
POSLOVNIK ESTETIC, OXANA LEVAK s.p. 
 

1. SPLOŠNO 
 
1.1. Ta poslovnik ureja poslovanje ESTETIC, OXANA LEVAK s.p. (v nadaljevnaju ESTETIC). 
1.2. Sodelovanje ESTETICA s partnerji temelji na načelu pogodbenega odnosa s partnerji. 
1.3. ESTETIC sodeluje s partnerji, ki ustrezajo pogojem za poslovno sodelovanje. 
1.4. Poslovanje ESTETIC s partnerji poteka na podlagi tega poslovnika. Dogovori, ki se 

razlikujejo od tega poslovnika, morajo biti sklenjeni v pisni obliki. 
1.5. Posamezne navedbe o prodajnem programu ESTETICA in opisi produktov ter prospekti 

so neobvezujoči, razen, če so izrecno navedeni kot obvezujoči. 
 
2. POGOJI ZA POSLOVNO SODELOVANJE 

 
2.1. ESTETIC želi sodelovati s partnerji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

• Imajo finančne zmožnosti za izvajanje pričakovanega obsega poslovanja, 
• Imajo sprejemljiv in z ESTETICOVIM programom kompatibilni prodajni in 

storitveni program, 
• Imajo ustrezno usposobljeno osebje za prodajo in izvajanje storitev, 
• So ustrezno komunikacijsko opremljeni, 
• Imajo ustrezne reference pri trženju svojega prodajnega programa 
• Imajo ustrezno vizijo trženja prodaje in uporabe za izvajanje lastnih storitev  

ESTETICOVEGA prodajnega programa. 
2.2. ESTETIC pričakuje od svojih partnerjev minimalni promet (fakturirano neto realizacijo) 

5.000 EUR letno. 
 

3. POSLOVNO SODELOVANJE 
 
3.1. Pred začetkom poslovnega sodelovanja ESTETIC preveri partnerjevo izpolnjevanje 

pogojev iz točke 2. tega poslovnika. 
3.2. ESTETIC s partnerjem, ki izpolnjuje s poslovnikom določene pogoje za poslovno 

sodelovanje, sklene Pogodbo o poslovnem sodelovanju. 
3.3. ESTETIC in partner v pogodbi dogovorita tudi pričakovani letni obseg poslovanja ter v 

aneksu k pogodbi določita ustrezne rabate, popuste in druge ugodnosti. 
3.4. Morebitne spremembe pogodbe o sodelovanju se dogovorijo v pisni obliki. 
3.5. Pogodbenika se strinjata, da partner izrecno privoli, da lahko ESTETIC prenese to 

pogodbo na katerokoli tretjo osebo, s pisnim obvestilom. S prenosom pogodbe preide 
pogodbeno razmerje na tretjo osebo takrat, ko je o prenosu obveščen partner. 

3.6. Partner bo elemente prodajnega programa ESTETICA tržil izključno po navedenih 
proizvodnih nazivih, upoštevanje blagovno znamko in določila avtorskega prava in prava 
intelektualne lastnine iz naslova usposabljanj in gradiv. Partner bo svojim strankam dajal 
informacije in dokumentacijo, potrebno za uporabo elementov prodajnih programov.  

 
4. POSLOVNA SKRIVNOST 

 
4.1. Partner se obveže, da bo varoval poslovne skrivnosti, s katerimi se bo spoznal med 

poslovnim sodelovanjem z ESTETICOM. To določilo velja tudi ob prenehanju poslovnega 
razmerja. 
 

5. NAROČANJE 
 
 

5.1. Na podlagi partnerjevega povpraševanja ESTETIC izdela ponudbo, s katero določi naziv, 
opis, ceno in količino naročenih elementov prodajnih programov. V ponudbi ESTETIC 
določi tudi plačilne pogoje in ostale okoliščine predmetne prodaje. 

5.2. Če ni drugače določeno, ponudba velja 2 (2 dni). Po izteku ponudbe ESTETIC ne jamči 
več za dobavljivost. 

5.3. Naročila, ki se sklicujejo na ESTETICOVO ponudbo se sprejemajo pisno po pošti ali preko 
elektronske pošte na naslov info@estetic.si. Z uporabo elektronskih komunikacijskih poti 
stranki soglašata, da imajo tovrstna naročila značaj pisnega naročila. 

5.4. V izjemnih primerih je možno tudi telefonsko naročanje, ki mora biti naknadno potrjeno 
v eni izmed oblik iz prejšnje točke. 



5.5. Naročilo naj se sklicuje na ESTETICOVO ponudbo ali pa naj vsebuje podatke o vrsti in 
količini naročenih proizvodov, podatke o naročniku in podatke o načinu dobave. 

 
5.6. ESTETIC potrdi prejem naročila z dokumentom POTRDITEV NAROČILA. 
5.7. Naročilo bo praviloma obdelano in odpremljeno v roku 5-ih delovnih dneh za blago, ki je 

na zalogi. 
5.8. Naročilo za dobavo blaga za tekoči mesec bo PARTNER posredoval prodajalcu do  5.- ega 

(petega) v mesecu na elektronski naslov info@estetic.si v obrazcu za naročanje, ki mu 
ga posreduje ESTETIC. 

5.9. Dobava blaga je praviloma preko paketne dostavne službe. Pogodbeni stranki se lahko 
dogovorita tudi za dobavo blaga po posebnem dogovoru, opredeljenem v pisnem 
naročilu. 

5.10. Za naročila, ki ne presegajo 100€ neto fakturirane vrednosti (brez DDV) naročila/računa, 
strošek pošiljanja krije PARTNER. 

 
 

6. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, VRAČILO BLAGA, REKLAMACIJE 
 

6.1. Količinski in kakovostni prevzem je PARTNER dolžan opraviti takoj po prejemu blaga. 
Morebitne vidne in stvarne napake oziroma druga napake mora PARTNER reklamirati 
TAKOJ ko prejemu paketa in v roku 5-ih (petih) delovnih dni od prejema paketa izdelke 
vrniti. 

6.2. V primeru, da stranka ne prejme pošiljke v roku 3 (treh) delovnih dni od najave pošiljke 
po elektronski pošti, mora o tem obvezno obvestiti prodajalca, da preveri pri paketni službi 
status pošiljke. V nasprotnem primeru se šteje, da je pošiljka dostavljena in iz tega naslova 
ni možno uveljavljati reklamacije zaradi nedostavljene pošiljke. 

6.3. PARTNER se zaveže, da bo prodajal blago z ustreznimi roki uporabe (vsaj pol leta pred 
iztekom roka uporabe) in da bo najmanj tri (3) mesece pred iztekom roka svoje stranke 
obvestil o poteku roka in blago prodajal z dodatnim popustom. 

6.4. ESTETIC bo kupcu po predhodnem dogovoru v primeru vračila blaga brez znakov poškodbe 
(razen ob dokazu, da je poškodba nastala med dostavo s strani paketne službe) in v 
originalni embalaži izdal blagovni dobropis. 

6.5. V primeru reklamacije blaga s strani končne stranke se le-tej zamenja blago z novim ali 
prizna dobropis. 

6.6. ESTETIC si pridružuje pravico, da določi minimalni znesek naročila. Za naročila pod 
minimalnim zneskom naročila lahko ESTETIC zaračuna manipulativne stroške. 

6.7. V primeru osebnega prevzema blaga se mora partnerjev pooblaščeni prevzemnik 
identificirati z ustreznim pooblastilom za prevzem. Osebni prevzem poteka v 
ESTETICOVEM skladišču v okviru rednega delovnega časa. 

6.8. Reklamacije glede dobavljene opreme se morajo izvršiti skladno z veljavno zakonodajo 
(Obligacijski zakonik) in drugimi predpisi, ki urejajo to področje. 

 
7. PLAČILNI POGOJI 

 
7.1. Partnerji plačujejo blago po predračunu, najmanj en dan pred dobavo blaga. 
7.2. ESTETIC lahko po lastni presoji partnerjem odobri odlog plačila in kreditni limit. 
7.3. V primeru odobritve kreditnega limita lahko partner naročeno blago plača z odloženim 

plačilom. Rok plačila je zapisan na fakturi. 
7.4. V višino kreditnega limita se vštevajo vse neporavnane obveznosti in vsa še nedobavljena 

naročila partnerja. 
7.5. Plačila se izvajajo z nalogom za vplačilo, ki se sklicuje na številko dokumenta, ki je osnova 

za plačilo. 
7.6. V primeru nejasnosti in plačilih brez sklica si ESTETIC pridržuje pravico, da najprej zapira 

najstarejše terjatve. 
7.7. ESTETIC si pridrižuje pravico, da v primeru partnerjeve zamude s plačili prekine vse 

poslovne odnose s partnerjem. 
 

 
8. ODLOŽENO PLAČILO IN ZAVAROVANJE PLAČILA 

 
8.1. Kreditni limit odobri finančnopravna služba ESTETICA na podlagi bonitete partnerja, 

dosedanjega poslovnega sodelovanja, plana za tekoče leto ter predloženih instrumentov 
zavarovanja plačila. 



8.2. ESTETIC v primeru odloženega plačila od kupca lahko zahteva zavarovanje plačil z 
ustreznim instrumentom zavarovanja plačila (izvršnica, bančna garancija prvovrste banke 
na prvi poziv, poroštvo). 
 

9. DODATNE OBVEZNOSTI KUPCA, SPLETNA PRODAJA 
 
 
9.1. Partner se obvezuje: 

- Da bo upošteval priporočene maloprodajne cene, ki mu jih določi ESTETIC, z možnim 
odstopanjem +/- 10%; 

- Da ne bo prodajal testerjev in izdelkov, ki so namenjeni profesionalni uporabi ali 
promociji; 

- Da izdelkov ne bo prodajal v prosti prodaji na prodajnih policah, temveč na podlagi 
nasveta usposobljenega strokovnjaka glede na stanje posamezne stranke; 

9.2. V kolikor bi partner želel blago prodajati v svoji spletni trgovini, mora za to izpolnjevati 
naslednje pogoje: 
- Aktivna Pogodba o poslovnem sodelovanju minimalno 1 leto, 
- Minimalna vrednost letnega prometa (nakupa od ESTETICA) 5.000€ (neto fakturirana 

vrednost brez DDV); 
- Predhodno pridobljeno soglasje in odobritev podatkov za objavo s strani ESTETICA. 

 
10. OBVEŠČANJE IN KOMUNIKACIJA 

 
10.1. ESTETIC partnerje informira preko pošte, elektronske pošte ali spletne strani. 
10.2. Elektronska pošta je osnovni in privzeti način komunikacije s partnerji. Uradni mail 

ESTETICA je info@estetic.si. ESTETIC pričakuje od partnerjev, da komunicirajo preko 
svojih uradnih elektronskih naslovov. V primeru nejasnosti glede slednjih si ESTETIC 
pridržuje pravico, da zahteva pisno potrditev istovetnosti. 
 

11.  KONČNE DOLOČBE 
 

 
11.1. Vsakokratni poslovnik velja za vse partnerje, ki vstopajo v razmerje z ESTETICOM 

neposredno. Šteje se, da je poslovni partner seznanjen s poslovnikom in nanj pristaja, s 
tem ko podpiše pogodbo o poslovnem sodelovanju oziroma poda naročila ESTETICU. 

11.2. Za poslovanje s poslovnimi partnerji veljajo izključno pogoji, navedeni v tem poslovniku, 
razen če je v Pogodbi o poslovnem sodelovanju ali v aneksu določeno drugače. Drugačni 
dogovori brez pisnega dogovora ne morejo biti veljavni. 

11.3. Poslovnik stopi v veljavo v 15-ih dneh po objavi in velja do objave novega poslovnika. 
Naročila bodo vselej obravnavana skladno s trenutno veljavnim poslovnikom. 

 
 
Krško, 15.12.2022 
 
ESTETIC, OXANA LEVAK S.P. 
Oksana Levak, direktorica 
 


