnitev ni uspešna, ima kupec pravico po lastni
izbiri zahtevati znižanje kupnine oz. odstopiti od pogodbe. Morebiten zahtevek za
povrnitev škode se pri tem ravna po 10. členu teh Splošnih Pogojev.
(3) Zahtevki iz naslova stvarnih napak zastarajo v enem letu, šteto od dneva, ko je kupec
družbo DINOS d.d. ustrezno obvestil in zahteval odpravo napake, v skladu s 487. členom
Obligacijskega zakonika.
8. člen
Pridržek lastninske pravice, zastava in odstop v zavarovanje
(1) Vse dokler zapadle terjatve družbe DINOS d.d. – sedaj ali v bodoče – iz kateregakoli
razloga niso poravnane, se šteje, da DINOS d.d. pridobi določena zavarovanja, ki mu bodo
predložena na njegovo zahtevo, pod pogojem, da bo njihova vrednost realizacije na dolgi
rok presegala vrednost terjatev za več kot 10%; izbira zavarovanj, ki jih je treba predložiti
oz. ustanoviti je pridržana družbi DINOS d.d.
(2) DINOS d.d. ima na vsem blagu pridržano lastninsko pravico. Šteje se, da se kakršnakoli
predelava, spojitev, pomešanje ali izdelava nove stvari izvaja za račun družbe DINOS d.d.
kot izdelovalca, pri čemer iz tega naslova DINOS d.d. ne prevzema nobenih obveznosti. Če
se blago na katerem ima DINOS d.d. pridržano lastninsko pravico predela, spoji, pomeša ali
se iz njega izdela nova stvar tako, da se pri tem uporabi tudi drugo blago, ki ni v lasti
družbe DINOS d.d., DINOS d.d. na taki stvari pridobi solastnino v skladu z deležem, glede
na prisotno blago (celoten znesek računa, skupaj z DDV), sorazmerno z drugim prisotnim
blagom v trenutku predelave, spojitve, pomešanja ali izdelave nove stvari. Za blago, ki se
predela, spoji, pomeša ali se iz njega izdela nova stvar velja glede ostalega isto kot za
blago, za katero velja, da si je na njem DINOS d.d. pridržal lastninsko pravico (za blago na
katerem ima DINOS d.d. (so)lastnino se v nadaljevanju uporablja izraz: "Blago s pridržkom
lastninske pravice ").
(3) Če je Blago s pridržkom lastninske pravice neločljivo povezano z blagom, ki ni v lasti
družbe DINOS d.d., na takem blagu (stvari) DINOS d.d. pridobi solastninsko pravico in sicer
v sorazmerju z vrednostjo, ki so jo imele posamezne premičnine ob spojitvi (celoten

znesek računa, skupaj z DDV). Če je bila spojitev izvedena na način, da kupčeva stvar šteje
za glavno stvar, se šteje, da je dogovorjeno, da je kupec na družbo DINOS d.d. prenesel
lastninsko pravico in sicer v sorazmerju z vrednostjo, ki so jo imele posamezne premičnine
družbe DINOS d.d. ob spojitvi. Kupec mora v tem primeru lastninsko pravico oz.
solastninsko pravico varno skrbno izvajati za družbo DINOS d.d.
(4) Kupec družbi DINOS d.d. odstopa vse pravice, ki so namenjene za varstvo pravic družbe
DINOS d.d. nasproti kupcu in ki so nastale do tretjih oseb s tem, ko je bilo Blago s
pridržkom lastninske pravice spojeno z drugim blagom.
(5) Kupec mora Blago s pridržkom lastninske pravice obravnavati in zanj skrbeti s posebno
skrbnostjo; še posebej ju kupec zavezan, da blago na svoje stroške ustrezno zavaruje proti
poškodovanju ali izgubi zaradi požara, poplav ali kraje. V primeru potrebe po vzdrževanju
oz. pregledu, mora kupec to nemudoma storiti na svoje stroške.
(6) Kupec lahko Blago s pridržkom lastninske pravice predeluje samo v okviru rednega
poslovanja in ga lahko proda le pod pogojem nadaljnjega pridržka lastninske pravice,
vendar le pod pogojem, da ni v zamudi. Zastava oz. odstop v zavarovanje sta dovoljena.
Kupec že v tem trenutku družbi DINOS d.d. v zavarovanje odstopa vse pravice, ki izvirajo iz
morebitne nadaljnje prodaje ali iz kateregakoli drugega posla (zavarovanje, nedovoljeno
ravnanje), v zvezi z Blagom s pridržkom lastninske pravice. V primeru nadaljnje prodaje
mora kupec družbi DINOS d.d., kadarkoli na njeno zahtevo, sporočiti ime in naslov
nadaljnjega kupca. DINOS d.d. nepreklicno pooblašča kupca, da v svojem imenu in za svoj
račun od nadaljnjih kupcev za to blago izterja plačilo terjatev, ki so bile odstopljene
družbi DINOS d.d. To pooblastilo za izterjavo se lahko prekliče le v primeru, da kupec ne
spoštuje svojih dogovorjenih plačilnih obveznosti.
(7) V primeru rubeža Blaga s pridržkom lastninske pravice s strani tretjih oseb, bo kupec to
nemudoma sporočil družbi DINOS d.d. in o lastnini oz. solastnini družbe DINOS d.d.
nemudoma obvestil katerokoli tako tretjo osebo.
(8) V primeru, da kupec krši pogodbo – še posebej glede zamud pri plačilu – je DINOS d.d.
upravičen, da Blago s pridržkom lastninske pravice vzame v svojo posest in če je to
potrebno zahteva odstop kupčevega zahtevka po izročitvi tega blaga do tretjih oseb. V
primeru, da DINOS d.d. pridobi posest nad Blagom s pridržkom lastninske pravice, to ne
predstavlja razlogov za odstop od pogodbe. Ko DINOS d.d. pridobi posest nad takim
blagom, ga lahko proda, zneski, ki jih na ta način pridobi pa se upoštevajo pri kupčevih
obveznostih, pri čemer se odštejejo potrebni stroški prodaje.
(9) Pridržek lastninske pravice ostane v veljavi tudi v primeru, da se posamezne terjatve
družbe DINOS d.d. vključijo v tekoči račun.
(10) Plačila z menico in čekom se upoštevajo le za namene izpolnitve oz. plačila
obveznosti, pri čemer to ne vpliva na pridržek lastninske pravice. Pridržek lastninske
pravice, v primeru transakcije s pomočjo čeka/menice, ostane v veljavi tako dolgo, dokler
ni uspešno unovčen še zadnji ček.
9. člen
Plačila
(1) Razen v kolikor ni drugače dogovorjeno, zapade terjatev družbe DINOS d.d. v plačilo,
brez kakršnihkoli odbitkov, nemudoma po tem, ko je bila storitev opravljena in je stranka
prejela račun. V primeru delnih izpolnitev storitev, je DINOS d.d. upravičen za te delne
storitve izstaviti račune po ustreznih delih.

(2) V primeru, da je dogovorjen rok zapadlosti računa, se tak rok, skupaj z obračunom
obresti, izračuna glede na datum dobave, kot presečni dan. Kar zadeva plačila, se vsako
naročilo šteje kot samostojna transakcija.
(3) Ne glede na morebitna kupčeva določila ali pogoje, ki bi bili v nasprotju s tem
določilom, je DINOS d.d. upravičen plačila obračunavati v skladu z 287. členom
Obligacijskega zakonika. V primeru obstoja stroškov in obresti je DINOS d.d. upravičen
plačila upoštevati najprej glede stroškov, nato glede obresti in nazadnje glede glavnice
(288. člen Obligacijskega zakonika).
(4) Plačilo se šteje za izvedeno šele, ko DINOS d.d. lahko z njim prosto razpolaga. V
primeru plačila s čekom se šteje, da plačilo ni izvedeno, vse dokler ček ni končno in
brezpogojno unovčen.
(5) Za plačilo z menico se zahteva predhodno izrecno soglasje družbe DINOS d.d. Vse
stroške, ki se nanašajo na menico nosi kupec. Sprejem menice v nobenem primeru ne
pomeni podaljšanja roka zapadlosti osnovne terjatve.
(6) Gotovinska plačila družbi DINOS d.d. se štejejo za opravljena, le v kolikor so opravljena
osebi, ki razpolaga s pisnim pooblastilom za sprejem denarnih zneskov.
(7) V primeru, da kupec zamudi s plačilom, je DINOS d.d. upravičen zahtevati zakonske
zamudne obresti. DINOS d.d. je pri tem ostane upravičen zahtevati tudi povrnitev
morebitne ostale škode ali stroškov.
(8) V primeru, da kupec ne spoštuje svojih obveznosti glede plačila, še posebej če čeka ni
mogoče unovčiti, če kupec zadrži plačilo, če je treba menico protestirati ali če DINOS d.d.
izve za druge okoliščine, ki pod vprašanje postavljajo kupčevo kreditno sposobnost, je
DINOS d.d. upravičen celoten kupčev dolg enostransko razglasiti za zapadlega, tudi če je
sprejel morebitne (dodatne) čeke. V tem primeru je DINOS d.d. upravičen zahtevati tudi,
da kupec dostavi ustrezno zavarovanje (npr. v obliki bančne garancije).
(9) Kupec je upravičen določeno terjatev uveljavljati v pobot, kljub temu, da je družbo
DINOS d.d. obvestil o napakah ali da je uveljavljal nasprotni zahtevek, le v primeru, da je
nasprotni zahtevek pravnomočno sodno ugotovljen ali ustrezno pisno pripoznan.
(10) DINOS d.d. lahko svoje terjatve iz tega pogodbenega razmerja prosto odstopi (cedira).
10. člen
Izključitev odgovornosti
(1) DINOS d.d. kupcu v skladu z obvezno zakonsko ureditvijo v celoti odgovarja za škodo, ki
bi jo povzročil namenoma oz. iz velike malomarnosti, za smrt ali telesno poškodbo, kjer je
DINOS d.d. izrecno prevzel tako garancijo oz. riziko oz. v primeru odgovornosti v skladu z
obveznimi določili Obligacijskega zakonika, v skladu s katerimi odgovornosti pogodbeno ni
mogoče izključiti.
(2) Poleg zgoraj opisanih primerov je DINOS d.d. odgovoren le za malomarno kršitev
temeljnih pogodbenih obveznosti. Tudi v tem primeri DINOS d.d. odgovarja le za tipično in
predvidljivo izgubo oz. škodo. Temeljne pogodbene obveznosti so tiste pogodbene
obveznosti, ki ščitijo kupčev osnovni pogodben interes, za katere že vsebina in namen
pogodbe določa, da jih je treba izpolniti; poleg tega so osnovne pogodbene obveznosti

tiste obveznosti, brez izpolnitve katerih pogodbe sploh ne bi bilo mogoče ustrezno izpolniti
in na katere kupec običajno računa in je nanje upravičen računati.
(3) V vseh drugih primerih je odgovornost družbe DINOS d.d. izključena.
11. člen
Sodna pristojnost in pravo
(1) Uporablja se pravo Republike Slovenije. Določila Konvencije Združenih Narodov o
pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11.4.1980, Dunaj (UN CISG) in določila Zakona
o mednarodnem zasebnem pravu in postopku se ne uporabljajo in so izrecno izključena.
(2) Prostor izpolnitve je v Ljubljani (Slovenija) in stranke se za vse neposredne in posredne
spore iz pogodbenega razmerja dogovorijo za pristojnost ustrezno stvarno pristojnega
sodišča v Ljubljani (Slovenija).
12. člen
Končna določba
V primeru, da je ali da postane posamezno določilo teh Splošnih Pogojev oz. določilo neke
druge pogodbe, za katero se uporabljajo ti Splošni Pogoji neveljavno, to ne vliva na
veljavnost preostalih določb. Neveljavna določba se v tem primeru nadomesti z določbo, ki
po svoji vsebini najbolj ustreza poslovnemu namenu neveljavne določbe.
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