
                                                         

Dogovor o uporabi Pedagoških rokovnikov 

Prodajalec: Oniks d.o.o. , Cesta na Ostrožno 106, 3000 Celje ki ga zastopa Brane Miklavčič, kot direktor  
in  
kupec:___________________________________________________________________________,  

ki ga zastopa _________________________________________, kot ________________________.  
Člen 1. 

S tem dogovorom se poslovna partnerja dogovorita za nakup pedagoških rokovnikov letos in uporabo – nakup vložnih listov v 
naslednjih šJrih šolskih leJh ( 2024/25, 2025/26, 2026/27 in 2027/28 ).  
Število naročenih Pedagoških rokovnikov, kasneje  Vložnih listov je: _________________________, 
kar je razvidno iz originalne naročilnice, ki jo k podpisanemu dogovoru o uporabi priloži kupec.  

Člen 2. 

Prodajalec  se obvezuje, da bo v tej posebni ponudbi, ki velja od 15.03. 2023 do 15.05.2023 naročniku prodal Pedagoški koledar A5 z 
ovitkom za 12,99 € in Pedagoški koledar A4 z ovitkom za 13,99 € pri plačilu do konca maja 2023.  

Člen 3. 

Prodajalec jamči in se obvezuje, da bo ostala cena vložnih listov  A5 – 12,99 € in vložkov za rokovnik A4 – 13,99 € v  prednaročilu do 
15.05. in plačilom do konca maja vsako leto naslednja šGri leta nespremenjena. Cena že vsebuje DDV, ne pa stroškov dostave.  

Člen 4. 

Kupec vsako leto najkasneje do 15. 4. sam sporoči točno število naročenih Pedagoških koledarjev ali Vložnih listov za prihodnje 
šolsko leto  na  e pošto: natasa@oniks.eu      V primeru, da do 16.4. vsako leto ne prejmemo vašega števila, vam obračunamo in 
dobavimo količino, ki je bila dogovorjena pri sklenitvi dogovora o uporabi.  

Člen 5. 

Nastale količinske spremembe (zamenjava učitelja,…) se bodo uskladile sproJ vsako leto. Skupna količina v vseh šGrih leGh uporabe 
se lahko zmanjša skupno za največ 5%.  

Člen 6. 

V primeru, da kupec želi prekiniJ dogovor pred iztekom šJriletne  uporabe Pedagoških koledarjev, mora poravnaJ znesek ovitkov, ki 
jih je prejel prvo leto. Cena ovitka A5 ali ovitka A4 je 17,99 €, cena že vsebuje DDV.    

Člen 7. 

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu blago dostavil v meseca Juliju vsako leto, ali po dogovoru.  
Člen 8. 

Vsa morebitna nesoglasja, bosta stranki rešili sporazumno.  
Člen 9. 

Dogovor je napisan v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en izvodov. Dogovor velja od datuma, ko ga 
podpišeta obe stranki.  

Datum:____________20223  

                      Za prodajalca:        Za kupca: 

                                                                                                                                                         Brane Miklavčič         
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