
PRILOGA Splošni pogoji USO – september 2022 

  

_______________________________________________, identifikacijska številka SI___________ (opcija, če 

naročnik ni davčni zavezanec - davčna številka ____________), matična številka ___________, ki jo 

zastopa  ____________________________ (v nadaljevanju: naročnik),  

  

in  

  

POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka 

SI25028022, matična številka 5881447000, ki jo zastopa  ____________________________ (v 

nadaljevanju: izvajalec),  

  

  

skleneta  

  

  

POGODBO O OPRAVLJANJU UNIVERZALNE POŠTNE STORITVE 

  št. __________ 

  

  

1. člen 

  

Pogodbeni stranki s to pogodbo določata način, čas, obseg in ceno za prenos poštnih pošiljk, 

ki sodijo v nabor univerzalne poštne storitve (v nadaljevanju: pošiljke). Poštne pošiljke po tej 

pogodbi naročnik naroči skladno z vsakokrat veljavnim cenikom izvajalca in Splošnimi pogoji 

izvajanja univerzalne poštne storitve (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki sta sestavni del te 

pogodbe.  

 

(opcija za pogodbe, sklenjene s povezanimi družbami)  

Naročnika(i) uvodoma izrecno izjavljata(jo), da sta(so) družbi(e), povezani(e) v smislu Zakona 

o gospodarskih družbah. Družba _____________(napisati naziv) je v __-odstotni (napisati %) lasti 

družbe _________________(napisati naziv) (opcija: po potrebi družbe še dodati). Družbi(e) 

tvorita(jo) dejanski koncern, pri čemer je družba______________(napisati družbo) obvladujoča 

družba, družba(e)_________________(napisati družbo(e)) pa odvisna(e) družba(e). 

 

(opcija za pogodbe, kjer tuj naročnik v Sloveniji nima SPE (stalne poslovne enote)) 

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da na podlagi preverjenih objektivnih okoliščin 

ter uporabljenih ekonomskih in pravno-formalnih kriterijev, ki jih je izvajalec prejel od 

naročnika oziroma jih je imel na razpolago o uporabniku storitev po tej pogodbi, ugotavljata, 

da naročnik storitev v Sloveniji nima stalne poslovne enote na lokaciji v Sloveniji, določeni v 

Kontrolnem vprašalniku z dne _____ (vpisati datum izpolnitve Kontrolnega vprašalnika) (v 

nadaljevanju: Kontrolni vprašalnik) in v tej pogodbi in da posledično izvajalec tej poslovni 

enoti ne opravi storitve. 

Preverjene objektivne okoliščine in uporabljene kriterije sta pogodbeni stranki opredelili v 

Kontrolnem vprašalniku, upoštevaje relevantno zakonodajo glede obdavčitve davka na 

dodano vrednost. Kontrolni vprašalnik je priloga in sestavni del te pogodbe. 

Na temelju navedenih objektivnih informacij v Kontrolnem vprašalniku pogodbeni stranki 

ugotavljata, da se bodo storitve po tej pogodbi obdavčile glede na kraj sedeža naročnika 

storitev.  

 



Naročnik s podpisom te pogodbe izrecno izjavlja, da je izvajalcu posredoval in omogočil 

presojo resničnih in relevantnih informacij o kraju prejemanja storitev in uporabe storitev po 

tej pogodbi po Kontrolnem vprašalniku, vse iz naslova obveznosti naročnika po drugem 

odstavku 20. člena Izvedbene uredbe EU št. 282/2011, ki bo izvajalcu po tej pogodbi 

omogočal zakonsko skladno obračunavanje davka na dodano vrednost za opravljene storitve. 

 

Naročnik se zavezuje, da bo nemudoma obvestil izvajalca o kakršnihkoli spremenjenih 

okoliščinah, ki bi za naročnika pomenile obstoj stalne poslovne enote v Sloveniji po določbah 

44. člena Direktive Sveta EU 2006/112 (25. členu ZDDV-1), sicer, skladno z relevantno davčno 

zakonodajo in sodno prakso Evropskega sodišča s tega področja, sam nosi negativne 

posledice in je izvajalcu odgovoren povrniti nastalo škodo. 

 

(opcija za pogodbe, kjer tuj naročnik v Sloveniji ima SPE (stalno poslovno enoto)) 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da ima naročnik  na lokaciji, navedeni v tej pogodbi, v Sloveniji 

stalno poslovno enoto, kot jo opredeljuje določba  44. člena Direktive Sveta EU 2006/112 (25. 

člen ZDDV-1), in sicer na podlagi izpolnjenega Kontrolnega vprašalnika z dne ___________ 

(vpisati datum izpolnitve Kontrolnega vprašalnika) (v nadaljevanju: Kontrolni vprašalnik). 

Kontrolni vprašalnik odraža objektivne informacije o obstoju stalne poslovne enote na lokaciji 

v Sloveniji in uporabnika storitev po tej pogodbi. Kontrolni vprašalnik je priloga in sestavni 

del te pogodbe. 

Po Kontrolnem vprašalniku je bilo ugotovljeno, da izvajalec opravi storitev prevzema in 

odpošiljanja blaga naročniku, ki je del dobave blaga, za katero  začne odpošiljanje oziroma 

prevoz stalna poslovna enota naročnika na opredeljeni lokaciji v Sloveniji, kar hkrati pomeni, 

da je stalna poslovna enota tudi dejanski uporabnik storitev po tej pogodbi.  

Naročnik s podpisom te pogodbe izrecno izjavlja, da je izvajalcu posredoval in omogočil 

presojo resničnih in relevantnih informacij o kraju prejemanja storitev in uporabe storitev po 

tej pogodbi po Kontrolnem vprašalniku, vse iz naslova obveznosti naročnika po drugem 

odstavku 20. člena Izvedbene uredbe EU št. 282/2011, ki bo izvajalcu po tej pogodbi 

omogočal zakonsko skladno obračunavanje davka na dodano vrednost za opravljene storitve 

po vsakokrat veljavni davčni stopnji v Sloveniji. 

Naročnik se zavezuje, da bo nemudoma obvestil izvajalca o kakršnihkoli spremenjenih 

okoliščinah, ki bi za naročnika pomenile neobstoj stalne poslovne enote v Sloveniji po 

določbah 44. člena Direktive Sveta EU 2006/112 (25. členu ZDDV-1), sicer, skladno z 

relevantno davčno zakonodajo in sodno prakso Evropskega sodišča s tega področja, sam nosi 

negativne posledice in je izvajalcu odgovoren povrniti nastalo škodo. 

2. člen 

  

Naročnik se zaveže, da bo pošiljke  oddajal v prenos pri pošti ______________.  

 

(opcija za pogodbene pošte) Naročnik se zaveže, da bo pošiljke oddajal v prenos pri redni 

pošti_______________ in pogodbeni pošti _____________________.  

 

 

 



Izvajalec določi dostavno pošto za naslovljene pošiljke za naročnika, in sicer je za paketne 

pošiljke __________________, za pisemske pošiljke pa ____________________.  

  

3. člen 

  

(opcija: se doda v primeru napovedi naročnika po oddaji količine pošiljk, na podlagi katere je 

glede na uradno lestvico popustov pri univerzalni poštni storitvi upravičen do  popusta)  

Naročnik se zaveže, da bo letno oddal v prenos vsaj___________ standardnih pisem, navadnih 

pisem in dopisnic v notranjem prometu.  

 

(opcija za povezane družbe) 

Naročniki se zavežejo, da bodo letno oddali v prenos vsaj___________ standardnih pisem, 

navadnih pisem in dopisnic v notranjem prometu. 

 

4.  člen 

  

Naročnik se obvezuje izpolnjevati obveznosti v zvezi z oddajo in sprejemom pošiljk po tej 

pogodbi ter se hkrati strinja s pogoji izvajalca, kot opredeljeno v nadaljevanju:  

 vse oddane pisemske pošiljke, blagovno pismo v notranjem prometu in navadni 

paketi morajo imeti v levem zgornjem kotu pošiljke izpisan pošiljateljev naslov, paketi 

morajo imeti pošiljateljev naslov izpisan na paketni spremnici, blagovna pisma v 

mednarodnem prometu pa morajo imeti pošiljateljev naslov izpisan na Naslovnici s 

carinsko izjavo; 

 v prostoru za znamko za pisemske pošiljke mora biti odtisnjena oznaka »Poštnina 

plačana pri pošti ________« oziroma »Postage paid« na pisemskih pošiljkah, ki bodo 

naslovljene na naslovnike v tujini; poštnino na blagovnih pismih, navadnih paketih in 

paketih označi izvajalec; 

 pošiljke standardnega pisma bo ob oddaji ločil od drugih pošiljk; 

 (opcija za pogodbe, kjer naročnik oddaja pošiljke za več podjetij in je tudi plačnik) 

pošiljke, ki jih naročnik odda za podjetja (navesti podjetja ali podjetja zapisati v prilogi 

k tej pogodbi) in za katere je plačnik storitev naročnik, morajo imeti v prostoru za izpis 

pošiljatelja naveden naslednji zapis: 

 - naziv podjetja, za katerega naročnik oddaja pošiljke po tej pogodbi (t.i. 

stranka/pogodbeni partner naročnika),  

-  (plačnik: naziv naročnika, pg. št. _________________), 

 - ulica in hišna številka oziroma naselje in hišna številka naročnikove stranke, 

 - poštna številka in naziv pošte naročnikove stranke;  

 navedeni zapis, iz predhodne alineje tega odstavka tega člena pogodbe, mora biti 

zapisan tudi na ostali sprejemni dokumentaciji, če naročnik oddaja pošiljke za svoje 

stranke (v popisu oddanih pošiljk oziroma oddajnici);  

 na vse pošiljke, ki jih naročnik ne bo oddajal pri sprejemni pošti, navedeni v 2. členu te 

pogodbe, razen na blagovna pisma, navadne pakete in pakete, ki jih ne more oddati 

na drugi pošti brez plačila ob oddaji pošiljk v prenos, in pošiljke za slepe in 

slabovidne, nalepiti veljavne poštne znamke v zgornji desni kot naslovne strani 

pošiljke;  

 vse pošiljke bo naročnik pripravil za oddajo kot določeno v tem členu pogodbe in če 

ni s to pogodbo določeno, v skladu z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji, 

Priročnikom za pravilno naslavljanje poštnih pošiljk in priročnikom Pravilna priprava 

paketnih in paletnih pošiljk  (dosegljivo na spletni strani www.posta.si) ter v skladu z 

navodili izvajalca (pošiljke oddal izvajalcu skupaj s sprejemno in spremno 

dokumentacijo);  



 (opcija) pri pripravi pošiljk bo naročnik za oddajo uporabljal informacijske rešitve 

izvajalca za izdelavo sprejemne in spremne dokumentacije oziroma pri posredovanju 

elektronskih podatkov o pošiljkah. Posredovanje elektronskih podatkov o pošiljkah bo 

naročnik izvedel pred oddajo pošiljk v sprejem, skladno s predpisanimi tehničnimi 

navodili oziroma pripomočki izvajalca o delovanju in varni povezavi z informacijskim 

sistemom, ki so naročniku dostopni tudi na spletnih povezavah izvajalca za uporabo 

informacijskih rešitev;  

 (opcija pri pogodbi z odloženim plačilom) letno naročiti storitve v višini najmanj 500,00 

EUR, upoštevajoč davek na dodano vrednost. Za letno obdobje šteje obdobje leta dni 

od sklenitve pogodbe oziroma vsako naslednje leto; 

 (opcija, če ima naročnik popust za standardna, navadna pisma in dopisnice v notranjem 

prometu v skladu z lestvico popustov) v primeru oddaje nad 10.000 kosov pošiljk bo 

naročnik izvajalčevemu skrbniku te pogodbe na elektronski naslov  sporočil  okvirno 

količino pošiljk, sprejemno pošto in datum oddaje, vsaj en delovni dan pred oddajo 

pošiljk;  

 (opcija, če ima naročnik popust za standardna, navadna pisma in dopisnice v notranjem 

prometu v skladu z lestvico popustov) pred oddajo pošiljk le-te ločiti na: 

a)  pošte, ki spadajo pod poštni logistično center Maribor, in na pošte, ki spadajo pod 

poštni logistični center Ljubljana 

b) pošiljke, ki so namenjene za strojno usmerjanje in pošiljke, ki so namenjene za 

ročno usmerjanje;  

 vse prevozne enote za oddane pošiljke iz predhodne alineje tega odstavka tega člena 

označiti z ustreznimi nazivnicami v skladu z navodili izvajalca;  

  (opcija za pogodbene pošte) bo naročnik ob oddaji pošiljk na pogodbeni pošti 

upošteval omejitve glede oddaje večje količine pošiljk (to je količina, ki bistveno 

odstopa od običajne dnevne oddaje) in v navedenih primerih oddajo pošiljk opravil na 

redni pošti Pošte Slovenije oziroma se za prevzem dogovoril s skrbnikom pogodbe na 

strani izvajalca; 

 izvajalcu tedensko (opcija: sproti) vračati pismarnice in druge prevozne enote, s 

pomočjo katerih se naročniku dostavljajo pošiljke.  

  

Če naročnik ne opremi pošiljk z oznakami ter jih ne opremi s sprejemno dokumentacijo in ne 

priloži spremne dokumentacije ter izvajalec to delo opravi namesto njega, kot določeno v 

tem členu, lahko izvajalec dodatno delo naročniku posebej zaračuna po ceniku izvajalca, ki 

velja na dan opravljene storitve.  

 

Če naročnik ne naroči storitev v dogovorjeni višini iz prvega odstavka tega člena pogodbe, 

lahko izvajalec od pogodbe odstopi brez odpovednega roka, s čimer se naročnik izrecno 

strinja. V tem primeru nobena stranka pogodbe do druge pogodbene stranke nima 

odškodninskega ali kakršnegakoli drugega zahtevka. 

 

5. člen 

  

Izvajalec se obvezuje, da bo:  

- vodil dnevni pregled števila in vrste oddanih pošiljk, pri čemer bo naročnik prejel potrdila o 

opravljeni storitvi;  

- omogočil naročniku spremljanje dnevnega pregleda števila in vrste oddanih pošiljk ter 

zneskov poštnine prek poslovnega portala za pogodbene uporabnike storitev;  

- o vseh spremembah v zvezi s plačilom pisno obveščal naročnika.  

 

  



6. člen 

  

Naročnik soglaša, da izvajalec navadnih in standardnih pisem ter dopisnic v notranjem 

prometu ne žigosa s poštnim žigom. Če pošiljke niso žigosane s poštnim žigom, se za datum 

oddaje šteje datum v poštnem žigu, ki je odtisnjen v oddajnici oziroma popisu oddanih 

pošiljk, s katerim so pošiljke oddane v prenos.  

 

(opcija) 

Naročnik soglaša, da pošta knjiženih pošiljk v notranjem prometu, ne žigosa s poštnim žigom. 

Če pošiljke niso žigosane s poštnim žigom, se za datum oddaje šteje datum v poštnem žigu, 

ki je odtisnjen v oddajnici oz. popisu oddanih pošiljk, s katerim so pošiljke oddane v prenos. 

Če naročnik ne odda pošiljk v skladu z navodili izvajalca (čas in oprema pošiljk), se za datum 

oddaje pošiljk šteje datum sprejema pošiljk, ki je naveden v aplikaciji za sledenje pošiljk 

(datum dejanskega sprejema pošiljke), kar se tudi ustrezno označi na oddajnici oziroma 

popisu oddanih pošiljk.  

 

7. člen 

  

Cene storitev se zaračunajo po ceniku izvajalca, ki velja na dan opravljene storitve.  

  

(opcija, če ima naročnik popust za standardna, navadna pisma in dopisnice v notranjem 

prometu v skladu z lestvico popustov)  

Izvajalec priznava naročniku______% popusta na cene standardnih pisem, navadnih pisem in 

dopisnic v notranjem prometu, v skladu z lestvico popustov in pogoji za odobritev popusta, ki 

so sestavni del cenika.  

  

(opcija za individualne pogodbe, sklenjene na osnovi krovne pogodbe, ko so cene določene za 

dve ali več povezanih družb skupaj) Cene storitev, opredeljene v tej pogodbi, so oblikovane na 

podlagi pogodbe o _________________, št. _______________, ki je sklenjena med izvajalcem in 

podjetjem ________________________, ki je z naročnikom ____________ (opcija: kapitalsko, 

lastniško...) povezan.  

  

Pogodbeni stranki se zavedata, da lahko pride do odstopanj med napovedano količino 

realizacije pošiljk in dejansko realizacijo v pogodbenem obdobju, prav tako pa se lahko 

spremenijo okoliščine, katere kot pogoj za odobritev popusta vplivajo na višino dodeljenega 

popusta.   

  

Glede na navedeno se pogodbeni stranki dogovorita, da bo izvajalec po preteku obdobja 

posameznega leta od dne sklenitve te pogodbe (opcija: aneksa), ugotovil morebitna 

odstopanja med napovedjo realizacije letne količine pošiljk in pogojev, ki vplivajo na višino 

dodeljenega popusta ob sklenitvi pogodbe ter dejansko realizirano letno skupno in 

povprečno količino pošiljk in kriterijev za dodelitev popusta ter pripravil poračun. Pri 

pregledu dejanske realizacije letne količine in povprečne količine se za začetek letnega 

obdobja upošteva dan začetka veljavnosti pogodbe.   

  

Izdelan poračun iz predhodnega odstavka tega člena pogodbe  izvajalec posreduje naročniku 

v roku 60 dni po preteku pogodbenega leta oziroma prenehanja pogodbe. Če bo izvajalec 

ugotovil, da bi zaradi takšnih odstopanj naročniku pripadal manjši popust od dodeljenega ob 

sklenitvi pogodbe, bo naročniku izstavil račun v višini razlike med dodeljenim popustom in 

popustom, ki naročniku pripada na podlagi dejanske realizacije in izpolnitve pogojev za 

dodelitev popusta. V primeru, da je dejansko oddana količina pošiljk višja od napovedane, 



izvajalec naročniku najkasneje v roku 30 dni povrne denarna sredstva v višini razlike med 

ceno, ki jo je naročnik v pogodbenem letu dejansko plačal in ceno, ki bi jo v posledici 

upravičenosti do višjega popusta moral plačati. 

 

V primeru prekinitve pogodbe pred iztekom njene veljavnosti s strani naročnika, se pri 

izračunu višine popusta upoštevajo napovedane letne količine, ki se primerjajo z dejanskimi 

realiziranimi količinami, na tej osnovi pa se ugotovijo morebitna odstopanja ter morebitna 

razlika v višini popusta. 

  

Povprečne količine se določijo na način, da se za naročnika upoštevajo vse oddaje pošiljk v 

zgoraj navedenem obdobju, nato pa se skupna količina deli s številom oddaj pošiljk.   

  

DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo, ki velja na dan opravljene storitve.  

  

8. člen 

  

(opcija pri pogodbi s plačilom ob oddaji pošiljk v prenos) Naročnik se obvezuje, da bo ceno 

poštnih storitev plačal ob oddaji pošiljk v prenos na sprejemni pošti.   

  

(opcija pri pogodbi z odloženim plačilom) Naročnik se zaveže, da bo račun plačal v __ dneh od 

izstavitve računa (opcija: za neposredne proračunske uporabnike: v skladu z vsakokrat veljavno 

zakonodajo oziroma 30 dneh od prejema računa v elektronski obliki), ki ga v začetku meseca 

za opravljene storitve v preteklem mesecu (opcija: po vsakokratni oddaji pošiljk v prenos, 

tedensko, 14-dnevno) izstavi izvajalčeva poslovna enota ____________ (opcija: pristojna 

izvajalčeva enota). Za zamude s plačilom je uporabnik dolžan plačati zakonske zamudne 

obresti.  

  

(opcija: način plačila – pavšalno nakazilo)  

Na osnovi sklenjene pogodbe naročnik izvajalcu nakazuje pavšalne zneske, ki jih lahko 

kasneje porabi za nakup storitev iz izvajalčevega nabora storitev. Neporabljene zneske lahko 

naročnik kadarkoli zahteva kot vračilo na svoj transakcijski račun.  

  

Naročnik se zaveže, da bo poštne storitve plačeval z mesečnim (možni tudi drugi roki plačil) 

pavšalnim zneskom _____EUR. Naročnik nakaže pavšalni znesek najkasneje dva delovna dneva 

pred iztekom meseca za storitve, ki bodo opravljene v naslednjem mesecu, ki se obravnava 

kot posamezno obračunsko obdobje. Plačila pavšalnih zneskov se ne obrestujejo, s čimer se 

naročnik izrecno strinja. Naročnik pavšalni znesek nakaže na TRR 04515-0001110867, odprt 

pri Nova KBM d.d.  

  

Predčasna plačila v obliki pavšalnih vsot, plačana za storitve in dobave blaga, ki niso vnaprej 

določene in za katere ni nujno, da jih kupec izbere oziroma naroči, ne predstavljajo predplačil, 

od katerih bi bilo potrebno obračunati DDV.   

  

V primeru, da izvajalec oceni, da vrednost plačanega pavšalnega zneska v obračunskem 

obdobju ne bo zadostovala za pokrivanje stroškov opravljenih storitev, mora naročnik 

najkasneje v roku dveh delovnih dni po obvestilu izvajalca znesek nakazati na TRR izvajalca. V 

nasprotnem primeru lahko naročnik oddaja poštne pošiljke po pogodbi le, če ceno poštnih 

storitev plača takoj ob oddaji pošiljk v prenos. V primeru, da vrednost pavšalnega zneska ne 

zadostuje za celotno plačilo storitev, mora naročnik razliko poravnati takoj ob oddaji pošiljk v 

prenos, sicer izvajalec ne bo opravil storitev.   

  



V primeru, da naročnik ne nakaže pavšalnega zneska za naslednje obračunsko obdobje, lahko 

oddaja poštne pošiljke le na podlagi takojšnjega plačila ob oddaji pošiljk v prenos.  

 

Naročniku se izstavi:  

(primeri najpogostejših opcij, ostalo s v skladu s pripomočkom Tipi in vrste računov): 

 en račun s specifikacijo opravljenih storitev po sprejemnih poštah, ki se pošlje na naslov 

naročnika (opcija: v primeru drugačnega naslova od naročnikovega se navede drugi  

naslov) na naslov____________; 

 en račun s specifikacijo opravljenih storitev po podružnicah (enotah, stroškovnih mestih 

...) naročnika, navedenih v prilogi pogodbe, ki se pošlje na naslov naročnika (opcija: v 

primeru drugačnega naslova od naročnikovega se navede drugi naslov) na 

naslov____________. Znotraj posamezne podružnice je specifikacija po sprejemnih poštah; 

 za vsako podružnico (enoto, stroškovno mesto ...) naročnika, navedeno v prilogi 

pogodbe, ločen račun s specifikacijo opravljenih storitev po sprejemnih poštah, ki se 

pošlje na naslov naročnika (opcija: v primeru drugačnega naslova od naročnikovega se 

navede drugi naslov) na naslov____________; 

 za vsako podružnico (enoto, stroškovno mesto ...) naročnika, navedeno v prilogi 

pogodbe, ločen račun, ki se pošlje na naslov posamezne podružnice. 

 

Obvezno opredeliti tudi, na kateri naslov se izstavi račun ali računi (opcije: naslov naročnika, 

naslov podružnice, drugi naslov, ki se natančno zapiše). Če je treba podružnico naročnika vnesti 

v CRP, se zraven naziva podružnice zapiše tudi matična številka podružnice, če obstaja v bazi 

AJPES. 

 

(Opcija 1 za proračunske uporabnike za prejemanje e-računov v spletno banko) 

Naročnikom se izstavljajo e-računi na določen TRR, ki ga je treba navesti v pogodbo. Če ima 

naročnik za prejem e-računov registriranih več TRR, je to še posebej pomembno (register TRR 

proračunskih uporabnikov za e-račune je na spletni strani: 

http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=565). Če ima stranka več podružnic, 

za katere želi prejemati račune na različne TRR, je treba to opredeliti v prilogi pogodbe. Stranka 

lahko za ločevanje računov uporablja tudi referenčne oznake. Morebitne podružnice in 

sprejemne pošte na e-računu v e-slogu niso vidne, vidne so samo v vizualizaciji računa (PDF- 

oblika, ki si ga lahko naročnik prikliče iz aplikacije).  

 

Naročniku se izstavi e-račun, in sicer:  

 en račun s specifikacijo opravljenih storitev po sprejemnih poštah na TRR _______________; 

(samo en TRR, brez referenčnih oznak) 

 en račun s specifikacijo opravljenih storitev po podružnicah (enotah, stroškovnih mestih 

...) naročnika, navedenih v prilogi pogodbe, na TRR_________________. Znotraj posamezne 

podružnice je specifikacija po sprejemnih poštah; (samo en TRR, brez referenčnih oznak) 

 za vsako podružnico (enoto, stroškovno mesto ...) naročnika, navedeno v prilogi pogodbe, 

ločen račun s specifikacijo opravljenih storitev po sprejemnih poštah na TRR 

________________; (samo en TRR, brez referenčnih oznak) 

 za vsako podružnico (enoto, stroškovno mesto ...) naročnika, navedeno v prilogi pogodbe, 

ločene račune, ki se pošljejo na različne TRR in/ali imajo različne referenčne oznake 

(navedeno v prilogi pogodbe). (različni TRR in/ali referenčne oznake). 

Opomba: Če ima naročnik sklenjenih več pogodb, je treba vse pogodbe dopolniti, da se računi 

pošiljajo preko UJP. 

 

 

 

http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=565


(Opcija 2 za NEproračunske uporabnike, t.j. ostale naročnike, ki izrecno želijo in soglašajo s 

prejemanjem e-računov v spletno banko)  

Naročnikom se izstavljajo e-računi na določen TRR, ki ga je treba navesti v pogodbo. Če ima 

naročnik za prejem e-računov registriranih več TRR, je to še posebej pomembno. Če ima 

stranka več podružnic, za katere želi prejemati račune na različne TRR, je treba to opredeliti v 

prilogi pogodbe. Morebitne podružnice in sprejemne pošte na e-računu v e-slogu niso vidne, 

vidne so samo v vizualizaciji računa (PDF- oblika, ki si ga lahko naročnik prikliče iz aplikacije). 

V primeru težav pri opredelitvi tega člena se obrnite na sodelavce 'centralnih registrov'. 

 

Naročnik skladno s 3. odst. 84. člena Zakona o davku na dodano vrednost izjavlja, da želi s 

strani izvajalca prejemati račune v spletno banko na TRR …………………….......................... 

Naročnik s podpisom te pogodbe in navedbo TRR za prejemanje izdanih e-računov podaja 

soglasje za prejemanje e-računov in potrjuje, da je seznanjen s pogoji poslovanja bančnih 

sistemov v zvezi s procesiranjem izdanih e-računov izdajatelja Pošte Slovenije, kar ureja 

neposredno z banko katere komitent navedenega TRR je.  

Naročnik s podano izjavo v tem členu soglaša, da se v primeru prejemanja e-računov v 

spletno banko odpoveduje prejemanju računov v fizični obliki. Naročnik je obvezan vsakršno 

spremembo TRR za prejemanje e-računov pravočasno sporočiti izvajalcu, sicer le-ta ne 

odgovarja za neprejem/neprevzem izstavljenih in elektronsko posredovanih e-računov.  

Naročniku se izstavi e-račun, in sicer:  

 en račun s specifikacijo opravljenih storitev po sprejemnih poštah;  

 en račun s specifikacijo opravljenih storitev po podružnicah (enotah, stroškovnih mestih 

...) naročnika, navedenih v prilogi pogodbe. Znotraj posamezne podružnice je specifikacija 

po sprejemnih poštah;  

 za vsako podružnico (enoto, stroškovno mesto ...) naročnika, navedeno v prilogi pogodbe, 

ločen račun s specifikacijo opravljenih storitev po sprejemnih poštah;  

 za vsako podružnico (enoto, stroškovno mesto ...) naročnika, navedeno v prilogi pogodbe, 

ločene račune, ki se pošljejo na različne TRR (navedeni v prilogi pogodbe).  

Naročnik lahko kadar koli v času trajanja te pogodbe poda preklic prejemanja e-računa ali 

spremembo posredovane poti na elektronski naslov skrbnika izvajalca 

……………………..@.................... ali po pošti na naslov Pošta Slovenije d. o. o., Preklic e-računov, 

Slomškov trg 10, 2500 Maribor. 

Opomba: Če ima naročnik sklenjenih več pogodb, je treba vse pogodbe dopolniti, da se računi 

pošiljajo v spletno banko. 

 

(Opcija 3 za NEproračunske uporabnike, t.j. ostale naročnike, ki soglašajo s prejemanjem -

računov na elektronski naslov)  

Naročnik skladno s 3. odst. 84. člena Zakona o davku na dodano vrednost izjavlja, da želi s 

strani izvajalca prejemati račune v elektronski obliki na e-naslov za prejemanje računov: 

……………………..@......................... 

Naročnik s podpisom te pogodbe in navedbo e-naslova za prejemanje računov podaja 

soglasje za prejemanje računov v pdf obliki.  

Naročnik soglaša, da se v primeru prejemanja računov na elektronski naslov odpoveduje 

prejemanju računov v fizični obliki.  Za enega naročnika se računi pošiljajo na en elektronski 

naslov ne glede na število aktivnih pogodb.  

Naročnik je obvezan vsakršno spremembo e-naslova za prejemanje računov pravočasno 

sporočiti izvajalcu, sicer le-ta ne odgovarja za neprejem/neprevzem izstavljenih in elektronsko 

posredovanih računov.  

Naročniku se izstavi račun, in sicer:  

 en račun s specifikacijo opravljenih storitev po sprejemnih poštah;  



 en račun s specifikacijo opravljenih storitev po podružnicah (enotah, stroškovnih mestih 

...) naročnika, navedenih v prilogi pogodbe. Znotraj posamezne podružnice je specifikacija 

po sprejemnih poštah;  

 za vsako podružnico (enoto, stroškovno mesto ...) naročnika, navedeno v prilogi pogodbe, 

ločen račun s specifikacijo opravljenih storitev po sprejemnih poštah;  

Naročnik lahko kadar koli v času trajanja te pogodbe poda preklic prejemanja e-računa ali 

spremembo posredovane poti skrbniku izvajalca na obrazcu za soglasje prejemanja računov 

na e-naslov.  

(opcija za pogodbe, sklenjene s povezanimi družbami) 

Naročniki soglašajo, da se vsem povezanim družbam pošilja račun na elektronski naslov, in 

sicer: 

 naročniku_________________se pošlje na e-naslov: ___________@_____________, 

 naročniku_________________se pošlje na e-naslov:____________@______________, 

 naročniku_________________se pošlje na e-naslov:____________@______________, 

 naročniku_________________se pošlje na  e-naslov:____________@_____________, 

 ……. 

Opomba: Če ima naročnik sklenjenih več pogodb, je treba vse pogodbe dopolniti, da se računi 

pošiljajo na e-naslov. 

 

(Opcija 4 za NEproračunske uporabnike, t.j. ostale naročnike, ki soglašajo s prejemanjem -

računov v eNabiralnik oz. preko sistema bizBox)  

Naročnik skladno s 3. odst. 84. člena Zakona o davku na dodano vrednost izjavlja, da želi s 

strani izvajalca prejemati e-račune v elektronski obliki v eNabiralnik oz. preko sistema bizBox. 

Izvajalec bo preko lastne elektronske prenosne poti, ki se imenuje eNabiralnik, pošiljal izdane 

e-račune, naročnik pa jih bo prevzemal, kot je opredeljeno s splošnimi pogoji za elektronske 

storitve eNabiralnik. 

Naročnik s podpisom te pogodbe hkrati podaja soglasje za prejemanje e-računov in potrjuje, 

da je seznanjen s splošnimi pogoji za elektronske storitve eNabiralnik.   

Naročnik soglaša, da se v primeru prejemanja e-računov v eNabiralnik oz. v sistem bizBox 

odpoveduje prejemanju računov v fizični obliki.   

Naročniku se izstavi e-račun, in sicer:  

 en račun s specifikacijo opravljenih storitev po sprejemnih poštah;  

 en račun s specifikacijo opravljenih storitev po podružnicah (enotah, stroškovnih mestih 

...) naročnika, navedenih v prilogi pogodbe. Znotraj posamezne podružnice je specifikacija 

po sprejemnih poštah;  

 za vsako podružnico (enoto, stroškovno mesto ...) naročnika, navedeno v prilogi pogodbe, 

ločen račun s specifikacijo opravljenih storitev po sprejemnih poštah;  

Naročnik lahko kadar koli v času trajanja te pogodbe poda preklic prejemanja e-računa ali 

spremembo posredovane poti skrbniku izvajalca na obrazcu za soglasje prejemanja računov v 

eNabiralnik. 

(opcija za pogodbe, sklenjene s povezanimi družbami) 

Naročniki soglašajo, da se vsem povezanim družbam pošilja račun v eNabiralnik oz. bizBox. 

 

Če je treba podružnico naročnika vnesti v CRP, se zraven naziva podružnice zapiše tudi matična 

številka podružnice, če obstaja v bazi AJPES. 

 

 

 

 

 

 



9. člen 

 

V zvezi s prenosom pošiljk in izvajanjem drugih storitev, ki so predmet te pogodbe, izvajalec 

odgovarja omejeno, in sicer je odgovornost in višina odškodnine določena z zakonom, ki 

ureja poštne storitve in v splošnih pogojih izvajalca. 

 

Naročnik s podpisom pogodbe izjavlja, da je seznanjen, da vse reklamacije, odškodninske 

zahtevke in poizvedbe o izvedeni storitvi po tej pogodbi ter o obdelovanju podatkov, 

vključno z osebnimi podatki rešuje izvajalec. Izvajalec ima za slednje uveden reklamacijski 

postopek skladno z zakonom in je podrobneje opredeljen v splošnih pogojih.  

 

Naročnik je zavezan vse zahtevke iz naslova reklamacije/poizvedbe naslovnikov iz naslova 

prenosa pošiljk, vključno v zvezi z obdelavo osebnih podatkov med prenosom pošiljk, predati 

v reševanje izvajalcu in z izvajalcem pri reševanju po potrebi sodelovati.    

 

Naročnik nosi odgovornost do naslovnikov posameznikov za zakonito obdelavo njim lastnih 

osebnih podatkov s strani naročnika do oddaje pošiljk v prenos, medtem ko izvajalec nosi 

odgovornost do posameznikov (naslovnikov) prejemnikov pošiljk od sprejema pošiljk v 

prenos do vročitve naslovniku oziroma prejemniku, skladno z določili reklamacijskega 

postopka in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov za upravljavca.   

 

Če je za nastalo škodo ali otežitev položaja izvajalca kriv tudi naročnik oziroma kdo drug, za 

katerega je odgovoren naročnik, se odškodninska odgovornost izvajalca sorazmerno 

zmanjša. Izvajalec si iz tega naslova pridržuje pravico do uveljavljanja regresnega zahtevka do 

naročnika.  

 

Naročnik se zaveže vse zahtevke iz tega člena pogodbe nasloviti na naslov izvajalca, in sicer 

pisno po pošti ali na elektronski naslov info@posta.si ali preko spletne strani izvajalca 

www.posta.si, na povezavi kontakt in pomoč, rubrika Reklamacije ali na elektronski naslov 

skrbnika pogodbe na strani izvajalca. 

 

10. člen 

  

Pogodbeni stranki za izvedbo obveznosti po pogodbi obdelata informacije in podatke, glede 

na oddano naročilo naročnika.  

 

Prav tako bosta pogodbeni stranki pri poslovnem komuniciranju izmenjali in obdelovali svoje 

kontaktne podatke. Te osebne podatke zaposlenih (npr. službeni elektronski naslov, ime in 

priimek kontaktne osebe/skrbnika pogodbe, telefonska številka, …) stranki ne bosta 

uporabljali za drug namen kot dogovorjeno po pogodbi in jih bosta varovali z enako 

skrbnostjo kot podatke iz predhodnega odstavka tega člena.  

 

Izvajalec podatke uporablja kot upravljavec za namen določen z zakonom in po splošnih 

pogojih ter jih ne uporablja za  drug namen. Naročnik je za izvedbo storitev po tej pogodbi 

zavezan izvajalcu posredovati podatke o prejemnikih pošiljk (naslovnikih pošiljk), kot 

dogovorjeno po tej pogodbi, ker so ti obvezna informacija za izvajalca, da lahko izpolni svoje 

obveznosti prenosa pošiljk.  

 

Izvajalec ima pravico podatke po tej pogodbi hraniti na nosilcih v roku, kot opredeljujejo 

relevantni pravni predpisi, za zagotavljanje izvajanja storitev po tej pogodbi in dokazljivosti 

izvedbe storitve. Izvajalec ima slednje določeno tudi v splošnih pogojih. 



11. člen 

 

Izvajalec in naročnik vse informacije in podatke iz predhodnega člena, ki si jih razkrijeta za 

potrebe izvajanja storitev po pogodbi uporabljata izključno za namene izvajanja obveznosti 

po pogodbi in jih varujeta zaupno, kot jima to nalaga vsakokrat veljavna zakonodaja. Slednje 

pomeni, da so zaupni podatki po tej pogodbi vse informacije in podatki, vključno z osebnimi 

podatki, v zvezi s pošiljkami in naslovniki pošiljk, ki so zajete v izvirnem in digitaliziranem 

gradivu naročnika, pa tudi druge informacije, ki jih pogodbeni stranki (opcijsko: pogodbene 

stranke) pridobita(jo) v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti po tej pogodbi. Zagotovila bosta, 

da bodo z zahtevo varovanja zaupnosti seznanjeni, in da bodo zahtevo upoštevali, vsi njuni 

delavci, ki bodo opravljali obveznosti po tej pogodbi. 

 

12. člen 

 

Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta informacije in podatke v zvezi s to pogodbo, ki 

štejejo za strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki niso splošno znane ali lahko 

dosegljive osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij iz te pogodbe, imajo 

tržno vrednost ali so kot poslovna skrivnost označene s strani ene od pogodbenih strank, 

varovali kot poslovno skrivnost, skladno z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo in 

poslovno prakso. 

 

Pogodbeni stranki se zavežeta preprečiti vsakršno namerno, nenamerno ali kakršnokoli drugo 

razkritje teh informacij katerikoli drugi osebi, ki v skladu s to pogodbo ni pooblaščena za 

njihov prejem. Zagotovili bosta, da bodo z zahtevo varovanja poslovnih skrivnosti seznanjeni, 

in da bodo zahtevo upoštevali vsi njuni delavci, ki bodo opravljali obveznosti po tej pogodbi. 

 

Varovanje poslovne skrivnosti velja nedoločen čas ali do preklica oznake, razen če so 

dostopne po posebnem predpisu. 

 

Za poslovno skrivnost ne štejejo informacije, ki so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi 

zakona ali dobrih poslovnih praks.  

 

Naročnik izrecno soglaša in dovoljuje izvajalcu, da vse informacije in podatke o tej pogodbi in 

v zvezi s to pogodbo, ki jih izvajalec pridobi na kakršen koli način z izvajanjem obveznosti po 

tej pogodbi, in ki niso poslovna skrivnost, izmenjuje z vsakokratnimi izvajalčevimi povezanimi 

družbami ter drugimi osebami, ki morajo biti seznanjene z informacijami in podatki o tej 

pogodbi in v zvezi s to pogodbo, in sicer v obsegu, ki je nujno potreben, zaradi narave 

storitev, ki jih opravljajo za izvajalca ali za njene povezane družbe v zvezi z obveznostmi, ki so 

predmet te pogodbe. Te informacije in podatke bo tako izvajalec posredoval naprej v smislu 

določb Zakona o gospodarskih družbah svojim matičnim, sestrskim in drugim, povezanim 

družbam, kar izrecno vključuje tudi izvoz teh podatkov izven Republike Slovenije v primeru, 

če je sedež takšne družbe izven Republike Slovenije, pod pogojem, da bodo take družbe 

smiselno spoštovale zaveze iz tega člena. Če je za izvrševanje tega člena potreben podpis 

dogovora na zakoniti podlagi, ga bosta stranki pravočasno sklenili.  

 

Zaradi kršitev določb o poslovni skrivnosti sme pogodbi zvesta stranka takoj odpovedati to 

pogodbo, pogodbi nezvesta stranka pa v takšnem primeru odgovarja tudi odškodninsko. 

 

 

 

 



13. člen 

  

Izvajalec ima pravico odkloniti sprejem pošiljk, če naročnik pošiljk ni pripravil v skladu z 

vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji in navodili izvajalca oziroma mu lahko dodatno 

zaračuna opravljeno delo po ceniku izvajalca, ki velja na dan opravljene storitve.    

 

14. člen 

  

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe naročniku, 

njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšne nedovoljene koristi za 

pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora 

nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za druga ravnanja in opustitve, s katerimi je 

naročniku povzročena škoda oziroma katerikoli stranki pogodbe omogočena pridobitev 

nedovoljene koristi.  

  

Pogodbi zvesta stranka lahko odstopi od te pogodbe pred potekom njene veljavnosti brez 

kakršnih koli nadaljnjih obveznosti, če gre za očitno in nedvomno koruptivno ravnanje 

nasprotne stranke, ali se pravnomočno v postopku izkaže, da je v zvezi z izvajanjem ali 

nadzorom nad izvajanjem te pogodbe prišlo do korupcije. Pogodbi zvesta stranka lahko 

zaradi koruptivnega ravnanja nasprotne stranke začne postopek ugotavljanja ničnosti te 

pogodbe oziroma uveljavlja zoper nasprotno stranko ničnost te pogodbe ter od le-te zahteva 

tudi povračilo morebitno nastale materialne in nematerialne škode. 

 

15. člen 

 

Naročnik se zaveže, da v pošiljkah, ki so predmet te pogodbe, ne bo pošiljal blaga, katerega 

prenos je prepovedan v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve, drugimi specialnimi 

predpisi, ki urejajo prepoved pošiljanja blaga in splošnimi pogoji izvajalca. V nasprotnem 

primeru je odgovoren za vso morebiti povzročeno škodo. 

 

Naročnik mora upoštevati pravila, ki veljajo glede nevarnih vsebin v poštnih pošiljkah, ki so v 

zračnem prometu prepovedane (npr.: aerosolni razpršilniki, aceton, parfumi, kemikalije, ipd.). 

Informacije so naročniku dosegljive na vseh poštah v obliki zloženk in plakatov ter na spletni 

strani izvajalca www.posta.si. Prenos pošiljke v mednarodnem prometu se lahko zavrne, če iz 

opisa vsebine ni jasno razvidno, da pošiljka ne vsebuje nevarnega blaga. Če je prenos pošiljke 

zavrnjen na katerem od letališč in bo pošiljka uničena, zaplenjena ali vrnjena pošiljatelju, se 

naročnik obvezuje, da bo poravnal nastale stroške uničenja ali vračanja. 

 

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta na območju nasprotne stranke oziroma njenih 

poslovalnic, določenih s to pogodbo, izvajali ukrepe v skladu z zahtevami veljavnih predpisov 

s področja varnosti pri delu in varstva pred požarom, ter upoštevali prometno ureditev na 

območju nasprotne stranke oziroma njenih poslovalnic. Hkrati se pogodbeni stranki za 

izvajanje posameznih del obvezujeta upoštevati posebne varnostne ukrepe določene s strani 

nasprotne stranke oziroma njenih predstavnikov, ter izvajati varnostne ukrepe v skladu s 

Sporazumom o izvajanju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na 

skupnem delovišču sprejetim na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu. 

 

 

 

 

 

http://www.posta.si/


16. člen 

  

Naročnik se zaveže, da bo o vseh spremembah, ki vplivajo na izvajanje pogodbe (statusne 

spremembe, spremembe v zvezi s plačilom, kontaktnimi osebami, storitvami itd.), nemudoma 

oziroma najkasneje v roku treh (3) koledarskih dni pisno obvestil izvajalca.  

  

(opcija za  pogodbe, sklenjene s povezanimi družbami)  

Naročnika(i) se prav tako obvežeta(jo), da bosta (bodo) izvajalca nemudoma pisno obveščali 

o morebitnih spremembah razmerij, opredeljenih v 1. členu te pogodbe. Izvajalec ima pravico 

v roku 30 dni od prejema obvestila predlagati ustrezne spremembe te pogodbe ali odstopiti 

od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe izvajalec odškodninsko ali kako drugače ni 

odgovoren naročnikom(a).  

  

17. člen 

  

Naročnik s podpisom te pogodbe izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s pravnimi 

predpisi, splošnimi pogoji izvajalca ter drugimi navodili oziroma pripomočki izvajalca, ki 

opredeljujejo pogoje, obveznosti in pravice pogodbenih strank pri izvajanju pogodbenih 

obveznosti po tej pogodbi. Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da se pri izvajanju te 

pogodbe neposredno uporabljajo določila teh predpisov in splošnih pogojev, v kolikor s to 

pogodbo ni drugače dogovorjeno.   

 

Navodila, priloge ter ceniki so objavljeni na spletni strani izvajalca: https://www.posta.si.  

 

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Pošte: www.posta.si/zakoni-in-splosni-pogoji.  

 

(opcija za mednarodni promet:) 

Za razmerja s področja mednarodnega poštnega prometa, ki niso izrecno dogovorjena v tej 

pogodbi, se uporabljajo določila zakona, ki ureja poštne storitve oziroma podzakonskih aktih, 

vsakokrat veljavnih splošnih pogojev izvajalca, Konvencijo Svetovne poštne zveze ter drugimi 

mednarodnimi predpisi in dogovori.  

  

18. člen 

 

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli brez razloga odstopi od te pogodbe z odpovednim 

rokom 30 dni. Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve pisne odstopne izjave nasprotni 

pogodbeni stranki.   

  

(opcija, če gre za pogodbo s povezanimi družbami)  

Če pride do odpovedi pogodbe na podlagi prejšnjega odstavka, družba/naročnik solidarno 

odgovarja za terjatve in vse druge obveznosti, ki so nastale po tej pogodbi do prenehanja 

pogodbe. Navedeno velja tudi v primeru, da odpoved poda zgolj en naročnik.  

  

V primeru kršitev določil te pogodbe in v primeru začetka postopkov zaradi insolventnosti 

oziroma kateregakoli postopka prenehanja lahko pogodbi zvesta stranka oziroma stranka, 

nad katero ni začet postopek zaradi insolventnosti oziroma ni v postopku prenehanja, od 

pogodbe odstopi brez odpovednega roka. V tem primeru se šteje, da pogodba preneha z 

dnem vročitve pisne odstopne izjave drugi pogodbeni stranki.  

  

(opcija, če gre za več pogodbenih strank)  

http://www.posta.si/
http://www.posta.si/zakoni-in-splosni-pogoji


Če pride do odpovedi pogodbe na podlagi prejšnjega odstavka družbi/naročniku, ki skladno 

z izjavo, podano v 1. členu, velja za povezano družbo, druge družbe/naročniki solidarno 

odgovarjajo za vse terjatve te družbe, ki so nastale po tej pogodbi do prenehanja pogodbe. V 

razmerju do drugih družb pogodba ostane v veljavi, vendar se zaradi odstopa od pogodbe 

ustrezno prilagodijo ostale določbe in pogoji iz te pogodbe, ki pričnejo veljati s prenehanjem 

pogodbe proti družbi, kateri je bila podana odpoved.  

  

Nasprotna stranka v primeru odpovedi po tem členu ni upravičena do odškodnine ali do 

kakršnegakoli drugega zahtevka.  

  

19. člen 

  

(opcija pri pogodbi z odloženim plačilom)  

Če bo naročnik zamujal s plačilom za opravljene storitve, ga bo izvajalec pozval k plačilu in 

mu postavil dodatni rok za plačilo. (opcijsko, če gre za pogodbo s povezanimi družbami) 

Obenem bo izvajalec pozval k plačilu tudi drugo družbo ne glede na to, ali gre za odvisno ali 

obvladujočo družbo.   

  

Če naročnik terjatev ne bo plačal v dodatno postavljenem roku, med strankama(i) preneha 

veljati 8. člen te pogodbe v delu, ki se nanaša na odloženo plačilo, kar pomeni, da naročnik ni 

več upravičen do odloženega plačila za opravljene storitve po tej pogodbi, temveč lahko 

naroča storitve le s takojšnjim plačilom pred oddajo, ob sami oddaji pošiljk ali naročilu 

storitev (v nadaljevanju: takojšnje plačilo) oziroma s pavšalnim nakazilom. V primeru prehoda 

na takojšnje plačilo ostanejo v veljavi v celoti in nespremenjena vsa ostala določila pogodbe, 

ki se ne nanašajo na odloženo plačilo za opravljene storitve.  

  

Ne glede na prehod na takojšnje plačilo lahko izvajalec v primeru zamud s plačili naročniku 

postavi dodatni rok za izpolnitev, hkrati pa ga opozori, da če terjatev ne bo plačal v dodatno 

postavljenem roku, ta pogodba z iztekom tega roka preneha veljati v celoti.   

  

20. člen 

  

Naročnik izrecno izjavlja, da se v primeru izogibanja vročitvi pošiljk z opominom pred 

izterjavo, poziva k plačilu v dodatno postavljenem roku, odstopa od pogodbe oziroma 

nevročitvi teh pošiljk, poslane skladno z naslednjim členom te pogodbe,  izrecno strinja, da 

štejejo ta pisanja za vročena in imajo pravne posledice, v skladu z dogovorjenim v tej 

pogodbi in predpisi, 15. dan po njihovem pošiljanju.   

  

21. člen 

  

Vse medsebojne komunikacije pogodbenih strank se bodo štele za pravno zavezujoče, če 

bodo v pisni obliki, poslane s knjiženo oziroma priporočeno pošto. Pri tem se stranki izrecno 

dogovorita, da za pravno zavezujočo obliko komunikacije šteje tudi komunikacija v 

elektronski obliki z uporabo elektronskih sporočil pooblaščenih oseb pogodbenih strank 

oziroma oseb, ki opravljajo strokovni nadzor. Pri tem se bo štelo, da sporočilo učinkuje zoper 

drugo pogodbeno stranko na dan, ko je bilo tej stranki dostavljeno in ga je prejela, ali je bilo 

prvič sprejeto po elektronski pošti.  

  

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da elektronska komunikacija ne velja za odstop od 

pogodbe, ki ga morata stranki poslati s priporočeno pošto.  

  



Za strokovni nadzor izvajanja te pogodbe in kot skrbnika te pogodbe se imenujeta:  

-  na strani izvajalca: ______________, tel. __________, e-pošta: ___________________;  

-  na strani naročnika: ______________, tel. __________, e-pošta (obvezno): __________________.  

  

22. člen 

  

Pogodba se sklepa za nedoločen čas (opcija: do ____).   

 

23. člen 

  

Stranki se izrecno dogovorita, da začne ta pogodba veljati tri (3) delovne dni po prispetju od 

obeh strank  podpisane pogodbe na naslov izvajalca, uporablja pa se od ____________.   

  

(opcija) Z veljavnostjo te pogodbe preneha(jo) veljati pogodba(e) ___________________, št. 

______________ (opcija) in pripadajoči aneksi k navedeni pogodbi.  

  

Vsaka sprememba in dopolnitev je možna le z aneksom k pogodbi, ki ga podpišeta obe 

pogodbeni stranki.  

  

24. člen 

  

(opcija za kupce iz tujine)  

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali 

sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru 

(opcija tudi drugo sodišče na območju RS), ki pri reševanju sporov uporablja slovensko 

procesno in materialno pravo.  

  

(opcija za domače kupce)  

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali 

sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.  

  

25. člen 

  

(opcija za kupce iz tujine)  

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) izvodih v slovenskem jeziku in v 2 (dveh) izvodih v 

angleškem/nemškem/italijanskem/madžarskem jeziku, od katerih prejme vsaka pogodbena 

stranka po 1 (en) izvod v vsakem jeziku. V primeru razhajanja (nasprotij) med verzijo v 

slovenskem jeziku in verzijo v angleškem/nemškem/italijanskem/madžarskem jeziku prevlada 

verzija v slovenskem jeziku.  

  

Ta pogodba je sestavljen(a) v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 

stranka 1 (en) izvod.  

   

Kraj, datum                                                                                       Kraj, datum    

 

Naročnik                                                                                           POŠTA SLOVENIJE d. o. o.       

 

 

(navesti podjetje in podpisnika ki je zakoniti zastopnik ali pooblaščen za podpis, s funkcijo)  

  

Navesti e-naslov direktorja 


