
 

 

Splošni pogoji poslovanja  

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za sodelovanje s poslovnimi partnerji in so 
navedeni v vsaki pogodbi oziroma ponudbi s strankami Zavoda za gradbeništvo 
Slovenije, razen, če je v pogodbi oziroma ponudbi določeno drugače. 
Ti splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani www.zag.si. Na omenjene 
pogoje se bo sklicevala vsaka ponudba, ki jo bo Zavod za gradbeništvo Slovenije 
posredoval stranki, razen, če je dogovorjeno drugače. 

2. POSLOVNI PROSTORI IN KONTAKT 

Zavod za gradbeništvo Slovenije 
Dimičeva 12 
1000 Ljubljana 
 
tel: 01 2804 250 
faks: 01 2804 484 
e-pošta: info@zag.si  

3. DEJAVNOST 

Kontrolni organ za žičniške naprave posluje kot kontrolni organ tipa C v skladu s 
standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2004. 
 

 
4. DELOVNI ČAS 
 
Redni poslovni čas je od ponedeljka do četrtka med 8:30 in 14:30, v petek pa med 
8:30 in 13. uro. Izvajalci preskusov in kontrole izvajajo delo predvsem na terenu, 
pogosto tudi izven rednega poslovnega časa, kar je odvisno od pogojev in vrste 
dela. 

5. NAROČANJE STORITEV 

Povpraševanje se lahko posreduje na Zavod za gradbeništvo Slovenije po 
elektronski pošti (zicnice@zag.si) ali pisni obliki. 
O pogojih same izvedbe storitve in dokumentaciji, ki jo mora naročnik predhodno 
predložiti, se strokovni izvajalec dogovori pred pripravo izvedbe storitve. 
Pred pričetkom izvajanja storitve naročnik pošlje izvajalcu naročilnico. 

6. CENE STORITEV 

Na podlagi povpraševanja se za vsakega naročnika pripravi konkretna ponudba, ki 
se izdela v pisni obliki ter se naročniku posreduje na njegov naslov. 
Cene se oblikujejo po veljavnem ceniku Zavoda za gradbeništvo Slovenije. 
Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno storitve in se zaračuna posebej. 

http://www.okolje.info/index.php/o-nas/ostalo/splosni-pogoji-poslovanja
http://www.zag.si/
http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=dimi%C4%8Deva+12&tab=maps
mailto:info@zag.si
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7. NEPREDVIDENA DODATNA DELA IN PONOVITVE 

V primeru nepredvidenih dodatnih del ali v primeru ponovitve storitve ali delov 
storitve, ki so posledica lastnosti predmeta storitve, se izdela dodatek k ponudbi, ki 
krije stroške nepredvidenih dodatnih del ali ponovitve storitve. 
Po seznanitvi naročnika glede dodatnih del, le-ta, pred pričetkom del, izvajalcu 
pošlje naročilnico za ta dela. 

8. VELJAVNOST PONUDBE 

Ponudba zavezuje Zavod za gradbeništvo Slovenije za čas, ki je naveden v 
ponudbi. 
Če rok ni naveden, velja, da je rok veljavnosti ponudbe 30 dni. 

9. NEIZVEDLJIVOST NAROČILA 

Če Zavod za gradbeništvo Slovenije zaradi lastnosti predmeta storitve, preskusa 
ali kontrole ne more v popolnosti izpolniti naročila, je upravičen do plačila dela, ki 
ga je že opravil. 

10. PREKLIC NAROČILA 

Naročnik lahko svoje naročilo spremeni oziroma prekliče le v primeru, če naročilo 
še ni bilo izvedeno oziroma je njegovo izvršitev mogoče preprečiti. 
Prejemamo le pisne spremembe oziroma preklice naročil. 
V primeru, da je preklic naročila pozen oz. da je izvajalec že pričel z izvedbo 
storitve, je izvajalec upravičen do povračila do tedaj nastalih stroškov. 

11. PLAČILO IN PRITOŽBE 

Po opravljeni storitvi Zavod za gradbeništvo Slovenije naročniku izstavi končni 
račun za opravljeno storitev, razen v primerih, ko je določeno predhodno plačilo. 
Zavod za gradbeništvo Slovenije si pridržuje pravico zadržanja dokumentacije ali 
predmeta storitve do popolnega poplačila računa. 
Naročnik lahko račun reklamira v roku 15 dni po prejemu računa, po preteku tega 
roka zavrnitev računa ni več mogoča. 
Račun je plačljiv v roku največ 30 dni, po preteku tega obdobja se zaračunavajo 
zakonske zamudne obresti. 

12. PRAVICE 

Zavod za gradbeništvo Slovenije si zadržuje vse pravice intelektualne lastnine na 
izvedeni storitvi in dokumentih, ki jih ustvari na podlagi navedene storitve, v pisni 
obliki objavi na internetu, drugi elektronski obliki ali pošlje tretji stranki. 
Dokumenti, objavljeni na spletnih straneh ZAG, se lahko uporabljajo izključno v 
nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, 
ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne 
namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Zavod za gradbeništvo Slovenije. 
 
 

V Ljubljani, 26. September 2013 


