
 

 

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka: SI25028022, 

matična številka: 5881447000, ki jo zastopa _________________________ (v nadaljevanju: Pošta) 

 

in  

 

 

______________________________, identifikacijska številka SI ______________________  (opcija, če naročnik 

ni davčni zavezanec – davčna številka ________________), matična številka _________________ , ki jo 

zastopa ________________________ (v nadaljevanju: ponudnik)  

 

in  

 

vsaka izmed njiju v nadaljevanju imenovana pogodbena stranka skupaj pa pogodbeni stranki  

 

sklepata naslednjo  

 

POGODBO O DOSTAVI POŠTNIH POŠILJK PREK POŠTNEGA PREDALA ZA POTREBE 

DIGITALIZACIJE št. DIGPP X/2015 

 

1. člen  

(pomen izrazov) 

(1) Pomen izrazov uporabljenih v tej pogodbi je enak pomenu izrazov, kot jih določajo Zakon 

o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/2009, 77/2010, 40/2014-ZIN-B in 81/2015), v 

nadaljevanju: ZPSto-2) in na podlagi tega zakona sprejeti podzakonski akti, vsakokrat 

veljavni Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve ter vsakokrat veljavni Splošni 

pogoji izvajanja drugih poštnih storitev in vsakokrat veljavni Splošni pogoji za dostavo 

poštnih pošiljk prek poštnega predala za potrebe digitalizacije (v nadaljevanju: splošni 

pogoji), razen, če ta pogodba izrecno določa drugačen pomen posameznega izraza.  

 

2. člen 

(uvodne ugotovitve) 

(1) Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:  

- je Pošta izvajalec univerzalne poštne storitve,  

- je ponudnik pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje storitve digitalizacije, kar 

izkazuje z ___________  in ima s Pošto sklenjen dogovor o uporabi poštnega predala 

številka ___________ odprt na pošti št.____________ ,  

- da ponudnik opravlja storitve digitalizacije za naslednje stranke z lastnim poštnim 

predalom:  

 ________________ (firma in sedež stranke), št. poštnega predala ___________ odprt 

pri pošti _____________  (opcija za primer, da ima stranka ponudnika ob oddaji 

vloge lasten p.p.) 

- da poštni predal ponudnika souporabljajo naslednje stranke ponudnika:  

 _______________  (firma in sedež stranke) (opcija za primer, da ponudnikove 

stranke souporabljajo poštni predal ponudnika)  

- na dan sklepanja te pogodbe ne obstajajo razlogi za zavrnitev zahteve za sklenitev 

pogodbe iz 6. člena splošnih pogojev.  

 

 

3. člen 

(predmet pogodbe) 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009070300|RS-51|6929|2497|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010100400|RS-77|11295|4218|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014060300|RS-40|4254|1619|O|
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(1) S to pogodbo se Pošta zavezuje za ponudnika dostavljati poštne pošiljke, naslovljene na 

poštni predal ponudnika, pred časom, ki je sicer predviden za dostavo poštnih pošiljk prek 

poštnih predalov, ter hkrati ponudniku omogočiti prevzem poštnih pošiljk na poštah št. 

__________________ v intervalih, navedenih v 9. členu splošnih pogojev, ponudnik pa se 

zavezuje Pošti za izvedeno storitev plačevati pogodbeno dogovorjeno ceno.   

 

(2) Način izvajanja storitve Pošte, cena storitve, način reševanja reklamacij in drugi pogoji 

izvajanje storitve so določeni v vsakokrat veljavnih splošnih pogojih, ki predstavljajo 

sestavni del te pogodbe. Pogodbeni stranki s to pogodbo na podlagi zahteve ponudnika 

urejata pogoje za izvajanje storitve ter pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki niso 

del splošnih pogojev.  

 

(3) Ponudnik s podpisom te pogodbe izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi 

pogoji in vsemi prilogami, s Splošnimi pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve in 

Splošnimi pogoji izvajanja drugih poštnih storitev in cenikom Pošte ter da se z vsebino 

splošnih pogojev in cenika izrecno strinja. Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne 

storitve, Splošni pogoji izvajanja drugih poštnih storitev in cenik Pošte so sestavni del te 

pogodbe in so objavljeni tudi na spletni strani Pošte. Ponudnik se izrecno strinja, da bo 

izpolnjeval svoje obveznosti po tej pogodbi v skladu z vsakokrat veljavnimi splošnimi 

pogoji. 

 

4. člen 

(izvajanje storitve) 

(1) Pošta se zavezuje, da bo vse pošiljke, naslovljene na poštni predal ponudnika št. 

____________ in poštni predal stranke ponudnika z lastnim poštnim predalom št. 

_______________ dostavila v poštni predal ponudnika in poštni predal stranke ponudnika z 

lastnimi poštnim predalom pred časom, predvidenim za prevzem pošiljk. Pošta bo 

omogočila ponudniku prevzem poštnih pošiljk iz njegovega poštnega predala na pošti št. 

___________ ter poštnega predala stranke z lastnim poštnim predalom, in sicer od 

ponedeljka do petka v intervalu od ________ do ___________ ure ter ves čas med delovnim 

časom pošte. Pošta bo ponudniku omogočila tudi prevzem poštnih pošiljk vseh njegovih 

strank, ki imajo sklenjen dogovor o souporabi ponudnikovega poštnega predala ali 

dogovor o souporabi poštnega predala stranke ponudnika z lastnim poštnim predalom na 

osnovi sklenjenega pooblastila za prevzem poštnih pošiljk iz poštnega predala (opcija za 

primer, da bo ponudnik ali stranka ponudnika z lastnimi poštnim predalom imela tudi 

dogovore o souporabi poštnega predala).  

 

(2) Ponudnik se zavezuje poskrbeti, da bodo vse pošiljke, naslovljene na njegov poštni predal 

ali poštni predal stranke ponudnika z lastnimi poštnim predalom, skladne s Priročnikom za 

pravilno naslavljanje poštnih pošiljk (v nadaljevanju: priročnik za pravilno naslavljanje). 

Pravilno naslovljene poštne pošiljke bodo na voljo za prevzem v poštnem predalu 

ponudniku naslednji dan po oddaji pošiljke v rokih in na poštah, navedenih v 9. členu 

splošnih pogojev, vse ostale poštne pošiljke pa v roku dveh dni po oddaji pošiljke.  

 

(3) Roki iz prvega in drugega odstavka tega člena 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. Za pravilno dostavo teh pošiljk 

Pošta ne odgovarja.  
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5. člen 

(pošiljke, ki se ne dostavljajo v poštni predal) 

(1) Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v poštni predal ponudnika in/ali poštni predal 

stranke ponudnika z lastnim poštnim predalom ne dostavljajo naslednje vrste pošiljk:  

(opcije) 

- paketne pošiljke, 

- pošiljke Hitre pošte, 

- pošiljke z obremenitvijo, 

- dnevni časopisi, 

- pošiljke, ki zaradi svojih lastnosti ne morejo biti predmet storitve digitalizacije. 

 

(2) Pošiljke iz prvega odstavka tega člena niso predmet digitalizacije. Pogodbeni stranki se 

dogovorita, da bo Pošta navedene pošiljke dostavila na naslov naslovnika, če ni s 

ponudnikom in stranko ponudnika drugače dogovorjeno, kar bosta pogodbeni stranki 

ustrezno dogovorili v ločeni pogodbi. 

 

6. člen 

(količine pošiljk) 

(1) Ponudnik ocenjuje, da bo v svoj poštni predal prejemal naslednjo količino poštnih pošiljk, 

ki bodo predmet digitalizacije:  

- tedensko: _____________ kosov,  

- mesečno: ______________ kosov, 

- letno: ________________ kosov.  

 

(2) Ponudnik ocenjuje, da bo stranka ponudnika z lastnimi poštnim predalom v svoj poštni 

predal prejemala naslednjo količino poštnih pošiljk, ki bodo predmet digitalizacije:  

- tedensko: _________________ kosov,  

- mesečno: __________________kosov,  

- letno: ______________________kosov.  

 

(3) V primeru, da ponudnik razpolaga z informacijo, da bo na posamezen dan ali v 

posameznem tednu oz. v določenem časovnem obdobju količina poštnih pošiljk bistveno 

presegla količine navedene v prvem odstavku tega člena, je dolžan to sporočiti Pošti 

najkasneje dva dni pred dnevom povečane količine poštnih pošiljk.  

 

7. člen 

(cene dostopa) 

(1) Ponudnik se s to pogodbo zavezuje Pošti plačevati izvajanje dogovorjene storitve v skladu 

s »Cenikom za dostavo poštnih pošiljk prek poštnega predala za potrebe digitalizacije« (v 

nadaljevanju: cenik), ki velja na dan opravljene storitve.  

 

(2) Cenik storitve predstavlja prilogo vsakokrat veljavnih splošnih pogojev.  

 

(3) Cene, ki niso posebej opredeljene v tej pogodbi, se zaračunajo po ceniku Pošte, ki velja na 

dan opravljene storitve.  

 

(4) DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo, ki velja na dan opravljene storitve.  
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(5) Zaradi zaokroževanja neto cen, ki so izračunane iz bruto cen, so pri ponovnem izračunu in 

dodajanju davka na dodano vrednost možna odstopanja tako izračunanih cen od 

maloprodajnih cen v ceniku Pošte.  

 

8. člen 

(plačilo) 

(1) Ponudnik se zaveže, da bo račun plačal v  15 dneh od izdaje računa, ki ga do 10. dne v 

mesecu za opravljene storitve v preteklem mesecu izstavi ______.  Za zamude s plačilom je 

ponudnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti. 

 

(2) 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; 

 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, ki se pošlje na naslov 

naročnika; 

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

ločen račun, ki se pošlje na naslov posamezne podružnice. 

 

 

(3) Če bo ponudnik zamujal s plačilom za opravljene storitve, ga bo Pošta pozvala k 

njihovemu plačilu in mu postavila dodatni osem (8) dnevni rok za plačilo. Če ponudnik 

terjatev ne bo plačal v dodatno postavljenem roku med strankama preneha veljati prvi 

odstavek tega člena te pogodbe, kar pomeni, da ponudnik ni več upravičen do 

odloženega plačila za opravljene storitve po tej pogodbi, temveč lahko naroča storitve le s 

takojšnjim plačilom pred oziroma ob naročilu storitve (v nadaljevanju: takojšnje plačilo).  

 

(4) 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. 

 

(5) Ne glede na navedeno v zvezi s prehodom na takojšnje plačilo, lahko Pošta v primeru 

zamud s plačili ponudniku skladno  s prvim odstavkom tega člena te pogodbe postavi 

dodatni rok za izpolnitev, hkrati pa ga opozori, da v kolikor terjatev ne bo plačal v 

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

 

(6)  V primeru, da ponudnik poravna neporavnane obveznosti do Pošte, se plačilo za 

opravljene storitve ponovno izvaja v skladu z prvim odstavkom tega člena te pogodbe. 

 

9. člen 

(varstvo osebnih podatkov) 

            (opcija v primeru, ko nimamo sklenjene ločene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov) 

(1) Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da nastopa naročnik do oddaje pošiljk kot 

upravljavec osebnih podatkov, ki so del naslova pošiljke, namenjene prejemnikom po tej 

pogodbi, medtem ko izvajalec za izvajanje poštnih storitev po tej pogodbi nastopi kot 

upravljavec teh osebnih podatkov prejemnikov od sprejema teh pošiljk v prenos naprej.   
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(2) Pogodbeni stranki pri izvajanju te pogodbe obdelujeta tiste osebne podatke o 

prejemnikih pošiljke, ki so del naslova te pošiljke in jih izvajalec zahteva v okviru 

opremljanja pošiljk z naslovi. 

 

(3) Pogodbeni stranki se sporazumno dogovorita, da kot upravljavca osebnih podatkov 

odgovarjata za njihovo zakonito in varno obdelavo, vsaka za svoj del, kot je opredeljeno v 

prvem in drugem odstavku tega člena. Izvajalec obdeluje te osebne podatke kot 

upravljavec osebnih podatkov na zakonski podlagi, in sicer  po 10. členu ZVOP-1, v 

povezavi s 54. členom ZPSto-2.  

 

(4) Osebni podatki, ki so predmet obdelave po tej pogodbi in se nanašajo na osebe, 

navedene v tem členu pogodbe, so pri izvajalcu del zbirk osebnih podatkov, ki jih ima 

prijavljene pri Informacijskem pooblaščencu oziroma jih bo izvajalec pri Informacijskem 

pooblaščencu na novo prijavil ali spremenil, če bodo spremembe izvajanja poštnih 

storitev zahtevale te spremembe, upoštevaje zakonska določila s tega področja. Zbirke 

osebnih podatkov izvajalca iz naslova izvajanja poštnih storitev so javno dostopne pri 

Informacijskem pooblaščencu, tudi na spletni strani www.ip-rs.si. 

 

            (zbirke našteti oziroma smiselno enako navezati na javno dostopnost, če jih ima prijavljene) 

(5) Osebni podatki, ki so predmet obdelave po tej pogodbi in se nanašajo na osebe, 

navedene v tretjem odstavku tega člena pogodbe, so pri naročniku del zbirk osebnih 

podatkov, ki jih ima prijavljene pri Informacijskem pooblaščencu: 

- ……………… 

- ………………  

            (v primeru, da pa naročnik ni zavezanec za registracijo (po 7. členu ZVOP-1) 

(6) Osebni podatki, ki so predmet obdelave po tej pogodbi in se nanašajo na osebe, 

navedene v tretjem odstavku tega člena pogodbe, naročnik nima prijavljene pri 

Informacijskem pooblaščencu skladno s četrtim odstavkom 7. člena ZVOP-1. 

 

(7) Pogodbeni stranki se s to pogodbo zavezujeta, da sta vzpostavili postopek in ukrepe za 

varovanje in obdelovanje zbranih osebnih podatkov po tej pogodbi, kot jih predpisuje 24. 

člen v povezavi s prvim odstavkom 25. člena ZVOP-1, in sicer obsega  zavarovanje 

osebnih podatkov pravne, organizacijske in ustrezne logično-tehnične postopke in 

ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno 

nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena 

obdelava teh podatkov tako, da se: 

 varujejo prostori, aparaturna in sistemska programska oprema, 

 varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, 

 zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, 

 onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo 

osebni podatki, in do zbirk podatkov, 

 omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in 

vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se 

posamezni podatki shranjujejo. 

 

(8)  Izvajalec je skladno z ZVOP-1 za zavarovanje osebnih podatkov sprejel interni Pravilnik o 

zavarovanju osebnih podatkov. Če naročnik nima internega pravilnika o zavarovanju 

osebnih podatkov skladno z ZVOP-1 ali njegova vsebina ni enaka vsebini pravilnika 

izvajalca, se naročnik zaveže, da bo pri izvajanju svojih obveznosti po tej pogodbi 

http://www.ip-rs.si/
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spoštoval pravilnik izvajalca za varovanje osebnih podatkov, s katerim se seznani skupaj s 

to pogodbo.  

 

(9) Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta osebne podatke obdelovali za namen, kot je to 

določeno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, in jih ne bosta obdelovali v nasprotju 

z določili ZVOP-1 ali ZPSto-2, prav tako pa jih ne bosta posredovali nepooblaščenim 

tretjim osebam.  

 

(10) Če ima katera od pogodbenih strank predpisane posebne metode zavarovanja 

osebnih podatkov, sta druga drugi dolžni to sporočiti ter po potrebi prilagoditi svoj način 

obdelave osebnih podatkov po tej pogodbi.  

 

(11) Naročnik s podpisom te pogodbe izjavlja in soglaša, da je bil pred podpisom te 

pogodbe seznanjen s pravno podlago in z namenom obdelave osebnih podatkov 

uporabnikov poštnih storitev na strani izvajalca ter da ti osebni podatki postanejo del 

baze osebnih podatkov, ki pri izvajalcu nastaja na zakonski podlagi.  

 

(12)  Pogodbeni stranki se sporazumno dogovorita, da bosta za obdelavo osebnih 

podatkov sklenili posebno pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov, s katero bosta 

podrobneje ali drugače določili vlogo obdelovalca osebnih podatkov po ZVOP-1 ter 

razmejili obveznosti in pristojnosti, če bo to izhajalo iz namena posamezne storitve, za 

katero sklepata to pogodbo, in določilo tega člena pogodbeni stranki ne bi šteli za 

zadostno, upoštevaje druge specialne predpise, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.   

10. člen 

(druge pravice in obveznosti pogodbenih strank) 

(1) Ponudnik se zavezuje:  

- da bo poštne pošiljke dostavljene v njegov poštni predal in poštni predal stranke 

ponudnika z lastnimi poštnim predalom prevzemal redno in v dogovorjenih intervalih 

izven delovnega časa oziroma v delovnem času pošte,  

- da bo prevzem poštnih pošiljk iz poštnega predala vsakokrat potrdil s podpisom 

posebnega dokumenta »izdajnice«,  

- da bo poskrbel zato, da bodo pošiljke prevzemale samo osebe, ki so za ta namen 

pooblaščene z njegove strani, ter da bo ob vsaki spremembi oseb o tem obvestil Pošto 

(posredoval overjeno pooblastilo), 

- da bo poskrbel za to, da bo imel ustrezno pooblastilo stranke ponudnika z lastnim 

poštnim predalom za prevzem poštnih pošiljk z njenega poštnega predala,   

- da ob podpisu pogodbe Pošti izročil seznam vozil (z registrskimi številkami), s katerimi 

bo prihajal na varovano območje pošt ter da bo ob vsaki spremembi vozil o tem 

obvestil Pošto,  

- da bo v času zadrževanja v prostorih pošte upošteval navodila poštnega osebja in da 

se bo takoj po prevzemu pošiljk umaknil iz poštnih prostorov,  

- da bo svoje stranke ves čas trajanja pogodbe obveščal o zahtevah Pošte, ki izhajajo iz 

te pogodbe in splošnih pogojev ter skrbel zato, da bodo poštne pošiljke pravilno 

naslovljene skladno s priročnikom za pravilno naslavljanje,  

- da bo redno poravnaval obveznosti do Pošte,  

- da bo spoštoval določila te pogodbe, splošnih pogojev in ZPSto-2,  

- da bo Pošto ves čas trajanja te pogodbe obveščal o okoliščinah, ki so pomembne za 

nemoteno izvajanje te pogodbe.  
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Pošta se zavezuje:  

- da bo vodila dnevni pregled števila poštnih pošiljk dostavljenih v poštni predal,  

- da bo ponudniku na njegovo zahtevo ob prevzemu izročila en izvod izdajnice,  

- da bo osebam, ki bodo vstopale na varovano območje pošt izdala dovolilnice za vstop, 

- da bo o vseh spremembah v zvezi z izvajanjem storitve po tej pogodbi in splošnih 

pogojih pisno obvestila ponudnika,  

- da bo storitev izvajala v roku iz vsakokrat veljavnih splošnih pogojev in ponudniku 

omogočala nemoten prevzem poštnih pošiljk na dogovorjenih mestih.  

 

11. člen 

(medsebojna komunikacija) 

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

bodo izvedene v pisni obliki, ki je poslala s knjiženo ali priporočeno pošto. Pri tem se 

stranki izrecno dogovorita, da za pravno zavezujočo obliko komunikacije šteje tudi 

komunikacija v elektronski obliki z uporabo elektronskih sporočil s strani pooblaščenih 

oseb pogodbenih strank oziroma oseb, ki opravljajo strokovni nadzor. Stranki morata 

druga drugi sporočiti imena pooblaščenih oseb v zvezi s to pogodbo. Pri tem se bo štelo, 

da sporočilo učinkuje zoper drugo pogodbeno stranko na dan, ko je bilo pogodbeni 

stranki dostavljeno in ga je prejela, ali je bilo prvič sprejeto po elektronski poti. Pogodbeni 

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

pogodbe, ki ga morata stranki poslati s priporočeno pošto.  

 

12. člen 

(strokovni nadzor) 

(1) Za strokovni nazor izvajanje te pogodbe se imenujeta:  

- na strani ponudnika: ______________________, tel.___________________ elektronski naslov 

______________________,  

- na strani Pošte: _____________________, tel _______________________, elektronski naslov 

___________________,  

 

13. člen 

(končne določbe) 

 

(1) 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. 

(2) 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.  

 

(3) Pogodba se sklepa za nedoločen čas (opcija za obdobje enega leta).  

 

(4) 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). 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.   

 



 8/8 

(5) Pogodba je razvezana po samem zakonu, če katerakoli od strank preneha biti upravičena 

za opravljanje storitev, ki so bistvenega pomena za izvajanje pogodbe.  

 

(6) Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  

 

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

pogodbeni stranki.  

 

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

stranka 1 (en) izvod.  

 

 

___________________, ____________________      Maribor, ____________ 

 

          POŠTA SLOVENIJE d.o.o.  

 

 

 


