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1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1.1. Kakršna koli prodaja in/ali dobava blaga in/ali storitev (v nadaljevanju tudi 

izdelek/ki), ki jo opravi družba DONIT TESNIT, d.o.o. (v nadaljevanju 
družba DONIT ali prodajalec) svojim poslovnim partnerjem in/ali strankam 
(v nadaljevanju kupec) je predmet spodnjih pogojev, razen če ni izrecno 
posebej dogovorjeno v pogodbi. 

1.2. Prodajni pogoji, ki so navedeni v naročilu kupca ali protiponudbi, in niso v 
skladu z navedenimi pogoji, veljajo le v obsegu, s katerim izrecno pisno 
soglaša družba DONIT. 

1.3. Družba DONIT s svojim statusom pravne osebe, ki ga ureja gospodarska 
zakonodaja Republike Slovenije (Slovenija), lahko posluje le 
medpodjetniško (B2B - business-to-business) z drugimi gospodarskimi 
subjekti s tem statusom. 
 

2. SPREJETA PONUDBA, POTRJENO NAROČILO ALI PODPISANA 
POGODBA 

2.1 Z oddajo naročila kupec potrjuje, da je: poslovno in pravno sposoben za 
sklepanje zavezujočih pogodb, ter da v kolikor ima sedež v Evropski Uniji, 
lahko predloži svojo identifikacijsko številko za DDV. 

2.2 Ponudba, ki jo sprejme kupec in naročilo, ki ga potrdi prodajalec ali pogodba, 
ki jo ti dve stranki podpišeta, se nanaša na izdelke iz prodajnega asortimana 
družbe DONIT. Ti izdelki so predstavljeni v tehnični dokumentaciji, ki je 
dostopna na spletni strani družbe DONIT www.donit.eu.  

2.3 Družba DONIT si pridržuje pravico omejiti prodajo svojih izdelkov kateri koli 
osebi, geografski regiji ali na območju določene jurisdikcije. Družba DONIT 
lahko to pravico uveljavi za vsak primer posebej. Družba DONIT si pridržuje 
pravico omejiti količine katerega koli izdelka, ki ga ponuja. Vse opise izdelkov 
in cene lahko družba DONIT spremeni kadarkoli brez predhodnega obvestila. 
Družba DONIT si tudi pridržuje pravico kadarkoli ustaviti prodajo katerega 
koli izdelka. 

2.4 Družba DONIT si pridržuje pravico odpovedati ali prekiniti za nedoločen čas 
sprejeto naročilo kupca ter zavrniti dodatna naročila, če: (i) kupec ne ravna 
v skladu s temi pogoji, ali če (ii) postane kupec plačilno nesposoben, 
preneha poslovati, začne postopek poravnave dolga, začne postopek stečaja 
ali insolventnosti oz. podobne postopke, ki trajajo več kot trideset (30) dni, 
ali prenese premoženje/terjatve na upnike, ali če (iii) tretja oseba kot 
financer, ki izvršuje nakup(e) kupca, po mnenju družbe DONIT svoje delo 
ne opravlja dovolj hitro, ali (iv) če so terjatve že zapadle. 

2.5 Dokler prodajalec pisno ne potrdi naročila kupca (po elektronski pošti, 
priporočeni pošti ali hitri pošti), se prodajna pogodba ne šteje za sklenjeno 
oziroma naročilo kupca še ni predmet obdelave. 

2.6 Po prejemu potrditve naročila s strani družbe DONIT naročila kupca ni več 
mogoče preklicati brez pisnega soglasja družbe DONIT. Stroški se 
zaračunajo za kakršno koli potrjeno spremembo. 

2.7 Vsa korespondenca (obvestila in izmenjava informacij) se izvaja preko 
priporočene ali hitre pošte na poslovni naslov družbe DONIT (Cesta 
komandanta Staneta 38, SI-1215 Medvode, SLOVENIJA) ali preko 
elektronske pošte kontaktne osebe kupca pri družbi DONIT ali na elektronski 
naslov info[at]donit.eu. 

 
3. NAROČANJE 
3.1 Vsa naročila kupcev morajo vsebovati naslednje podatke: (i) natančen opis 

ali referenco na produktno kodo in količine zahtevanih izdelkov ali številko 
ponudbe družbe DONIT, (ii) ceno ter (iii) navodila za dobavo. 

3.2 V primeru nujnih naročil za dobavo tesnilnega/-ih izdelka/-ov (tj. v roku petih 
(5) delovnih dni), se lahko redni ceni določi doplačilo. 

3.3 Politika prodaje industrijskih tesnilnih izdelkov: minimalno naročilo je 
petinsedemdeset evrov (75 EUR) plus DDV. 

3.4 Politika prodaje tesnilnih plošč: minimalno naročilo za TESNIT®, GRAFILIT® 
in MICALIT®-vrste izdelkov je tisoč evrov (1.000 EUR) plus DDV, ter za 
DONIFLEX® in DONIFLON® dva tisoč petsto evrov (2.500 EUR) plus DDV. 

3.5 V primeru naročila nestandardne tesnilne plošče vrste TESNIT®, je 
minimalno naročilo 250 (± 5%) kg teže izdelka. 

3.6 Za naročilo po-naročilu narejenih tesnilnih plošč, ki se proizvedejo po 
specifikacijah kupca, je minimalno naročilo 300 (± 5%) plošč formata 1500 
mm x 1500 mm, ne glede na debelino. 
 

4. TRANSPORT (ODPREMA) IN DOSTAVA 
4.1 Družba DONIT ponuja več možnih načinov pakiranj izdelkov, ki se 

zaračunavajo po veljavnem ceniku "Transportno pakiranje za tesnilne 
plošče".  

4.2 Če ni drugače izrecno določeno, je za prevoz blaga odgovoren kupec, ki 
prevzema vsa tveganja v zvezi s prevozom.  Tveganje na kupca preide takoj, 
ko je blago predano osebi, ki je zadolžena za izvedbo prevoza v imenu 
kupca. 

4.3 Ko družba DONIT kupca pisno obvesti o pripravljenosti blaga za odpremo in 
da blago na razpolago kupcu, če kupec: blaga ne prevzame, ga prevzame, 
ali pa ne sprejme dostavljeno blago s strani družbe DONIT, kot je bilo 
dogovorjeno, kupec nosi tveganje kakršne koli naključne škode ali izgube 
blaga. Družba DONIT ima pravico od dogovorjenega datuma za prevzem 
blaga, zahtevati kakršne koli s tem povezane stroške, kot so stroški 
ponovnega skladiščenja in rokovanja (ležarnina) ter tudi morebitne kasnejše 
odprave blaga s strani družbe DONIT, če kupec blaga sploh ne prevzame. 
Stroški ležarnine se zaračunavajo po naslednjem ceniku: 1-10 koledarskih 

dni brezplačno; 11-90 koledarskih dni 0,28% neto vrednosti blaga/dan. Po 
91 dneh se zaračunajo tudi stroški odprave blaga s strani družbe DONIT. 

 Pogoj za izročitev blaga kupcu je plačilo celotnih nastalih obveznosti, ki jih 
ima kupec do prodajalca. 

4.4 Pošiljke so lahko predmet uvoznih dajatev in davkov, ki dospejo ob prihodu 
v namembni kraj (glej tudi 5. in 9. člen). Družba DONIT ni seznanjena z 
višino teh dodatnih stroškov, saj se razlikujejo od države do države. Za bolj 
podrobne informacije se obrnite na lokalno carinsko pisarno v namembnem 
kraju oziroma kraju kupca. 

4.5 Če ni izrecno drugače določeno, družba DONIT dobavlja izdelke EX WORKS 
(EXW) (najnovejša različica Incoterms) na prevzemnih mestih družbe 
DONIT, ki uporablja te pogoje. 

4.6 Če ni posebej določeno, je čas dobave praviloma štiri (4) delovne tedne za 
standardne tesnilne plošče in tesnila ter osem (8) delovnih tednov za 
nestandardne tesnilne plošče in tesnila. Točen datum dobave je naveden v 
potrditvi naročila. 

4.7 Rok dobave je zavezujoč le v primeru izrecnega pisnega dogovora. Rok 
dobave začne teči od dne pisne potrditve naročila s strani družbe DONIT, a 
v nobenem primeru ne teče, dokler niso dogovorjene vse podrobnosti za 
izvedbo naročila. Kljub dejstvu, da izdelkov ni bilo mogoče odpremiti 
pravočasno iz razlogov, ki niso na strani družbe DONIT, se šteje, da je 
dobava opravljena ob roku in rok dobave izpolnjen, ko družba DONIT 
pravočasno obvesti kupca o tem, da so izdelki pripravljeni na prevzem in na 
razpolago kupcu. 

4.8 Za dobavne roke in datume, ki niso izrecno določeni v potrditvi naročila, 
lahko kupec v roku dveh tednov po preteku dobavnega roka določi primeren 
daljši rok za dobavo. Družba DONIT je v zamudi z obveznostjo po preteku 
tega dodatnega roka za dobavo. 

4.9 Družba DONIT lahko dobavi blago ali storitve po delih, če takšna delna 
izpolnitev ne bi nerazumno vplivala na kupca. Družba DONIT je upravičena 
do delne izstavitve računov za delno izpolnjeno pogodbo. 

 
5. CENE 
5.1 Cene, navedene v potrditvi naročila družbe DONIT, so zavezujoče. Družba 

DONIT ni odgovorna za tipografske ali komunikacijske napake glede cen. 
Dodatne storitve bodo zaračunane posebej.  

5.2 Cene izdelkov so v evrih (EUR) in ne vključujejo DDV, razen če ni drugače 
posebej določeno. Kupec nosi stroške dodatnega pakiranja, ki presegajo 
stroške standardnega pakiranja, stroške tovora, stroške zavarovanja, javne 
dajatve (skupaj z davčnimi odtegljaji), izvozne ali uvozne dajatve, carinske 
pristojbine in dajatve ter ostale stroške, kot npr. stroške certificiranja in 
testiranja. 

5.3 Kupec mora poravnati vse davke in upravne pristojbine, ki jih mora družba 
DONIT zbrati ali plačati po prodaji ali dobavi izdelkov, razen če kupec družbi 
DONIT ne priskrbi pooblastila za direktno plačilo ali veljavnega potrdila o 
izključitvi iz davčnih obveznosti za blago/izdelke v območju jurisdikcije 
kamor je blago namenjeno. 

5.4 Če ni drugače pisno določeno s strani družbe DONIT, so cene določene EX 
WORKS, kraj poslovanja družbe DONIT, v kraju Medvode ali Trebnje, 
Slovenija (v skladu z najnovejšo različico Incoterms). 

5.5 Veljavnost ponudb je omejena na trideset (30) dni, razen če ni drugače pisno 
določeno s strani družbe DONIT, pod pogojem da se cene temeljnih dobrin 
in pomožnih stroškov ne spremenijo. V nasprotnem primeru se ponudba 
ustrezno prilagodi. 

5.6 Družba DONIT si pridržuje pravico kadarkoli pred izpolnitvijo pogodbe ali 
pred dobavnim rokom povečati cene blaga, v kolikor pride do povišanja 
proizvodnih cen družbe DONIT. 
 

6. PLAČILA 
6.1 Za nove kupce se običajno zahteva predplačilo za prva tri (3) naročila. Plačila 

za vsa nadaljnja naročila zapadejo v celoti v roku trideset (30) dni od datuma 
izdaje računa, če ni s strani družbe DONIT drugače pisno določeno. Plačilo 
računa se šteje za poravnano takrat, ko družba DONIT prejme zahtevani 
znesek za plačilo na svoj transakcijski račun. Menice in čeki ne štejejo za 
vrsto dopustnih plačil dokler niso unovčeni in se jih lahko sprejme brez 
kakršnih koli obveznosti (npr. pravočasna predložitev ali pravočasni protest). 

6.2 Vsa plačila se izvedejo v evrih (EUR). Plačila v drugih valutah so podvržena 
spremembam tečajev na dan prejetega plačila. 

6.3 V primeru, da kupec zamuja s plačilom, ima družba DONIT takoj pravico 
zahtevati plačilo zamudnih obresti v skladu z ustrezno zakonsko obrestno 
mero, ki velja v Republiki Sloveniji (https://www.bsi.si/en/). 

6.4 Vse terjatve družbe DONIT takoj zapadejo v plačilo v primeru: zamude s 
plačilom, kadar je menica protestirana ali v primeru ustavitve plačil kupca 
(ne glede na pogoje menice, ki so že sprejeti). V katerem koli od teh 
primerov lahko družba DONIT izvede preostale oziroma nadaljnje dobave le 
ob avansnem plačilu ali predložitvi zavarovanja plačila. Če avans ni plačan 
ali zavarovanje plačila ni predloženo v roku dveh tednov, družba DONIT 
prekine pogodbo brez da bi kupcu omogočila dodaten rok za izpolnitev. 
 

7. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE 
7.1 Dobavljeno blago ostane v lasti družbe DONIT dokler niso vse terjatve, 

vezane na prodano blago, plačane v celoti. 
7.2 V primeru kupčeve obdelave, kombiniranja ali mešanja blaga družbe DONIT 

(predmet pridržka lastninske pravice) z drugim blagom kupca, pridobi 
družba DONIT solastništvo nad to novonastalo lastnino v višini obračunane 

http://www.donit.eu/
https://www.bsi.si/en/
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vrednosti blaga družbe DONIT (blago prodano s pridržkom lastninske 
pravice). Kadar takšno solastništvo družbe DONIT (zaradi kupčeve obdelave, 
kombiniranja ali mešanja blaga z drugim blagom) ugasne in postane 
neveljavno, mora kupec nemudoma prenesti na družbo DONIT del svoje 
lastniške pravice do novonastale lastnine v višini obračunane vrednosti blaga 
družbe DONIT (blago prodano s pridržkom lastninske pravice). Kupec mora 
te pravice ustrezno hraniti na varnem mestu v imenu družbe DONIT in na 
svoje stroške. 

7.3 Kupec lahko preproda, obdela, kombinira ali meša izdelke z drugo lastnino 
ali drugače integrirano blago (blago prodano s pridržkom lastninske pravice) 
v okviru normalnega poslovanja, a le če pravočasno izpolnjuje svoje 
obveznosti (da ne pride v zamudo). Kupec ne sme drugače razpolagati z 
blagom družbe DONIT nad katerim si je družba DONIT pridržala lastninsko 
pravico. Družba DONIT mora biti pravočasno obveščena o kakršni koli 
zastavi ali drugem zasegu blaga družbe DONIT (blago prodano s pridržkom 
lastninske pravice) s strani tretje osebe. Kakršni koli stroški intervencije 
družbe DONIT se zaračunajo kupcu, če blaga družbe DONIT ni mogoče 
prevzeti pri takšni tretji osebi. Če kupec svojemu kupcu podaljša rok plačila 
za plačilo prodajne cene, mora kupec pridržati lastninsko pravico do blaga, 
ki se proda naprej s pridržkom lastninske pravice družbe DONIT pod enakimi 
pogoji, ki veljajo za družbo DONIT pri dobavi takšnega blaga (blago prodano 
s pridržkom lastninske pravice). 

7.4 Kupec nemudoma prenese na družbo DONIT vse zapadle terjatve iz naslova 
preprodaje blaga družbe DONIT (blago prodano s pridržkom lastninske 
pravice) ali to blago, ki je predmet preprodaje skupaj z ostalim blagom 
kupca. Te zapadle terjatve se uporabi za nadomestitev blaga družbe DONIT 
(blago prodano s pridržkom lastninske pravice) kot zavarovanje v ustrezni 
zaračunani vrednosti za blago družbe DONIT. 

7.5 Dokler družba DONIT ne izda obvestila o preklicu, ima kupec pooblastilo za 
izterjavo terjatev, ki so bile prenesene/odstopljene na družbo DONIT. 
Družba DONIT je upravičena do takšnega preklica, če kupec pravočasno ne 
izpolni svojih plačilnih obveznosti. Preden se predpogoji za uveljavljanje 
pravice do preklica ne izpolnijo, mora kupec takoj obvestiti družbo DONIT o 
vseh odstopljenih terjatvah, ki jih ima do določenih dolžnikov, priskrbeti vse 
zahtevane podatke za izterjavo teh terjatev, predložiti vso dokumentacijo, 
ki je povezana s tem, in obvestiti dolžnike o tem odstopu. Družba DONIT si 
pridrži pravico dolžnike osebno obvestiti o takšnem prenosu/odstopu. 

7.6 Če vrednost zavarovanja, predložena v korist družbe DONIT, presega 
celotno vrednost odprtih terjatev družbe DONIT za več kot petdeset 
procentov (>50 %), lahko kupec zahteva sprostitev zavarovanja, ki ga 
izbere družba DONIT. 

7.7 Če družba DONIT uveljavi pravico iz pridržka lastninske pravice in to izrecno 
pisno izrazi, se to tolmači le kot odstop od pogodbe. Pravica kupca obdržati 
blago družbe DONIT v posesti (blago prodano s pridržkom lastninske 
pravice) je nična in neveljavna, če ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti. 

 
8. GARANCIJA IN ODGOVORNOST ZA NAPAKE IN/ALI POŠKODBE 

BLAGA 
8.1 Kupčeva odgovornost je, da ob prejemu naročenega blaga ali naročenih 

storitev od družbe DONIT to blago ali storitev pregleda, preveri 
njegovo/njihovo skladnost na pogodbeno dogovorjen način in takoj obvesti 
družbo DONIT v pisni obliki o morebitnih opaženih (očitnih) pomanjkljivostih 
ali poškodbah na originalnem izdelku ob dobavi, in sicer najkasneje v petih 
(5) delovnih dneh od prejema blaga. Sicer se šteje, da je kupec blago 
brezpogojno sprejel in se s tem samodejno odpovedal svojim pravicam iz 
naslova uveljavljanja očitnih napak ali poškodb. 

8.2 Kakršne koli napake, ki se opazijo v delu serije dobavljenega blaga, kupcu 
ne dajejo pravice zavrniti celotno serijo. 

8.3 V primeru garancijskega zahtevka kupca, družba DONIT za namen pregleda 
blaga pridobi takojšnji dostop do lokacije, kjer je dobavljeno blago 
skladiščeno. Vračilo blaga družbi DONIT, ne glede na razlog, se dovoli le s 
pisnim pooblastilom in/ali po navodilih družbe DONIT. Če se ugotovi, da je 
mogoče pomanjkljivost pripisati družbi DONIT, družba DONIT povrne kupcu 
prevozne stroške vračila blaga.  

8.4 Manjše razlike v barvi, čistosti ter kakovosti se ne štejejo kot napake ali ne 
dajejo kupcu podlage za kakršno koli reklamacijo, odklonitev sprejema 
dobavljenega blaga, zamudo v plačilu ali odpoved pogodbe. Z upoštevanjem 
vseh okoliščin, razlike, za katere se upravičeno pričakuje, da ne bodo imele 
vpliva ali bodo imele le manjši vpliv na uporabno vrednost blaga, se vedno 
štejejo kot nepomembne. 

8.5 Družba DONIT v nobenem primeru ne odgovarja za skrite/tehnične napake, 
ki se pokažejo/ugotovijo v roku šest (6) mesecev po prejemu blaga. O skritih 
napakah je kupec dolžan nemudoma, ko jih opazi - pod pogojem, da je blago 
pravilno skladiščil in z njim ravnal, kot je priporočeno v dokumentu "Navodila 
za skladiščenja in rokovanje" -  pisno obvestiti družbo DONIT, sicer izgubi 
pravico iz tega naslova ne glede na skrito/tehnično napako. 

8.6 Za uveljavljanje napak (zahtevkov), ki se nanašajo na tesnila ali tesnilne 
plošče, je treba navesti naslednje podatke o blagu: številka naročila, številka 
računa, podatki o blagu (vrsta izdelka, dimenzije, format, debelina), količina 
izdelka, ki ni v skladu s specifikacijami, jasen opis napake s fotografijami ter 
v primeru škode, ki je nastala na blagu med prevozom, tudi CMR številko. V 
primeru TESNIT® tesnilnih plošč je treba navesti tudi štirinajstmestno kodo, 
ki je žigosana na vsaki plošči (če je prisotna). 

8.7 Družba DONIT ni dolžna obravnavati kakršnih koli garancijski zahtevkov 
kupca, če ne vsebuje zgoraj navedenih podatkov. Garancija družbe DONIT 

velja za upravičeno in utemeljeno uveljavljanje napak. Družba DONIT 
neskladno blago nadomesti z novim. 

8.8 Morebitna odškodnina, ki bi jo moral plačati DONIT, je navzgor omejena z 
neto zaračunanim zneskom dobavljenega blaga ali storitev in ne more 
presegati kritja za zavarovanje odgovornosti družbe DONIT za tak primer. 

 
9. IZVOZNA KONTROLA 
9.1 Izdelki družbe DONIT, ki so dobavljeni v skladu s temi pogoji, so predmet 

izvoznih kontrol skladno z zakoni in predpisi Slovenije in, če obstajajo, z 
drugimi veljavnimi zakoni in predpisi države. Kupec ravna skladno s temi 
zakoni in predpisi, ki urejajo izvoz, ponovni izvoz, uvoz, prenos in/ali uporabo 
izdelkov, ter se zaveže pridobiti vsa potrebna slovenska in druga uradna 
pooblastila, dovoljenja ali licence. Tako družba DONIT kot tudi kupec 
soglašata z izmenjavo koristnih informacij, dokazil in pomoči, ki jo lahko 
upravičeno zahteva nasprotna stranka, da bi lahko priskrbela navedeno 
dokumentacijo. Da bi se izognili kakršnim koli dvomom v zvezi s tem, nosi 
kupec odgovornost priskrbeti te odobritve. Kupec potrjuje, da (1) ni subjekt, 
s katerim družba DONIT ne sme poslovati po veljavni zakonodaji, (2) ne 
posluje/nima sedeža v državi, ki bi se znašla na seznamu držav, kjer bi 
dobava izdelkov (blaga) kršila veljavno zakonodajo, (3) soglaša z neuporabo 
ali ne omogoča uporabe izdelkov za kakršen koli namen, ki ga prepoveduje 
veljavna zakonodaja ali izvoza/ponovnega izvoza katerega koli izdelka, za 
katerega ve, da se bo uporabil za razvoj ali proizvodnjo kemičnega, 
biološkega, jedrskega ali balističnega orožja, ali za kakršno koli kriminalno 
ali nezakonito dejavnost. Spremembe zakonov in predpisov so pogoste, zato 
mora biti kupec seznanjen s predpisi, ki se nanašajo na postopke za 
uvoz/izvoz v državo, kamor so izdelki namenjeni. Kupec se zaveže zaščititi, 
zavarovati pred in prevzeti odgovornost družbe DONIT za kakršno koli 
obveznost (vključno z odvetniškimi stroški) iz naslova neskladnosti s pogoji 
tega člena. 

9.2 Kupec tudi izjavlja in jamči, da bodo njegovi uslužbenci in pooblaščenci 
ravnali v skladu s protikorupcijsko zakonodajo v državi, kjer posluje, in z 
zakoni Republike Slovenije, ter da ne bo (1) dovolil dajanja ali ponujanja 
katerega koli predmeta denarne vrednosti uradni osebi (javnemu 
funkcionarju), politični stranki ali članu stranke, političnemu kandidatu, ali 
funkcionarju javne mednarodne organizacije za namen pridobitve, ohranitve 
ali vodenja poslov za katero koli osebo (i) z vplivanjem na dejanja ali 
odločitev prejemnika/upravičenca, ali (ii) spodbujanjem prejemnika, da stori 
ali opusti kakršno koli dejanje, ki krši zakonito dolžnost prejemnika, ali (iii) 
pridobitvijo nezakonite koristi, ali (2) dovolil dajanje ali ponujanje česarkoli 
kar ima denarno vrednost kateri koli osebi s predhodnim znanjem ali trdim 
prepričanjem, da se bo ves znesek ali del tega plačila ali darila ponudil, dal 
ali obljubil, posredno ali neposredno, uradni osebi, politični stranki ali članu 
stranke, političnemu kandidatu, ali uradni osebi javne mednarodne 
organizacije, za namen pridobitve, ohranitve ali vodenja poslov. 

 
10. INTELEKTUALNA LASTNINA 
10.1 Vse pravice intelektualne lastnine v zvezi z izdelki so izključna last družbe 

DONIT. Kakršna koli uporaba teh pravic je mogoča le na osnovi izrecnega 
predhodnega pisnega dogovora. 

10.2 Družba DONIT ni preverila možnosti, ali lahko pride do kršitve pravic 
intelektualne lastnine tretje osebe kot posledica prodaje in/ali dobave 
izdelkov kupcu. Ne glede na to, družba DONIT ne more biti odgovorna za 
kakršno koli izgubo in/ali škodo v zvezi s tem. 

 
11. ZAUPNOST 
11.1 Vse informacije, ki se priskrbijo družbi DONIT v zvezi z naročilom kupca, se 

ne smatrajo za zaupne, razen če je zaupnost informacij izrecno pisno 
določena ali če je zaupna narava informacije očitna. 

11.2 Kupec je dolžan varovati informacijo, ki jo priskrbi družba DONIT, kot 
zaupno, če lahko družbi DONIT nastane škoda zaradi njenega 
nepooblaščenega razkritja. Kupec soglaša, da bo poskrbel, da so vsi njegovi 
uslužbenci, ki se seznanijo s temi informacijami v okviru svojih delovnih 
nalog, obveščeni o tem členu o zaupnosti in se zavežejo, da bodo zaupnost 
spoštovali. 

 
12. STANDARDI 

Družba DONIT posluje in zagotavlja kakovost svojih izdelkov v skladu z ISO 
9001 ter ISO 14001 standardi. 

 
13. KRAJ IZVEDBE, VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNOST 
13.1 Kraj izpolnitve in izvedbe katere koli obveznosti iz naslova dobav družbe 

DONIT je Medvode ali Trebnje (Slovenija). 
13.2 Kraj sodne pristojnosti je Ljubljana (Slovenija) in njena pristojna sodišča 

razsojajo v sporih. 
13.3 Za razlago določb se uporablja zakonodaja Republike Slovenije, izvzemši 

pravne določbe o reševanju mednarodnih sporov in Konvencijo Združenih 
narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. 

 
14. RAZNO 
 Neveljavnost ali ničnost katere koli določbe teh pogojev, v celoti ali deloma, 

ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh pogojev. 
 


