
FIBRAN d.o.o. 
Kočevarjeva 1 

8000 Novo mesto    

(v nadaljevanju besedila Prodajalec)

1. Splošno
Ti splošni pogoji poslovanja so sestavni del vseh cenikov, ponudb, 
predračunov, pogodb, računov ter naročil in se nanašajo na prodajo 
izolacijskih materialov pod blagovno znamko FIBRANxps.

2. Cene
Cene proizvodov v cenikih so veljavne do konca koledarskega leta, 
v kolikor ni na samem ceniku oz. v ponudbi določeno drugače. 
Cene veljajo skladno s pariteto določeno v ceniku oz. ponudbi in ne 
vključujejo DDV-ja.
Prodajalec si pridržuje pravico spremembe cen v kolikor je dobavni 
rok daljši od 30 dni.

3. Pogoji dobave
Prodajalec je dolžan dostaviti proizvode, ki jih je Kupec naročil pod 
pogoji dogovorjenimi s Prodajalcem oz. pogoji opredeljenimi v 
potrditvi naročila.
Dobavni rok se lahko spremeni na podlagi predhodnega dogovora 
s Kupcem oz. v primeru »višje sile«, ki je opredeljena po zakonu in s 
sodno prakso.
Kupec lahko podaljša dobavni rok tudi v primeru nepravočasne 
izpolnitve obveznosti, ki so potrebne za sklenitev oz. izpeljavo 
posla (kot npr. obveznost plačila, podatki o prejemniku, zagotovitev 
primernega razklada…).
Prodajalec ima pravico od kupca zahtevati odškodnino, ki mu je 
nastala zaradi zgoraj navedene situacije.

4. Plačilni pogoji
Kupnino je potrebno plačati z avansom oz. v dogovorjenem roku, ki 
začne teči z dnevom izstavitve računa.
Odloženo plačilo mora biti ustrezno zavarovano in sicer z bančno 
garancijo, menico oz. izvršnico.
V primeru dogovorjenega popusta za predčasno plačilo, se la ta 
ob izpolnjenih pogojih, obračuna od zneska priliva na prodajalčev 
bančni račun (ne velja za kompenzacije oz. druge načine poravna-
vanja obveznosti). Popust za predčasno plačilo se ne prizna, če ima 
kupec neporavnane zapadle obveznosti. 
V primeru zamude plačila se kupcu zaračunajo zamudne obresti po 
predpisani obrestni meri zamudnih obresti v skladu z zakonodajo 
Republike Slovenije.

5. Pridržek lastninske pravice
Prodajalec si do popolnega plačila kupnine pridržuje lastninsko 
pravico na dobavljenem blagu tudi v primeru vgradnje ali montaže 
le-tega, in sicer kot lastninsko pravico na sorazmernem delu novega 
izdelka.
Kupec ne sme blaga s pridržkom lastninske pravice zastaviti ali ga 
kakorkoli drugače obremeniti, prav tako je dolžan ravnati z vso skrb-
nostjo pri hranjenju in rokovanju z blagom.

6. Kvaliteta blaga
Proizvodi narejeni v Republiki Sloveniji bodo izpolnjevali zahteve 
slovenskega prava in prava države uvoznice, ki se nanašajo na

uvožene proizvode. Proizvodi narejeni izven Republike Slovenije 
bodo izpolnjevali zahteve prava države porekla in prava države 
uvoznice za uvožene proizvode. Prodajalec garantira, da imajo 
proizvodi potrebne certifikate in ateste.  Na pisno zahtevo Kupca je 
Prodajalec dolžan Kupcu dostaviti kopije dokumentov.
Kvaliteto proizvodov garantira Prodajalec upoštevajoč pravilen 
prevoz, skladiščenje ter rokovanje s proizvodi.
Kupec je odgovoren, da prejemnikom  blaga sporoči pravila upo-
rabe proizvodov, njihove lastnosti in ukrepe glede varnosti pri delu.
Prodajalec ni odgovoren za kakršnekoli negativne posledice, ki bi 
lahko nastale zaradi nepravilne rabe proizvodov ali kakršnekoli 
druge rabe v nasprotju z zahtevami veljavnih gradbenih standardov 
in pravil.

7. Reklamacije
Ustreznost količine, kvalitete ter vrste prejetih proizvodov Kupec 
preveri pri prevozniku v trenutku razkladanja in izpolnjevanja 
prevoznih dokumentov. V primeru lastnega prevoza Kupec preveri 
ustreznost prejetega blaga v trenutku nakladanja proizvodov v 
skladišču Prodajalca.
V primeru vidne poškodbe proizvoda je Kupec dolžan poslati 
Prodajalcu reklamacijski zapisnik z navedbo količine reklamiranih 
proizvodov, opisom napake oz. poškodbe ter fotografijami v roku 
treh delovnih dni od prejema blaga.
V primeru skritih napak proizvodov, ki jih ni bilo mogoče odkriti z 
običajnim pregledom je reklamacija sprejeta le v pakiranju z etiketo 
ter s priloženim reklamacijskim zapisnikom.
Kupec nima pravice prodaje proizvodov z napakami ali samosto-
jnega sprejemanja odločitev o znižanju cen takih proizvodov.
V primeru priznavanja reklamacije neprimerne kvalitete proizvodov, 
lahko Prodajalec po lastni presoji zamenja proizvode z napakami z 
novimi proizvodi ali zniža ceno proizvodom z napakami.
V primeru odstopanja dejansko prejete količine v primerjavi s 
količino navedeno v odpremnih dokumentih je Kupec dolžan 
zabeležiti odstopanje v prevzemnih dokumentih (dobavnica, 
prevozni list) ter sestaviti zapisnik o reklamaciji. Kupec pošlje Proda-
jalcu zapisnik o reklamaciji najkasneje v roku treh delovnih dni od 
dneva dostave.

8. Odgovornost
Odgovornost prodajalca se presoja po veljavni slovenski zakon-
odaji in določilih teh Splošnih pogojev poslovanja. Prodajalec ni v 
nobenem trenutku odgovoren za kakršnokoli posredno škodo.
Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti, jamstva oz. garancije 
za sisteme ali aplikacije v katerih je uporabljeno blago Prodajalca. 
Uporaba blaga je izključno predmet ustreznih gradbenih, tehničnih, 
varnostnih in drugih predpisov.

9. Veljavna zakonodaja ter pristojno sodišče
Vsi spori se rešujejo v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slov-
enije. Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Novem mestu.
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