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Na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. izdajamo 

 

 

SPLOŠNE POGOJE ZA DOSTAVO POŠTNIH POŠILJK PREK 

POŠTNEGA PREDALA ZA POTREBE DIGITALIZACIJE  

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

        (vsebina) 

(1) Splošni pogoji za dostavo poštnih pošiljk prek poštnega predala za potrebe digitalizacije (v 

nadaljevanju: splošni pogoji) veljajo za pogodbe, sklenjene med Pošto Slovenije d. o. o. (v 

nadaljevanju: Pošta) in registriranimi ponudniki (v nadaljevanju: ponudnik) storitev pretvorbe 

dokumentov iz fizične oblike v digitalno obliko (v nadaljevanju: storitev digitalizacije ali 

digitalizacija), na podlagi katerih Pošta dostavlja poštne pošiljke (v nadaljevanju: pošiljka), 

naslovljene na poštni predal ponudnika ali poštni predal stranke ponudnika, prek poštnega 

predala pred časom, ki je sicer predviden za dostavo pošiljk prek poštnih predalov.  

 

(2) Dostava pošiljk prek poštnih predalov za potrebe digitalizacije se opravlja samo prek tistih 

poštnih predalov, katerih uporabniki in souporabniki so stranke ponudnika, za katere le-ta 

opravlja storitev digitalizacije, oziroma katerih uporabnik poštnega predala je ponudnik sam. 

Drugi uporabniki in souporabniki teh poštnih predalov niso dovoljeni. 

 

2. člen 

        (izrazi) 

(1) V teh splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

1. Ponudnik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje 

storitve digitalizacije in ima sklenjen dogovor o uporabi poštnega predala. 

2. Storitev digitalizacije ali digitalizacija je pretvorba dokumentov iz fizične v digitalno obliko. 

3. Stranka ponudnika brez lastnega poštnega predala je pravna oseba ali samostojni podjetnik 

posameznik, za katero ponudnik opravlja storitev digitalizacije in ima sklenjen dogovor o 

souporabi poštnega predala ponudnika ter ji Pošta dostavlja pošiljke prek poštnega predala 

ponudnika. 

4. Stranka ponudnika z lastnim poštnim predalom je pravna oseba ali samostojni podjetnik 

posameznik, za katero ponudnik opravlja storitev digitalizacije in ima sklenjen dogovor o 

uporabi poštnega predala ter ji Pošta dostavlja pošiljke prek njenega poštnega predala. 

5. Stranka ponudnika, ki je souporabnik poštnega predala stranke ponudnika z lastnim poštnim 

predalom, je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, za katerega ponudnik 

opravlja storitev digitalizacije, in ima sklenjen dogovor o souporabi poštnega predala ter ji 

Pošta dostavlja pošiljke prek poštnega predala stranke ponudnika z lastnim poštnim 

predalom. 

6. Pogodba je pogodba za dostavo poštnih pošiljk prek poštnega predala za potrebe 

digitalizacije, sklenjena med Pošto Slovenije in ponudnikom.  

 

(2) V teh splošnih pogojih se za izraze, navedene v 3., 4. in 5. točki prejšnjega odstavka tega člena, 

uporablja izraz stranka ponudnika, razen tam, kjer se zaradi nedvoumne razlage, katera vrsta 
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stranke ponudnika se obravnava, zahteva eksplicitna uporaba posameznega izraza iz navedenih 

točk.  

 

(3) Vsi pojmi oziroma izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo enak pomen, kot je določeno 

v Zakonu o poštnih storitvah (v nadaljevanju: zakon) oziroma podzakonskih aktih, izdanih na 

podlagi tega zakona, ter vsakokrat veljavnih Splošnih pogojih izvajanja univerzalne poštne 

storitve (v nadaljevanju: splošni pogoji USO) in vsakokrat veljavnih Splošnih pogojih izvajanja 

drugih poštnih storitev (v nadaljevanju: drugi splošni pogoji). Zakon, USO splošni pogoji in drugi 

splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Pošte. 

 

3. člen 

        (pravna podlaga) 

(1) Ti splošni pogoji so javno objavljeni in veljajo za ponudnika in stranke ponudnika iz prvega 

odstavka 2. člena teh splošnih pogojev.  

 

(2) Za razmerja, ki s temi splošnimi pogoji in akti, na katere se ti splošni pogoji sklicujejo, niso 

urejena, veljajo določila Obligacijskega zakonika, če ne nasprotujejo kogentni specialni ureditvi s 

področja poštnih storitev.  

 

(3) O morebitnih spremembah splošnih pogojev bo Pošta ponudnike obvestila pisno (po pošti ali 

po elektronski pošti). V primeru sprememb splošnih pogojev ima ponudnik pravico odstopiti od 

pogodbe v roku meseca dni od prejema pisnega obvestila o spremembah splošnih pogojev. Na 

to pravico bo ponudnik v pisnem obvestilu posebej opozorjen.  
 

II. POSTOPEK SKLENITVE POGODBE  

 

4. člen 

        (sklenitev pogodbe) 

Pogodbo lahko s Pošto sklene zgolj ponudnik, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik 

posameznik in ki je registriran za opravljanje storitve digitalizacije.  

 

5. člen 

        (dokumentacija ponudnika) 

(1) Ponudnik, ki želi s Pošto skleniti pogodbo, pošlje Pošti pisno zahtevo za sklenitev pogodbe. V 

zahtevi mora ponudnik jasno navesti naslednja dejstva oziroma podatke: 

- ob katerih urah, definiranih v 9. členu teh splošnih pogojev, želi prevzemati pošiljke;  

- številko poštnega predala (če ga že ima) oziroma prošnjo za njegovo odprtje; 

- številke poštnih predalov strank ponudnika z lastnim poštnim predalom (če stranke 

ponudnika že imajo odprt lastni poštni predal) z navedbo firme in naslova uporabnika tega 

poštnega predala ter z navedbo firme in naslova souporabnikov tega poštnega predala;  

- predvideno povprečno dnevno količino pošiljk, ki jih bo prejemal v svoj poštni predal; 

- predvideno povprečno dnevno količino pošiljk, ki jih bo prejemal v poštni predal stranke 

ponudnika z lastnim poštnim predalom; 

- morebitne dogovore o souporabi poštnega predala ponudnika (v primeru, da so sklenjeni) z 

navedbo firme in naslova souporabnika poštnega predala ter povprečno dnevno količino 

poštnih pošiljk, ki jih prejemajo souporabniki v poštni predal ponudnika; 

- predvideno število souporabnikov poštnega predala ponudnika z navedbo firme in naslova 

souporabnika poštnega predala, za katere se predvideva, da bodo sklenile dogovor o 
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souporabi poštnega predala ponudnika z navedbo povprečne dnevne količine pošiljk, ki jih 

bo posamezni souporabnik prejemal v poštni predal;  

- podatek o tem, ali ima predvidni souporabnik poštnega predala ponudnika že svoj poštni 

predal oziroma ali je že souporabnik katerega drugega poštnega predala;  

- ali želi, da Pošta zanj opravlja storitev iz petega odstavka 12. člena teh splošnih pogojev.  

 

(2) Zahtevi za sklenitev pogodbe mora ponudnik priložiti naslednjo dokumentacijo oziroma 

podatke: 

- splošne podatke o ponudniku (firma, sedež, dejavnost, zakoniti zastopnik/i, višina osnovnega 

kapitala, davčna številka, matična številka); 

- dokazilo o registraciji pravne osebe oziroma dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, ki 

ni starejše od 30 dni. Tuje osebe morajo predložiti dokazilo o registraciji, ki je primerljivo z 

zahtevanimi dokazili za domače pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ga izda pristojni 

organ v posamezni državi; 

- dokazilo, da je ponudnik registriran za dejavnost, za katero želi skleniti pogodbo. V primeru, 

da gre za akreditiranega ponudnika, je ponudnik dolžan predložiti sklep/odločbo Arhiva 

Republike Slovenije; 

- potrdilo o finančni in poslovni sposobnosti S.BON-1, ki ga izda AJPES, oziroma drugo 

ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve.  

 

(3) Zahtevo za sklenitev pogodbe  z vsemi navedenimi podatki in prilogami pošlje ponudnik na 

naslov: 

Pošta Slovenije d. o. o.  

»Dostava poštnih pošiljk za potrebe digitalizacije«  

Slomškov trg 10  

2500 Maribor.  

 

6. člen 

        (postopek Pošte) 

(1) Pošta pregleda in prouči prejeto zahtevo za sklenitev pogodbe. Če prejeta zahteva ni popolna in 

ne vsebuje zahtevane vsebine in dokumentacije iz 5. člena teh splošnih pogojev, Pošta v roku 15 

dni od prejema zahteve pisno zahteva njeno dopolnitev. V tem primeru je ponudnik dolžan 

posredovati Pošti dopolnjeno zahtevo v roku osmih dni od prejema zahteve za dopolnitev.  

 

(2) Pošta v roku 15 dni po prejetju popolne dokumentacije pošlje ponudniku predlog pogodbe, ki 

jo mora ponudnik vrniti podpisano v roku 15 dni od prejema.  

 

(3) Pošta pisno zavrne nepopolno zahtevo za sklenitev pogodbe in ponudniku vrne prejeto 

dokumentacijo v naslednjih primerih: 

- če ponudnik po prejemu poziva za dopolnitev zahteve Pošti ne pošlje dopolnjene zahteve v 

roku, določenem v prvem odstavku tega člena; 

- če ponudnik v roku 15 dni od prejema predloga pogodbe ne vrne podpisane pogodbe niti ne 

odgovori na predlog pogodbe.  

 

(4) Poleg primerov iz predhodnega odstavka tega člena lahko Pošta tudi v primeru prejema 

popolne zahteve zavrne sklenitev pogodbe v naslednjih primerih: 

- če je ponudnik imel sklenjen dogovor o uporabi poštnega predala, pa je prišlo do odpovedi 

dogovora zaradi kršitev na strani ponudnika;  
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- če Pošta v postopku preverjanja dokumentacije ugotovi, da je ponudnik v zahtevi navedel 

očitno napačne podatke; 

- če Pošta na podlagi zahteve in podatkov (tudi preteklih) ugotovi, da ne obstajajo pogoji, 

določeni v splošnih pogojih USO, za sklenitev dogovora o uporabi poštnega predala; 

- če na podlagi zahteve ali drugih podatkov ugotovi, da ponudnik ni pravna oseba ali 

samostojni podjetnik posameznik in da ponudnik ni registriran oziroma akreditiran za 

opravljanje storitve digitalizacije;  

- če odprtje poštnega predala ogroža izvajanje univerzalne poštne storitve.  

 

(5) Šteje se, da je pogodba sklenjena, ko Pošta ponudniku potrdi prejem podpisane pogodbe. 

Potrditev je lahko posredovana ponudniku pisno ali po elektronski pošti na njegov elektronski 

naslov.  

 

III. POGOJI IN NAČIN IZVAJANJA STORITVE 

 

7. člen 

        (kraj opravljanja storitve) 

(1) Pošta omogoča ponudnikom prevzem pošiljk prek poštnih predalov za potrebe digitalizacije: 

- na pošti v poštnem logističnem centru Ljubljana (v nadaljevanju: PLC LJ), na naslovu Cesta v 

mestni log 81, Ljubljana; 

- na pošti v poštnem logističnem centru Maribor (v nadaljevanju: PLC MB), na naslovu 

Zagrebška cesta 106, Maribor. 

 

(2) Poleg pošt, navedenih v prvem odstavku tega člena, Pošta omogoča ponudnikom prevzem 

poštnih pošiljk prek poštnega predala tudi na ostalih poštah, kjer Pošta nudi možnost odprtja 

poštnega predala, in sicer v delovnem času posamezne pošte.  

 

8. člen 

        (odprtje poštnega predala) 

(1) Ponudnik je dolžan najmanj 10 dni pred začetkom prevzemanja pošiljk prek poštnega predala za 

potrebe digitalizacije na pošti iz 7. člena teh splošnih pogojev (na tisti, kjer bo prevzemal 

pošiljke) odpreti poštni predal, kar stori s podpisom dogovora o uporabi poštnega predala na 

tej pošti. O sklenitvi dogovora o uporabi poštnega predala mora ponudnik obvestiti skrbnika 

pogodbe takoj po odprtju poštnega predala. 

 

(2) Ponudnik, ki ne odpre poštnega predala na eni izmed pošt, navedenih v prvem odstavku 7. člena 

teh splošnih pogojev, ampak na katerikoli drugi pošti, ne more prevzemati pošiljk v intervalih iz 

prvega odstavka 9. člena teh splošnih pogojev, ampak lahko prevzema pošiljke v rokih iz petega 

in šestega odstavka 9. člena teh splošnih pogojev.  

 

(3) Ponudnik ima lahko odprt poštni predal samo na eni pošti, kjer bo prevzemal pošiljke prek 

poštnega predala za potrebe digitalizacije. V primeru, da ima odprt poštni predal na katerikoli 

drugi pošti, mora še pred začetkom opravljanja storitev po teh splošnih pogojih zapreti ta poštni 

predal. Enako velja za vse souporabnike poštnega predala, ki postanejo stranke ponudnika. 

Slednje lahko imajo urejeno souporabo poštnega predala samo s ponudnikom ali stranko 

ponudnika z lastnim poštnim predalom, od vseh ostalih morebitnih souporab ali uporab 

poštnega predala morajo odstopiti še pred začetkom opravljanja storitev po teh splošnih 

pogojih. 
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9. člen 

        (časi prevzema pošiljk) 

(1) Prevzem pošiljk prek poštnega predala za potrebe digitalizacije na poštah iz prvega odstavka 7. 

člena teh splošnih pogojev je izven delovnega časa možen ob naslednjih intervalih:  

- od 2.00 do 2.15, 

- od 4.00 do 4.15, 

- od 6.00 do 6.15, 

- kadarkoli med delovnim časom pošt v PLC LJ in PLC MB, ki je predviden za prevzemanje 

pošiljk prek poštnih predalov.   

 

(2) V primeru, da ponudnik prevzema pošiljke izven rednega delovnega časa za prevzem pošiljk 

prek poštnih predalov na poštah iz prvega odstavka 7. člena teh splošnih pogojev, mora 

prostore, namenjene za prevzem pošiljk prek poštnega predala, zapustiti takoj po zaključenem 

prevzemu pošiljk.  

 

(3) V roku D + 1 (naslednji dan po oddaji pošiljke) so v intervalih iz prvega odstavka tega člena za 

prevzem na voljo pošiljke, naslovljene na ponudnika oziroma stranke ponudnika, ki imajo poštni 

predal odprt samo na poštah iz prvega odstavka 7. člena teh splošnih pogojev. Pošiljke morajo 

biti naslovljene na poštni predal ponudnika oziroma na poštni predal stranke ponudnika skladno 

s Priročnikom za pravilno naslavljanje poštnih pošiljk (v nadaljevanju: priročnik za pravilno 

naslavljanje), ki je objavljen na spletni strani Pošte.  

 

(4) V primerih prevzema pošiljk izven delovnega časa za prevzem pošiljk prek poštnih predalov (na 

poštah iz prvega odstavka 7. člena), Pošta praviloma zagotavlja do 2. ure prevzem 40 odstotkov 

vseh pošiljk, naslovljenih na poštnih predal, do 4. ure praviloma 70 odstotkov vseh pošiljk 

naslovljenih na poštni predal, in do 6. ure vseh pošiljk, naslovljenih na poštni predal ponudnika 

oziroma poštni predal stranke ponudnika, ki izpolnjujejo pogoje iz predhodnega odstavka tega 

člena. Pošta si pridržuje pravico do odstopanj od navedenih odstotkov v primeru povečanega 

obsega pošiljk in morebitnih zamud pri prevozu pošiljk, ki so posledica višje sile.  

 

(5) Praviloma v roku D + 1 (naslednji dan po oddaji pošiljke) so od 8.30 in ves delovni čas pošte za 

prevzem na voljo pošiljke, naslovljene na poštni predal ponudnika oziroma poštni predal stranke 

ponudnika, ki ima poštni predal odprt na eni izmed ostalih pošt Pošte (torej ne na pošti iz 

prvega odstavka 7. člena teh splošnih pogojev). Pošiljke morajo biti naslovljene na poštni predal 

ponudnika oziroma poštni predal stranke ponudnika skladno s priročnikom za pravilno 

naslavljanje. Pošiljke ponudnik prevzame na pošti, kjer ima ponudnik oziroma stranka ponudnika 

odprt poštni predal, in sicer v delovnem času te pošte. 

 

(6) Praviloma v roku D + 2 (dva dni po oddaji pošiljke) so od 8.30 in ves delovni čas pošte za 

prevzem na voljo pošiljke, katerih naslovnik je ponudnik oziroma stranka ponudnika, ki niso 

naslovljene na poštni predal ponudnika oziroma poštni predal stranke ponudnika, in sicer v 

primeru, ko ima ponudnik oziroma stranka ponudnika odprt poštni predal na eni izmed pošt iz 

prvega odstavka 7. člena teh splošnih pogojev. V tem primeru se storitev izvaja na podlagi 

naslovnikovega naročila ponudnika oziroma stranke ponudnika. Dogovor o naslovnikovem 

naročilu mora ponudnik oziroma njegova stranka urediti na svoji naslovni pošti.  

 

(7) V tem členu določeni roki ne veljajo za napačno naslovljene pošiljke, kamor štejejo zlasti, vendar 

ne izključno, pošiljke brez naslova, pošiljke, naslovljene na neobstoječ naslov, pošiljke, 

naslovljene na napačen naslov. Pošta ne odgovarja za pravilno dostavo teh pošiljk.   
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(8) Pri računanju rokov prenosa pošiljk se upoštevajo določila splošnih pogojev USO. 

 

10. člen 

        (souporaba poštnega predala) 

(1) V terminih oziroma rokih iz 9. člena teh splošnih pogojev so na voljo za prevzem tudi: 

 pošiljke strank ponudnika brez lastnega poštnega predala (souporabniki poštnega predala 

ponudnika); 

 pošiljke strank ponudnika, ki je souporabnik poštnega predala stranke ponudnika z lastnim 

poštnim predalom. 

Pošiljke, namenjene souporabnikom poštnega predala ponudnika oziroma souporabnikom 

poštnega predala strank ponudnika z lastnim poštnim predalom, morajo biti naslovljene na 

poštni predal ponudnika oziroma poštni predal stranke ponudnika skladno s priročnikom za 

pravilno naslavljanje. 

 

(2) Sklenitev dogovora o souporabi poštnega predala ni pogoj za sklenitev pogodbe med 

ponudnikom in Pošto. Vendar pa mora ponudnik, če želi prevzemati pošiljke tudi za svoje 

stranke, na pošti skupaj s svojo stranko (souporabnik poštnega predala) urediti dogovor o 

souporabi poštnega predala, ki ga morata podpisati ponudnik in souporabnik. Ponudnik in 

souporabnik skleneta dogovor o souporabi poštnega predala na pošti, kjer ima ponudnik odprt 

poštni predal. Dogovor o souporabi poštnega predala se lahko sklene kadarkoli po sklenitvi in v 

času trajanja pogodbe. Pošta začne z izročanjem pošiljk, namenjenih souporabnikom poštnega 

predala, v roku 10 dni po sklenitvi dogovora o souporabi poštnega predala, o čemer mora 

obvestiti skrbnika pogodbe takoj po ureditvi souporabe poštnega predala. 

 

(3) Ponudnik je dolžan zagotoviti, da bodo vse pošiljke, namenjene souporabnikom poštnega 

predala, naslovljene na poštni predal ponudnika oziroma poštni predal stranke ponudnika 

skladno s priročnikom za pravilno naslavljanje. V nasprotnem primeru bodo pošiljke za 

souporabnike poštnega predala na voljo za prevzem ob uri in na kraju, določenem v šestem 

odstavku 9. člena teh splošnih pogojev.  

 

(4) Souporabnik poštnega predala je lahko zgolj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

Ponudnik je dolžan zagotoviti, da souporabnik poštnega predala, ki ima s Pošto že sklenjen 

dogovor o uporabi poštnega predala (že ima svoj poštni predal) in želi prejemati pošiljke prek 

poštnega predala ponudnika, ali pa je souporabnik poštnega predala katerega drugega 

uporabnika poštnega predala, dogovor o uporabi ali souporabi tega poštnega predala pred 

podpisom dogovora o souporabi poštnega predala ponudnika odpove.  

 

(5) Pošta lahko zavrne sklenitev dogovora o souporabi poštnega predala v naslednjih primerih:  

- če ima souporabnik poštnega predala ponudnika sklenjen dogovor o uporabi poštnega 

predala, na podlagi katerega ima svoj poštni predal in ga ne želi odpovedati, ali pa je 

souporabnik katerega drugega poštnega predala in ga ne želi odpovedati;  

- če ugotovi, da souporabnik ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik;  

- če v postopku preverjanja dokumentacije ugotovi, da je souporabnik navedel očitno napačne 

podatke; 

- če bi souporaba poštnega predala ogrožala izvajanje univerzalne poštne storitve.  
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11. člen 

        (prevzem poštnih pošiljk in pooblastilo) 

(1) Pošiljke, ki se dostavljajo na podlagi teh splošnih pogojev v poštni predal ponudnika, lahko iz 

poštnega predala ponudnika prevzema zgolj ponudnik. Ta mora biti od vseh souporabnikov 

poštnega predala pooblaščen za prevzem vseh pošiljk. Pooblastilo je sestavni del dogovora o 

souporabi poštnega predala, zato je z njegovim podpisom ponudnik pooblaščen za 

prevzemanje vseh pošiljk. Pooblastilo mora veljati ves čas veljavnosti dogovora o souporabi 

poštnega predala.  

 

(2) Ponudnik lahko za prevzem pošiljk iz poštnega predala pooblasti osebe, zaposlene pri njem. V ta 

namen mora Pošti posredovati overjeno pooblastilo, skladno s splošnimi pogoji USO. To lahko 

stori ob sklenitvi pogodbe ali pozneje v času trajanja pogodbe. Do prejema overjenega 

pooblastila lahko pošiljke iz poštnega predala prevzema zgolj zakoniti zastopnik ponudnika. 

 

(3) Ponudnik ne more pooblastiti souporabnika poštnega predala ali oseb, zaposlenih pri 

souporabniku, za prevzem pošiljk iz poštnega predala.  

 

(4) Če želi ponudnik prevzemati pošiljke prek poštnih predalov tudi za stranke ponudnika z lastnim 

poštnim predalom, ga mora za prevzem pošiljk prek poštnega predala pooblastiti stranka 

ponudnika z lastnim poštnim predalom. Takšna stranka ponudnika v tem primeru ne more biti 

hkrati souporabnik poštnega predala ponudnika. Če ima stranka ponudnika z lastnim poštnim 

predalom dogovorjeno tudi souporabo svojega poštnega predala z drugo stranko ponudnika, ki 

je souporabnik poštnega predala stranke ponudnika z lastnim poštnim predalom, mora biti 

ponudnik pooblaščen za prevzem pošiljk prek poštnega predala tudi za vse souporabnike 

poštnega predala stranke ponudnika z lastnim poštnim predalom. 

 

(5) Ponudnik, ki bo prevzemal pošiljke prek poštnega predala na poštah iz prvega odstavka 7. člena 

teh splošnih pogojev v intervalih iz 9. člena teh splošnih pogojev, mora Pošti ob podpisu 

pogodbe izročiti seznam vozil (z registrskimi številkami), s katerimi bo prihajal na varovano 

območje pošt v PLC LJ in PLC MB. Ponudnik je dolžan ob vsakršni spremembi vozil o tem 

obvestiti Pošto pisno ali po elektronski pošti na s Pošto dogovorjen elektronski naslov. Oseba, ki 

je ponudnik ni pooblastil, ali vozilo, ki ga ponudnik ni navedel v seznamu, nima vstopa na 

varovano območje in ne more prevzemati pošiljk.  

 

 

12. člen 

        (dostava poštnih pošiljk prek poštnega predal) 

(1) Pošiljke se dostavljajo skladno s splošnimi pogoji USO in drugimi splošnimi pogoji. 

 

(2) Pošta pošiljk pri dostavi v poštni predal ne razvršča po uporabniku in posameznih souporabnikih 

poštnega predala. Ponudnik je dolžan vsak dan prevzeti vse pošiljke iz svojega poštnega 

predala, v primeru iz četrtega odstavka 11. člena pa tudi iz poštnega predala stranke ponudnika 

z lastnim poštnim predalom.  

 

(3) Prevzem pošiljk ponudnik (pooblaščenec poštnega predala) potrdi s podpisom v listinah za 

potrditev prevzema pošiljk. Ponudnik, ki pošiljke prevzema v intervalih iz prvega odstavka 9. 

člena teh splošnih pogojev, je dolžan listino za potrditev prevzema pošiljk podpisati ob 

vsakokratnem prevzemu pošiljk. 
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(4) Pošta ne prevzema nobene odgovornosti za ravnanje s pošiljkami po opravljeni dostavi prek 

poštnega predala, to je od trenutka, ko je ponudnik prevzel pošiljke.  

 

(5) Ne glede na navedeno v drugem odstavku tega člena se lahko ponudnik in stranka ponudnika s 

Pošto dogovorita, da se paketne pošiljke, pošiljke Hitre pošte, pošiljke z obremenitvijo, dnevni 

časopisi in pošiljke, ki zaradi svojih lastnosti ne morejo biti predmet storitve digitalizacije, ne 

dostavljajo prek poštnega predala. V tem primeru se Pošta s ponudnikom in stranko ponudnika 

dogovori o načinu dostave navedenih pošiljk.  

 

(6) V primeru sklenitve dogovora iz prejšnjega odstavka Pošta pošiljke, ki jih ne bo dostavljala prek 

poštnega predala, dostavlja v skladu z obstoječimi postopki dostave pošiljk na naslove 

ponudnika in strank ponudnika. 

 

IV. CENE IZVAJANJA STORITEV 

 

13. člen 

        (cene) 

Za dostavo pošiljk prek poštnega predala za potrebe digitalizacije Pošta ponudniku zaračuna 

ceno v skladu s »Cenikom za dostavo poštnih pošiljk prek poštnega predala za potrebe 

digitalizacije« (v nadaljevanju: cenik). Cenik je Priloga 1 teh splošnih pogojev in je objavljen 

skupaj z njimi. Sprememba cenika ne predstavlja spremembe teh splošnih pogojev. Pošta si 

pridržuje pravico spremeniti cene dostave pošiljk prek poštnih predalov za potrebe digitalizacije 

glede na spremembe poslovanja in glede na razmere na trgu.  
 

V. REŠEVANJE REKLAMACIJ, ODŠKODNINE IN ODPOVED POGODBE  

 

14. člen 

        (reševanje reklamacij in odgovornost Pošte) 

(1) Reklamacije v zvezi z izvajanjem storitve dostave pošiljk prek poštnega predala za potrebe 

digitalizacije vlaga ponudnik neposredno pri skrbniku pogodbe, določenem na strani Pošte. 

Reklamacijo mora vložiti v roku osmih dni od prevzema pošiljk.  

 

(2) Stranke ponudnika vlagajo reklamacije neposredno pri ponudniku. Če Pošta kljub navedenemu 

prejme reklamacijo stranke ponudnika, jo napoti k ponudniku z ustrezno obrazložitvijo.  

 

(3) Če gre za reklamacijo v zvezi z izvajanjem storitve dostave pošiljk prek poštnega predala za 

potrebe digitalizacije, je odškodninska odgovornost Pošte za škodo izključena: 

- če pošiljka ni pravilno naslovljena glede na splošne pogoje USO in glede na pravilnik za 

pravilno naslavljanje; 

- če je do škode prišlo zaradi krivde ali malomarnosti pošiljatelja, ponudnika ali stranke 

ponudnika; 

- če je do škode prišlo zaradi višje sile;  

- če ponudnik reklamacije ni vložil v določenem roku; 

- za vsakršna ravnanja Pošte, utemeljena s predpisi oziroma odločbo sodišča, državnega 

organa ali nosilca javnih pooblastil; 
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- če ni bilo možno nedvoumno določiti, da je posamezna pošiljka predmet storitve 

digitalizacije.   

(4) Pošta v nobenem primeru ponudniku ni odgovorna za posredno škodo in izgubljeni dobiček kot 

tudi ne za kakršnokoli škodo, ki bi nastala strankam ponudnika. 

 

(5) Za reklamacije, ki se nanašajo na izvajanje poštne storitve, veljajo določbe zakona, splošnih 

pogojev USO in drugih splošnih pogojev. Če je reklamacijo vložila stranka ponudnika, Pošta 

najprej preveri, ali je ponudnik prevzel pošiljko. Če ugotovi, da je ponudnik prevzel pošiljko, 

reklamacijo posreduje ponudniku v obravnavo in o tem obvesti stranko ponudnika z ustrezno 

obrazložitvijo. Pošta lahko ponudniku posredovanje reklamacije zaračuna. Če se v postopku 

ugotovi, da je za škodo odgovorna Pošta, ta izplača odškodnino skladno z zakonom oziroma 

vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji USO oziroma vsakokrat veljavnimi drugimi splošnimi 

pogoj.  

 

 

15. člen 

        (trajanje in veljavnost pogodbenega razmerja) 

(1) Na podlagi teh splošnih pogojev podpisana pogodba se sklene za nedoločen čas ali za čas, ki ga 

ponudnik in Pošta sporazumno določita, vendar ne manj kot za eno leto. Po poteku veljavnosti 

lahko Pošta s ponudnikom sklene novo pogodbo. Zahtevo za sklenitev nove pogodbe mora 

ponudnik posredovati Pošti vsaj 30 dni pred iztekom veljavnosti pogodbe. V zahtevi navede 

zgolj tiste podatke iz 5. člena teh splošnih pogojev, pri katerih je prišlo do spremembe v času od 

vložitve predhodne zahteve.  

 

(2) Ponudnik lahko po preteku enega leta s pisnim obvestilom kadarkoli odstopi od pogodbe z 

odpovednim rokom enega meseca (razen v primeru, če je pogodba sklenjena za eno leto). 

 

(3) Pošta oziroma ponudnik imata pravico odstopiti od pogodbe tudi brez odpovednega roka, če se 

nad Pošto oziroma ponudnikom začne katerikoli postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega 

prenehanja.  

 
 

16. člen 

        (kršitve ponudnika) 

(1) Pošta lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka v primeru naslednjih kršitev teh 

splošnih pogojev ali pogodbenih obveznosti:  

- če ponudnik več kot tri dni zaporedoma ni prišel prevzeti pošiljk iz lastnega poštnega predala 

in poštnega predala stranke ponudnika z lastnim poštnim predalom;  

- če ponudnik v obdobju enega meseca pet dni ni prišel prevzeti pošiljk iz lastnega poštnega 

predala in poštnega predala stranke ponudnika z lastnim poštnim predalom; 

- če ponudnik tri dni zaporedoma ni prišel prevzeti pošiljk ob dogovorjenih terminih;  

- v primeru kakršnihkoli zlorab uporabe poštnega predala (lastnega oziroma od strank 

ponudnika); 

- če v času trajanja pogodbe Pošta ugotovi, da je ponudnik v zahtevi za sklenitev pogodbe ali 

kadarkoli pozneje v času trajanja pogodbe navedel neresnične podatke; 

- če v času trajanja pogodbe ugotovi, da ponudnik ni registriran za opravljanja dejavnosti 

digitalizacije ali je izgubil lastnost pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika 

posameznika; 
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- če ponudnik v roku iz 8. člena teh splošnih pogojev na pošti ne odpre poštnega predala in ne 

zapre morebitnih drugih poštnih predalov ali souporab poštnih predalov, ki jih ima morebiti 

sklenjene s Pošto. 

 

(2) V primeru, da ima ponudnik v okviru lastnega poštnega predala urejene dogovore o souporabi 

poštnega predala za stranke ponudnika, lahko Pošta brez odpovednega roka odstopi od 

pogodbe tudi v primeru, če so izpolnjeni pogoji iz prve, druge in tretje alineje predhodnega 

odstavka tega člena.  

 

(3) V primeru drugih kršitev teh splošnih pogojev oziroma pogodbe lahko Pošta odstopi od 

pogodbe brez odpovednega roka, če ponudnik kljub pisnemu opozorilu ne odpravi kršitev v 

roku, ki ne sme biti krajši od osmih dni od prejema pisnega opozorila.  

 

(4) Pošta ali ponudnik lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru, da zaradi velike količine pošiljk, 

naslovljenih na poštni predal ponudnika oziroma na poštni predal stranke ponudnika z lastnim 

poštnim predalom oziroma velikega števila souporabnikov poštnega predala, Pošta ni več 

sposobna zagotoviti prostora, kamor se pošiljke dostavljajo prek poštnega predala, pogodbeni 

stranki pa se v roku 30 dni od prejema pisnega obvestila, ki ga Pošta posreduje ponudniku in v 

katerem ga opozori na pomanjkanje prostora, ne uspeta dogovoriti o rešitvi nastale situacije. 

 

(5) S prenehanjem pogodbe avtomatično prenehajo veljati vsi dogovori o souporabi poštnega 

predala ponudnika. Prav tako s prenehanjem pogodbe avtomatično prenehajo veljati tudi vsa 

pooblastila za prevzem pošiljk prek poštnih predalov stranke ponudnika z lastnim poštnim 

predalom (tudi za souporabnike tega poštnega predala).  

 

(6) V primeru odstopa od pogodbe zaradi kršitev ponudnika ima Pošta pravico do povrnitve vse 

škode, ki jo je zaradi kršitve utrpela.  

 

 

17. člen 

        (veljavnost souporabe poštnega predala) 

(1) Dogovor o souporabi poštnega predala se lahko sklene za nedoločen čas ali določen čas, vendar 

ne manj kot za eno leto. Po preteku veljavnosti lahko Pošta z uporabnikom in stranko ponudnika 

sklene nov dogovor o souporabi poštnega predala. Vlogo za sklenitev novega dogovora o 

souporabi poštnega predala mora uporabnik posredovati Pošti najpozneje 30 dni pred iztekom 

veljavnosti dogovora o souporabi poštnega predala.  

 

(2) Ponudnik ali stranka ponudnika (souporabnik poštnega predala ponudnika) lahko po preteku 

enega leta (razen za dogovore z veljavnostjo enega leta) s pisnim obvestilom kadarkoli odstopi 

od dogovora z odpovednim rokom enega meseca.  

 

(3) Pošta, ponudnik in stranke ponudnika imajo pravico odstopiti od dogovora o souporabi 

poštnega predala tudi brez odpovednega roka, če se nad katerimkoli izmed njih začne postopek 

zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja.  
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18. člen 

        (kršitve souporabnika poštnega predala) 

(1) Pošta lahko brez odpovednega roka odstopi od dogovora o souporabi poštnega predala v 

naslednjih primerih: 

- če v času trajanja pogodbe ugotovi, da souporabnik ni pravna oseba ali samostojni podjetnik 

posameznik,  

- v primeru kakršnikoli zlorab uporabe poštnega predala s strani souporabnika,  

- če je souporabnik ponudniku preklical pooblastilo za prevzem pošiljk,  

- če v času trajanja pogodbe ugotovi, da je souporabnik ali ponudnik navedel očitno napačne 

podatke, 

- če souporabnik v roku iz 10. člena na pošti ne podpiše souporabe poštnega predala 

ponudnika ali souporabe poštnega predala stranke ponudnika z lastnim poštnim predalom in 

ne zapre morebitnih drugih poštnih predalov ali morebitnih drugih souporab poštnih 

predalov, ki jih ima morebiti sklenjene na Pošti. 

 

(2) Z dnem prenehanja dogovora o souporabi poštnega predala Pošta preneha dostavljati pošiljke, 

namenjene souporabniku poštnega predala, prek poštnega predala. Prenehanje dogovora o 

souporabi poštnega predala ne vpliva na veljavnost pogodbe med Pošto in ponudnikom.  

 

(3) V primeru odstopa od dogovora o souporabi poštnega predala zaradi kršitev stranke ponudnika 

(souporabnika poštnega predala) ima Pošta pravico od souporabnika zahtevati povrnitev vse 

škode, ki jo je zaradi kršitve utrpela.  

 

VI. ZAUPNOST INFORMACIJ IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
 

19. člen 

(obdelava in varovanje osebnih podatkov) 

(1) Nosilec vseh pravic in obveznosti v zvezi z vsebino pošiljk in spremljajočimi dokumenti pošiljke  

je pošiljatelj oziroma naslovnik.  

 

(2) Pošta pri izvajanju dostave pošiljk po teh splošnih pogojih obdeluje tiste osebne podatke in 

spremljajočo poštno dokumentacijo o naslovnikih pošiljk, ki so del naslova pošiljke in jih 

izvajalec zahteva v okviru opremljanja pošiljk z naslovi, ki jih ponudnik prevzema po teh splošnih 

pogojih skladno z dogovorom s stranko ponudnika, za potrebe rokovanja in izvedbe pretvorbe 

pošiljk in njene vsebine v digitalno obliko skladno s specialnimi predpisi s področja 

dokumentarnega in arhivskega gradiva.  

 

(3) Pošta se zaveže skladno s 26. členom Uredbe GDPR vse podatke po teh splošnih pogojih 

upravljati zakonito in varno skladno z zavezami določenimi po 26. členu Uredbe GDPR v 

povezavi s 54. členom ZPSto-2 kot opredeljeno v posebnem poglavju Splošnih pogojev izvajanja 

drugih poštnih storitev. 
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20. člen 

(poslovna skrivnost in zaupnost informacij) 

(1) Vsi podatki in informacije, ki jih ponudnik ali druga z njim povezana oseba pridobi od Pošte med 

pogajanji, ob sklenitvi ali v času trajanja pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost Pošte, razen 

če se stranki pisno ne dogovorita drugače, oziroma če gre za podatke, ki so javno dostopni ali ki 

jih v skladu s predpisi ni mogoče označiti kot poslovno skrivnost.  

 

(2) Pošta se zavezuje, da bo varovala zaupnost vseh informacij, s katerimi bo prišla v stik pri 

izvajanju storitev po teh splošnih pogojih, in jih uporabljala izključno za namene izvajanja 

storitve ter preprečila vsakršno namerno, nenamerno ali kakršnokoli drugo razkritje teh 

informacij katerikoli drugi nepooblaščeni osebi.  

 

(3) Pošta se zavezuje, da bo varovala zaupnost vseh ponudnikovih informacij, s katerimi bo prišla v 

stik pri izvajanju storitve, in jih bo obravnavala na naslednji način: 

 uporabljale se bodo izključno za namen izvajanja storitev dostave pošiljk za digitalizacijo, 

 razkrite bodo samo tistim zaposlenim pri Pošti, ki morajo te informacije nujno poznati za 

namene izvajanja storitev dostave po teh splošnih pogojih, 

 informacije brez predhodnega soglasja ponudnika ne bodo kopirane ali kakorkoli drugače 

reproducirane ali podvojene, izjemoma na podlagi izkazane pravne podlage v okviru 

reševanja reklamacij, pritožb ali drugega zavezujočega predpisa, ki ureja pregon in kazniva 

dejanja, 

 ne bodo na noben način razkrite tretjim osebam, 

 varovanje zaupnosti podatkov velja nedoločen čas ali do preklica, 

 Pošta v okviru izvajanja storitev zbira oz. drugače obdeluje osebne podatke o pošiljateljih in 

naslovnikih kot opredeljeno v Splošnih pogojev izvajanja drugih poštnih storitev, če s temi 

splošnimi pogoji ni določeno drugače. 

 

(4) Pošta se obvezuje, da bo vse podatke hranila le za namene opravljanja storitev dostave pošiljk 

po teh splošnih pogojih in drugih splošnih pogojih s področja poštnih storitev, ki se neposredno 

uporabljajo pri storitvah dostave za digitalizacijo. 
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

 

21. člen 

        (objava splošnih pogojev) 

Ti splošni pogoji se objavijo na spletni strani Pošte http://www.posta.si.  

 

 

22. člen 

        (spremembe splošnih pogojev) 

(1) Pošta lahko spremeni te splošne pogoje zaradi tehničnih ali organizacijskih sprememb pri Pošti 

ter v primeru kakršnihkoli zakonskih sprememb, ki vplivajo na določila teh splošnih pogojev.  

 

(2) Spremembe splošnih pogojev Pošta objavi na spletni strani 8 dni pred njihovo uveljavitvijo.  

 

 

23. člen 

        (začetek veljavnosti) 

Ti splošni pogoji pričnejo veljati 1. junija 2018. 

 

Maribor, maj 2018  

 

mag. Boris Novak 

generalni direktor 

 

 

            mag. Andrej Rihter 

            član poslovodstva 

 

 

Vinko Filipič univ.dipl.ekon. 

                                                                                                                         član poslovodstva 

 

 

Priloga:                                                                                                             

1. Cenik za dostavo poštnih pošiljk prek poštnega predala za potrebe digitalizacije  


