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I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Pogodbo med naročnikom in Nabis d.o.o. poleg veljavne zakonodaje ureja sklenjena 
pogodba, splošni pogoji uporabe storitev Nabis d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji), Splošni pogoji 
poslovanja družbe Nabis d.o.o. (objavljeni na https://nabis.si/). Posebni dogovori morajo biti sklenjeni 
v pisni obliki. Veljavna zakonodaja, splošni pogoji, posebni pogoji in dogovori glede uporabe storitev 
ter navodila smiselno veljajo tudi za uporabnike. 
 

2. člen 
Splošni pogoji urejajo način in pogoje za uporabo storitev in sicer: 
- pogoje za sklenitev, spremembo in prekinitev pogodbenega razmerja, 
- pogoje, način in obseg uporabe storitev, 
- storitve, začasne omejitve in prekinitve izvajanja storitev, 
- vzdrževanje in dela serverju, 
- pridobivanje ter varstvo osebnih podatkov, 
- odkrivanje in preprečevanje zlorab, 
- zaračunavanje, način plačila storitev, postopke z neplačniki ter ugovore. 
Splošni pogoji veljajo za storitve, ki jih opravlja Nabis d.o.o. ter za dobavitelje s katerimi ima Nabis 
d.o.o. sklenjeno pogodbo o dobavi blaga ali poslovnega sodelovanja. 
 

3. člen 
(opredelitev pojmov) 
NABIS, poslovne storitve, d.o.o., skrajšana firma se glasi: Nabis d.o.o. (v nadaljevanju Nabis) Sedež 
podjetja je v Ljubljani. Poslovni naslov je Cesta 30. avgusta 4, 1260 Ljubljana-Polje. Družba je 
registrirana pri Okrožnem sodišču v Kopru št. registrskega vpisa 2011/47354. 
Nabis PRO – spletni program za naročanje blaga do dobaviteljev. 
Mobilna verzija Nabis Pro – različica programa za uporabo na mobilnih telefonih. 
Pogajanja z dobavitelji – pogajanja v imenu in za račun Nabis ali naročnika. 
Administracija baze – urejanje podatkov za pravilno delovanje programa Nabis PRO (vstavljanje 
cenikov, skrb za šifrante, skrb za baze dobaviteljev, skrb za bazo uporabnikov. 
Helpdesk – pomoč uporabnikom pri uporabi programa. 
Posodobitve – varnostne in sistemske posodobitve, ki jih izvajamo redno za stabilno delovanje in 
varnost podatkov. 
Prostor na serverju – prostor, ki ga ima vsak uporabnik za pravilno delovanje baze (ceniki, šifranti, 
podatki o uporabnikih, ostalo.) 
Izvršnica – je dokument, za zavarovanje plačil. Izda se v dveh izvodih in se overi pri ustreznih organih. 
Naročnik storitev Nabis – je vsaka pravna ali fizična oseba, ki sklene veljavno pogodbo o poslovnem 
sodelovanju z Nabis. 
Uporabnik storitev Nabis – je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitve Nabis. 
Pogodba o poslovnem sodelovanju (v nadaljevanju pogodba) – je pogodba, ki skupaj s splošnimi pogoji, 
veljavno zakonodajo, navodili za uporabo, cenikom ter posebnimi pogoji in dogovori, ureja pravice in 
obveznosti pogodbenih strank. 
Ceniki – so ceniki, ki jih posredujejo dobavitelji in so osnova za kreiranje naročila, cenik storitev Nabis  
in predstavljajo sestavni del pogodbe. 
Kupec – je vsaka fizična ali pravna oseba. 
 



 

 

II. POGOJI ZA SKLENITEV, SPREMEMBO IN PREKINITEV 

POGODBENEGA RAZMERJA 
 

4. člen 
Kupec lahko pogodbo sklene v svoji poslovni enoti ali v prostorih Nabis. Pogodba je sklenjena, ko jo 
podpišeta obe pogodbeni stranki. Dodatki k pogodbi so veljavni tudi, če so sklenjeni na drug pravno 
veljaven način. 
 

5. člen 
Nabis bo pogodbo sklenil z vsako polnoletno fizično osebo, ki se izkaže z veljavnim osebnim 
dokumentom, pravilno ter v celoti izpolni in podpiše pogodbo in druge potrebne obrazce ter izkaže 
plačilno sposobnost.  
 

6. člen 
Nabis bo pogodbo sklenil z vsako pravno osebo, ki je veljavno registrirana v Republiki Sloveniji 
(v nadaljevanju: RS) ali ima sedež oziroma registrirano predstavništvo v RS. Pogodbo lahko sklene 
zakoniti zastopnik podjetja oziroma pooblaščena oseba z veljavnim pisnim pooblastilom zakonitega 
zastopnika. 
 

7. člen 
Nabis bo s tujo fizično ali pravno osebo sklenil pogodbo, če se le-ta izkaže z veljavnim dokumentom in 
pravilno ter v celoti izpolni in podpiše pogodbo in druge potrebne obrazce, hkrati pa priloži tudi 
potrdilo o začasnem prebivališču, ter potrdilo o odprtem ustreznem bančnem računu v RS. 
 

8. člen 
Nabis bo aktiviral s pogodbo dogovorjene storitve najkasneje v roku trideset (30) delovnih dni po 
sklenitvi pogodbe.  
V primeru ovir iz strani dobavitelja za aktiviranje s pogodbo dogovorjenih storitev, bo Nabis naročnika 
obvestil o razlogih za zamudo pri aktiviranju storitev. 
Nabis bo naredil vse potrebno za pravočasno pridobitev ustreznih podatkov iz strani dobaviteljev. Če 
dobavitelji ne želijo poslati Nabisu podatkov, Nabis ni odgovoren za delno izgrajen sistem. 

 
9. člen 

Nabis ni dolžan skleniti pogodbe s fizično ali pravno osebo, če: 
- ima le-ta do Nabis neporavnane zapadle obveznosti iz naslova drugih pogodbenih razmerij, 
- ne izpolnjuje pogojev za sklenitev pogodbe, določenih z veljavno zakonodajo in s temi splošnimi 
pogoji, 
- je zoper njo uveden stečajni postopek, likvidacijski postopek, postopek prisilne poravnave, 
- utemeljeno meni, da bo zainteresirana oseba zlorabila pravice, ki jih bo pridobila s sklenitvijo 
pogodbe, 
- utemeljeno meni, da uporabnik storitev ne bo zainteresirana oseba, pač pa tretja oseba, ki ne 
izpolnjuje pogojev za sklenitev pogodbe, določenih s temi splošnimi pogoji, 
- obstajajo drugi komercialni ali tehnični zadržki za sklenitev pogodbenega razmerja. 
 

10. člen 
Če naročnik in uporabnik storitev po isti pogodbi nista ista oseba, naročnik v celoti odgovarja za 
takšnega uporabnika ter se v razmerju do Nabis vedno šteje, da je obveznosti iz naslova pogodbe ter 
druge obveznosti v razmerju do Nabis dolžan izpolniti naročnik. 
 



 

 

11. člen 
Nabis komunicira z naročnikom storitev s sporočili, poslanimi naročniku v obliki SMS sporočil, preko 
navadne, elektronske pošte in/ali na drug zanesljiv način. Naročnik lahko pisno oziroma na drug 
enakovreden način zahteva uvedbo komunikacije izključno po elektronski pošti. V tem primeru bo 
Nabis naročniku vsa obvestila, za katera bo naročnik podal tako zahtevo, pošiljal samo na elektronski 
naslov, ki ga je naročnik navedel v sklenjeni pogodbi, ali na drug elektronski naslov, če bo naročnik tako 
zahteval. V primeru, ko naročnik komunicira z Nabis pisno, se mora na vsako pisno vlogo tudi podpisati 
ali pa mora oddati vlogo s podpisom, ki ga kot veljavnega določajo predpisi, sicer mu jo Nabis pošlje v 
dopolnitev.  
 

III. SPREMEMBE POGODBENEGA RAZMERJA 
 

12. člen 
Pogodba ter njene morebitne spremembe in dopolnitve veljajo, če so sklenjene v pisni obliki ali na drug 
način, ki ga kot veljavnega določajo predpisi. Naročnik je dolžan z uporabniškim imenom in geslom 
ravnati z vso potrebno skrbnostjo in soglaša z vsemi spremembami, ki bodo narejene preko spletnih 
strani. 
Spremembe pogodbe lahko opravi le naročnik ali pooblaščenec naročnika. Spremembo pogodbenega 
razmerja lahko pri pravnih osebah zahteva zakoniti zastopnik ali pooblaščenec zakonitega zastopnika. 
V primeru, da želena sprememba ni mogoča, bo Nabis o navedenem naročnika obvestil. 
 

13. člen 
Spremembe pogodbenega razmerja se lahko opravijo enkrat mesečno ter morajo biti podane v obliki, 
kot je navedeno v predhodnem členu. Spremembe se zaračunajo skladno z vsakokratnim veljavnim 
cenikom. Nabis bo spremembe izvedel v najkrajšem možnem času, najkasneje pa s prvim dnem 
naslednjega meseca, šteto od meseca, v katerem prejme prošnjo za spremembo. 
 

14. člen 
V primeru spremembe podatkov, navedenih v pogodbi, ki bistveno vplivajo na opravljanje in 
obračunavanje storitev Nabis, je naročnik dolžan spremembo priporočeno pisno ali na drug način, ki 
ga kot enakovrednega določajo predpisi, javiti najkasneje v roku osmih (8) dni po nastanku 
spremembe. Do prejema obvestila o spremembi takšnih podatkov se šteje, da so obstoječi podatki 
točni in popolni, vse posledice morebitnih neskladij pa v celoti bremenijo naročnika. V primeru, da 
naročnik spremembe ne javi, si Nabis pridržuje pravico do prekinitve pogodbenega razmerja. 
Vse finančne posledice zaradi sprememb pogodbenega razmerja ali pogodbe, ki niso bile javljene ali 
pa so bile javljene nepravočasno, bremenijo naročnika oziroma njegove naslednike. 
 

15. člen 
Naročnik lahko na lastno željo prenese pogodbo na drugo fizično ali pravno osebo, pri čemer pa mora 
za to podati pisno zahtevo, na podlagi katere mu Nabis pošlje v podpis aneks za prenos pogodbe. Aneks 
stopi v veljavo, ko je podpisan s strani Nabis, prenositelja in prevzemnika, uporabljati pa se začne z 
dnem prenosa pogodbe, ki ga določi Nabis, vendar ne sme biti kasnejši od prvega dne v naslednjem 
mesecu od meseca podpisa aneksa. V kolikor naročnik vrne nepopolno izpolnjeni aneks, ali pa aneksa 
ne vrne, prenosa pogodbe Nabis ne bo izvršil, pogodba pa ostaja v celoti veljavna. 
 
 

16. člen 
Nabis lahko v skladu s svojo poslovno politiko spremeni te splošne pogoje ter pogoje pogodbe, o 
navedenem pa mora seznaniti naročnika z objavo na uradni spletni strani https://nabis.si/ ter ob 

https://nabis.si/


 

 

prejemu računov za storitve, oziroma na drug primeren način. Sprememba mora biti objavljena 
trideset (30) dni pred pričetkom veljavnosti le-te na uradni spletni strani https://nabis.si/, kot tudi na 
sedežu Nabis. Naročniki imajo v istem roku pravico brez odpovednega roka in brez sankcije odstopiti 
od pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Če naročnik v navedenem roku ne odstopi 
od pogodbe, se šteje, da se s spremembo strinja.  
 

IV. PREKINITEV POGODBENEGA RAZMERJA 
 

17. člen 
Naročniška pogodba je sklenjena za nedoločen čas, naročnik jo lahko kadarkoli pisno odpove. Odpoved 
učinkuje, ko jo Nabis izvede, najkasneje pa bo odpoved izvedena po preteku petih (5) delovnih dni od 
dneva prejema zahtevka naročnika. V primeru, da se pogodba odpove v prvem mesecu sklenitve, 
odpoved učinkuje po preteku devetdesetih (90) dni od dneva prejema zahtevka naročnika. Naročnik 
mora dopis, s katerim Nabis obvesti o želeni prekinitvi pogodbenega razmerja, lastnoročno podpisati 
in poslati s priporočeno pošto ter v njem jasno, brezpogojno in nedvoumno izraziti svojo voljo. 
Lastnoročni podpis lahko nadomešča tudi drug enakovredni podpis ali podpis, ki ga kot veljavnega 
določajo predpisi. V primeru nejasno izražene volje naročnika se šteje, da prekinitev pogodbenega 
razmerja ni bila zahtevana. 
Nabis naročniku zaračuna strošek izvedbe preklica pogodbenega razmerja skladno s vsakokratnim 
veljavnim cenikom.  
Če pogodba določa posebni dogovor, zavezo za ohranitev pogodbe v veljavi še določen čas od dneva 
sklenitve, navedeno pomeni, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas, vendar z vezavo za določen 
čas. Naročnik ima pogodbo pravico odpovedati pred potekom določenega časa (vezave). V tem 
primeru je dolžan, poleg stroška izvedbe preklica pogodbe, poravnati tudi znesek izgube posebnih 
ugodnosti, ki je določen v pogodbi. Odstop od pogodbe se poda pisno in prične učinkovati v rokih, kot 
so določeni v prvem odstavku tega člena. Če družbi Nabis z odstopom od pogodbe nastane škoda, ki je 
večja od zneska izgube posebnih ugodnosti, ima pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine. 
Po poteku časa, za katerega je pogodba sklenjena, se le-ta avtomatsko podaljšuje za obdobje enega (1) 
leta, naročnik pa jo ima pravico kadarkoli pisno odpovedati, po postopku navedenem v predhodnih 
odstavkih tega člena. 
Izguba posebnih ugodnosti je znesek, ki predstavlja stroške predčasne prekinitve, ki izvirajo iz pogodb 
in morebitnih aneksov oziroma dogovorov. Višina izgube posebnih ugodnosti se za odstop od pogodbe 
pred potekom akcijskega obdobja določi sorazmerno. 
Nabis lahko ob predhodnem opozorilu odpove pogodbo, če ugotovi, da naročnik kljub opozorilu še 
naprej krši določila teh splošnih pogojev, pogodbe ali veljavnih predpisov. Nabis lahko pogodbo odpove 
tudi v primeru osebnega stečaja, stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije naročnika. O okoliščinah, ki 
bi lahko vodile do uvedbe tovrstnih postopkov, je naročnik dolžan Nabis obvestiti ter nosi vse posledice 
nepravočasne obvestitve. 
 

18. člen 
Pogodbo lahko prekine naročnik, pri pravnih osebah pa zakoniti zastopnik podjetja oziroma 
pooblaščenec zakonitega zastopnika. 
 
 
 

19. člen 
Nabis lahko enostransko odstopi od pogodbe in prekine z nudenjem vseh storitev, če naročnik tudi po 
pisnem opozorilu ali po opozorilu, ki je podano preko drugih komunikacijskih kanalov (npr. SMS, MMS, 
elektronska pošta) ne preneha s kršitvami, in sicer v naslednjih primerih : 



 

 

- v primeru kršitve določil pogodbe, splošnih pogojev ali veljavne zakonodaje, 
- v primeru ugotovljene zlorabe ali namena zlorabe naprav ali storitev Nabis, 
- v primeru poneverbe osebnih ali drugih podatkov, ki so potrebni za sklenitev pogodbenega razmerja, 
- v primeru neplačila zapadlih obveznosti v roku trideset (30) dni po zapadlosti računov, 
- v primeru, da je naročnik izpolnil pogodbo z neresničnimi oziroma lažnimi podatki, 
- v drugih primerih, skladno z veljavno zakonodajo. 
 

20. člen 
Nabis ni potrebno predhodno obvestiti naročnika po postopku, kot je opredeljen v 19. členu teh 
splošnih pogojev, o izvedbi ukrepa, če kršitev pomeni takojšnjo in resno grožnjo za javni red, javno 
varnost ali povzroča resne gospodarske ali operativne težave. 
 

21. člen 
Naročnik je Nabis dolžan plačati vse obveznosti iz naslova pogodbe, nastale do dneva prenehanja 
veljavnosti pogodbe. Vse finančne posledice, nastale zaradi nepravočasnega javljanja sprememb, 
bremenijo naročnika oziroma njegove naslednike. 
 

V. OBDELAVA PODATKOV 
 

22. člen 
Obdelava osebnih podatkov s strani Nabis kot upravljavca poteka v skladu s Splošnimi pogoji obdelave 
osebnih podatkov v družbi Nabis d.o.o. 
 

VI. VZDRŽEVANJE IN DELA NA SERVERJU 
 

23. člen 
Nabis bo zaradi zagotavljanja nivoja kakovosti lastnega programa ter za odpravo napak in motenj na 
serverju opravljal naslednja dela: 
- nadgradnje sistema po priporočilih in navodilih proizvajalcev, 
- nadgradnje serverja, 
- spremembo parametrov na sistemih, 
- analizo delovanja serverja, 
- odpravo napak in motenj v programu. 
Izpadi zaradi vzdrževalnih del ne štejejo kot nedelovanje ali slabše delovanje storitve in se ne štejejo v 
čas nerazpoložljivosti storitev, če so vzdrževalna dela opravljena v primernem in napovedanem času. 
 

24. člen 
Nabis bo najavil omejitve oziroma prekinitve zaradi dograditev, posodobitev ali vzdrževanja na spletni 
strani https://nabis.si/ vsaj en (1) dan vnaprej, o večjih omejitvah ali prekinitvah zaradi okvar ali napak 
pa bo uporabnike nemudoma obvestil preko možnih komunikacijskih sredstev na navedeni spletni 
strani, in po e-pošti. 
 

VII. ZAČASNA OMEJITEV ALI PREKINITEV IZVAJANJA STORITEV 
 

25. člen 
Nabis lahko začasno omeji ali prekine izvajanje storitev, iz naslednjih razlogov: 
- če je to potrebno zaradi izvedbe vzdrževalnih del, 

https://nabis.si/


 

 

- če storitev tehnično ne more nuditi zaradi napake, okvare ali višje sile, 
- če je to potrebno iz drugega utemeljenega razloga. 
Takšna omejitev ali prekinitev traja najkrajši možni čas, potreben za ugotovitev vzroka prekinitve 
oziroma omejitve, upoštevajoč tehnične možnosti za odpravo tega vzroka. Naročnik je dolžan vsako 
motnjo v delovanju storitev ali nedelovanje storitev nemudoma prijaviti na elektronski naslov: 
info@nabis.si, v nasprotnem primeru Nabis ne jamči za odpravo napake. 
 

26. člen 
Naročnik je upravičen do priznanja nadomestila v primeru nedelovanja ali slabšega delovanja storitev 
(v nadaljevanju: nadomestilo) za zaračunane storitve, v kolikor Nabis v reklamacijskem oziroma 
ugovornem postopku ugotovi, da le-te niso bile izvedene v skladu s pogodbeno dogovorjeno 
kakovostjo in so izpolnjeni v nadaljevanju navedeni pogoji. Naročnik ali uporabnik je dolžan 
nedelovanje storitev oziroma napako v delovanju storitev prijaviti na elektronski naslov: info@nabis.si, 
ali telefonske številke objavljene na spletni strani https://nabis.si/?page=contact nemudoma ob 
zaznavi. Napako pri delovanju storitev lahko naročnik oziroma končni uporabnik prijavi štiriindvajset 
(24) ur na dan in vse dni v letu. V primeru ustne prijave napake se šteje, da je bila napaka prijavljena, 
če je naročnik ali končni uporabnik vzpostavil zvezo s pooblaščeno osebo Nabis za sprejemanje prijave 
napake, ter pojasnil za kakšno težavo gre. Smiselno enako velja za prijavo napake preko elektronskega 
naslova. Naročnik oziroma končni uporabnik mora upoštevati morebitna navodila za reševanje napake, 
ki jih je prejel s strani pooblaščene osebe Nabis. Naročnik ali končni uporabnik vloži ugovor skladno z 
določili teh splošnih pogojev. V primeru utemeljenosti naročnikovega ugovora, bo Nabis za obdobje 
nedelovanja ali motenega delovanja storitve, naročniku v odgovoru na reklamacijo računa priznal 
nadomestilo. Nabis bo izdal dobropis, katerega znesek si naročnik sam odšteje pri plačilu naslednjega 
mesečnega računa. V kolikor naročnik svoje obveznosti poravnava preko direktne obremenitve, bo 
Nabis znesek nadomestila nakazal na transakcijski račun naročnika. Enako velja v primeru prenehanja 
pogodbenega razmerja, ob predpostavki, da je naročnik poravnal vse zapadle račune iz naslova 
pogodbenega razmerja. Najvišji možni znesek nadomestila za obdobje, za katerega je naročnik podal 
ugovor, pomeni nadomestilo celotnega mesečnega plačila za opravljeno storitev za nedelujočo storitev 
v tem obdobju.  
Naročniku se ne povrne škode niti izgubljenega dobička, ki bi mu zaradi nedelovanja ali motenega 
delovanja storitve nastala, razen če je bilo nedelovanje ali moteno delovanje posledica naklepnega 
ravnanja Nabis. 
Če naročnik ali končni uporabnik ne poda ugovora skladno z določili teh splošnih pogojev in ne prijavi 
napake v delovanju storitev oziroma nedelovanja storitev skladno s prvim odstavkom tega člena, ni 
upravičen do nadomestila za zaračunane storitve. 
Nabis ima pravico zavrniti reklamacijo računa oziroma ugovor ali jo/ga zavreči skladno s splošnimi 
pogoji, o delovanju oziroma motenem delovanju storitev pa presoja na podlagi lastnih tehničnih 
podatkov o delovanju programa Nabis PRO. Nabis v nobenem primeru ne odgovarja za izgubljeni 
dobiček, posredno ter nepremoženjsko škodo. 
 
 
 
 

VIII. POSTOPEK OPOMINJANJA IN IZVRŠBE 
 

27. člen 
Nabis je dolžan naročnika o razlogih za začasno izključitev predhodno pisno ali z ustreznimi 
komunikacijskimi sredstvi (npr. SMS, MMS, elektronska pošta) obvestiti ter mu v obvestilu določiti 
dodaten rok za odpravo kršitev. Če naročnik v roku, navedenem v obvestilu, ne odpravi kršitev, ima 
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Nabis pravico kadarkoli po tem roku začasno onemogočiti naročnikov dostop in preklicati vsa 
pogodbena razmerja pri dobaviteljih povezana s to pogodbo. Nabis naročniku skladno z vsakokratnim 
veljavnim cenikom zaračuna strošek izvedbe začasnega izklopa. Z obvestilom Nabis naročnika obvesti 
tudi o posledicah, ki nastanejo, če naročnik niti po tridesetih (30) dneh od dneva začasne izključitve ne 
odpravi kršitev. V tem primeru lahko Nabis kadarkoli po poteku tega roka (in ne nujno nemudoma po 
preteku tridesetih (30) dni od opozorila) opravi trajno izključitev programa in preneha z opravljanjem 
vseh storitev za naročnika, s čimer pogodba preneha. 
V času začasnega izklopa je naročnik dolžan povrniti stroške vzdrževanja v začasnem izklopu. Naročnik 
mora ob plačilu zapadlih terjatev po opominu po elektronski pošti na info@nabis.si poslati potrdilo o 
plačilu. Nabis bo ponovni dostop omogočil v najkrajšem možnem času, naročnik ni upravičen do 
nadomestila niti do odškodnine za čas, ki bo pretekel od prejema potrdila o plačilu do omogočenega 
ponovnega dostopa. 
 

28. člen 
Nabis ima pravico od naročnika terjati plačilo za stroške vseh dejanj in opravil, katere je moral izvesti 
zaradi uveljavljanja pravice do prejema izpolnitev iz naslova sklenjene pogodbe ali iz morebitnega 
drugega naslova, med drugim tudi stroške pošiljanja opominov skladno s cenikom in stroške zaradi 
uveljavljanja pravic po sodni poti, v višini skladno z veljavno zakonodajo. 
 

29. člen 
Če naročnik ni poravnal zapadlih obveznosti iz naslova pogodbe in ima do Nabis preplačilo iz drugih 
naslovov ali pa ima Nabis do njega dolg, ima Nabis pravico opraviti pobot medsebojnih terjatev, kolikor 
za to obstajajo pogoji ter dolžnost naročnika o tem pisno obvestiti. 
 

IX. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV 
 

30. Člen 
Nabis lahko v skladu s svojo poslovno politiko spremeni te splošne pogoje ter pogoje pogodbe, o 
navedenem pa mora seznaniti naročnika z objavo na uradni spletni strani https://nabis.si/ ter ob 
prejemu računov za storitve oziroma na drug primeren način. Sprememba mora biti objavljena trideset 
(30) dni pred pričetkom veljavnosti le-te na uradni spletni strani https://nabis.si/ oziroma dostopna 
tudi na sedežu Nabis. Če naročnik uporablja storitve tudi po tem, ko je bil obveščen o spremembah 
splošnih pogojev se šteje, da z njimi soglaša. 
 
 
V Ljubljani, dne 06.06.2019 
 
Nabis d.o.o. 
Igor Zorec, sistemski direktor 

https://nabis.si/

