
    

Splošni pogoji storitve komisijske prodaje LOKALNA.BOLHA.COM  

1. Člen 
Ti pogoji določajo pravila in način uporabe storitve 
Lokalna.bolha.com. 
 

2. Člen 
Izvajalca storitve Lokalna.bolha.com sta Zavod KNOF sop in lokacija 
Lokalna.bolha.com. 
 

3. člen  
S komisijsko pogodbo stranka komisionarja Lokalna.bolha.com 
pooblašča, da bo za račun stranke prodal enega ali več kosov blaga, ki 
mu jih je zaupala stranka.  
Za storitev prevzema izdelkov v komisijsko prodajo preko portala 
bolha.com, skladiščenje in prevzem komunikacije s kupci stranka 
plača storitev komisionarju po ceniku objavljenem na lokaciji 
Lokalna.bolha.com. 
Komisionar Lokalna.bolha.com lahko zavrne določene izdelke in jih ne 
sprejme v komisijsko prodajo. 
Komisionar lahko izdelke stranke tudi odkupi po ceni, ki jo stranka 
določi in prodaja naprej pod svojimi pogoji, načini in vrednostjo. 
Komisionar se s to pogodbo ne obvezuje k prodaji izdelkov stranke. 
 

4. člen 
Komisionar jamči, da bo oglas za izdelke stranke objavljen na 
bolha.com v roku 48 ur od prejema izdelkov. Če je stranka izbrala 
ustrezen paket komisionar jamči, da bo izdelek v času 1 meseca 7 dni 
na ogled v prodajnem prostoru. 
Komisionar mora hraniti zaupano blago kot dober gospodar. 
Odgovoren je tudi za naključno uničenje, krajo ali poškodbo blaga. 
Komisionar mora tedaj, ko od stranke prevzame blago, ki mu ga je 
predala stranka, ugotoviti njegovo stanje. Komisionar mora obvestiti 
stranko o vseh spremembah na blagu, zaradi katerih bi blago lahko 
izgubilo svojo vrednost; če nima časa čakati na njegova navodila ali če 
ta zavlačuje z navodili, grozi pa nevarnost znatnejše poškodbe, lahko 
blago proda s popustom. Pri tem se popust nanaša tudi na višino 
izplačila stranki. 
 

5. člen 
Višina strankine cene se dogovori pred prevzemom blaga v komisijsko 
prodajo in se določi na prevzemnih obrazcih za vsak izdelek posebej. 
Če je izdelek dan v komisijsko prodajo ocenjen nad 100€ se v primeru 
prodaje, storitev Lokalna.bolha.com zaračuna po proviziji 20% od 
prodajne cene.  
Če je stranka sama objavila oglas za izdelek in ta ne dosega standarda 
za oglase Lokalna.bolha.com ali pa je nepopolno izpolnila 
prevzemnico lahko to naknadno opravi komisionar, vendar mu 
storitev dodatno zaračuna po ceniku, ko in če se izdelek proda. 
Standardi oglasov Lokalna.bolha.com objavljenimi na portalu 
bolha.com morajo dosegati Pogoje uporabe bolha.com, ki so dostopni 
na spletni povezavi 
https://www.bolha.com/index.php?ctl=show_static_page&alias=dis
claimer 
 

 
6. člen 

Komisionar jamči, da bo izdelek stranke objavljen na portalu 
bolha.com in naprodaj na lokaciji Lokalna.bolha.com skupaj največ 4 
tedne. Po preteku tega roka izdelek ni več naprodaj v trgovini in ni več 
objavljen na bolha.com. 
Po preteku oglasa se stranka lahko odloči za podaljšanje objave oglasa 
in komisijske prodaje, kar se doplača po ceniku.  
Če se stranka ne odloči za podaljšanje ima še 1 mesec časa, da svoje 
izdelke prevzame nazaj. Če jih v tem roku ne prevzame, se smatra, da 
stranka donira svoje izdelke komisionarju in jih ta lahko proda po 
poljubni ceni in na svoj račun. 
 

7. člen 
Po 1 mesecu od oddaje izdelka je stranka sama dolžna kontaktirati 
komisionarja in preveriti status svojega izdelka. Stranka se lahko na 
svojo željo oglasi tudi pred potekom roka 1 meseca, da preveri, ali je 
izdelek že prodan.  
 

8. člen 
V primeru prodanega blaga prejme stranka izplačilo najkasneje v roku 
1 meseca od datuma oddaje izdelka v komisijsko prodajo. Stranka ob 
izplačilu podpiše Potrdilo o izplačilu, ki ga izda komisionar.  
Stranka se lahko odloči, da bo namesto izplačila prejel drugo blago 
komisionarja v isti vrednosti. 
 

9. člen 
Poslujemo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), 
od objave teh pravil pa tudi z Evropsko uredbo o varstvu osebnih 
podatkov (GDPR). 
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov 
uporabnika. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za 
potrebe izpolnitve naročila (informativnega gradiva, ponudb, 
računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Dostop do podatkov 
imajo le pooblaščene osebe izvajalcev teh storitev. Izvajalca storitev 
si pridružujeta pravico do razkritja podatkov, kadar razkritje zahteva 
zakon ali kadar je potrebno zavarovati zakonite pravice drugih oseb. 
 

10. člen 
Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Krškem, 

Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev 

spletnega mesta, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. 

Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo 

storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v 

Ljubljani. 

 

Datum sprejetja pogojev: 12.2.2021 

 

 


