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

matična številka: 5881447000, ki jo zastopajo __________________________________ (v nadaljevanju: 

Pošta) 

 

in 

 

_______________________________________________, identifikacijska številka SI___________ (opcija, če 

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

zastopa  ____________________________ (v nadaljevanju: izvajalec), 

 

in 

 

 

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

 

 

sklepata naslednjo  

 

 

POGODBO O DOSTOPU DO POŠTNEGA OMREŽJA 

DOSTOP _/20__ 

 

1. člen 

(pomen izrazov) 

Pomen izrazov, uporabljenih v tej pogodbi, je enak pomenu izrazov, kot jih določajo Zakon o 

poštnih storitvah (Ur. l. RS, št. 51/2009 in 77/2010; v nadaljevanju: ZPSto-2) in na podlagi tega 

zakona sprejeti podzakonski akti, vsakokrat veljavni Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne 

storitve in vsakokrat veljavni Splošni pogoji za dostop do poštnega omrežja družbe Pošta 

Slovenije d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani Pošte (v nadaljevanju: splošni pogoji), razen, če 

ta pogodba izrecno določa drugačen pomen posameznega izraza.  

 

2. člen 

(uvodne ugotovitve) 

Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da:  

 je Pošta izvajalec univerzalne poštne storitve; 

 je izvajalec po tej pogodbi izvajalec zamenljivih poštnih storitev, kar izkazuje s 

predložitvijo ugotovitvenega sklepa Agencije za pošto in elektronske komunikacije 

Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) za izvajalca zamenljivih poštnih storitev iz 

2. odstavka 24. člena ZPSto-2, številka _____________________ z dne _______________; 

 na dan sklepanja te pogodbe ne obstajajo razlogi za zavrnitev dostopa do poštnega 

omrežja iz 2. odstavka 2. člena splošnih pogojev; 

 je s strani izvajalca in Pošte podpisan »Dogovor o varovanju zaupnih podatkov in 

informacij«, ki predstavlja  prilogo številka 1 k tej pogodbi in je sestavni del te pogodbe; 

 ima izvajalec sprejet interni akt o zavarovanju osebnih podatkov, kot ga zahteva Zakon o 

varstvu osebnih podatkov, (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB1), ki predstavlja prilogo številka 6 

k tej pogodbi in je sestavni del te pogodbe. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200951&stevilka=2497
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3. člen 

(predmet pogodbe) 

(1) S to pogodbo se Pošta zavezuje izvajalcu nuditi dostop do poštnega omrežja za prenos 

standardnih pisem, dopisnic in navadnih pisem do 2.000 g (v nadaljevanju: pošiljke), kot 

storitev, zajetih v naboru univerzalne poštne storitve, in dostop do posameznih pogodbeno 

opredeljenih delov poštne infrastrukture, izvajalec pa se zavezuje Pošti za nudenje dostopa 

do poštnega omrežja in delov poštne infrastrukture plačevati pogodbeno dogovorjeno ceno 

dostopa. Izvajalec uveljavlja dostop do poštnega omrežja za navedene pošiljke, ki imajo 

lastnosti zamenljivih storitev. Zamenljive storitve so poštne storitve, ki jih je mogoče z vidika 

uporabnika šteti za storitve, ki spadajo v nabor univerzalne poštne storitve, saj so v zadostni 

meri medsebojno zamenljive z univerzalno poštno storitvijo, vključno z značilnostmi dodane 

vrednosti, ter njihove predvidene uporabe in določanja cen.  

 

(2) Oblike dostopa, čas, obseg in ceno dostopa, način reševanja reklamacij in drugi pogoji 

dostopa do poštnega omrežja in delov poštne infrastrukture so določeni v vsakokrat 

veljavnih splošnih pogojih, ki predstavljajo sestavni del te pogodbe. Pogodbeni stranki s to 

pogodbo na podlagi zahteve izvajalca za dostop do poštnega omrežja urejata pogoje za 

dostop do poštnega omrežja in delov poštne infrastrukture ter pravice in obveznosti 

pogodbenih strank, ki niso del splošnih pogojev. 

 

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

z vsemi prilogami, s Splošnimi pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve in cenikom Pošte 

ter se z vsebino navedenih pogojev in cenika izrecno strinja. Splošni pogoji, Splošni pogoji 

izvajanja univerzalne poštne storitve in cenik Pošte so sestavni del te pogodbe in so 

objavljeni tudi na spletni strani Pošte. Izvajalec se izrecno strinja, da bo izpolnjeval svoje 

obveznosti po tej pogodbi v skladu z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji. 

 

4. člen 

(dostop do poštnega omrežja in priprava pošiljk) 

(1) Pošta se zavezuje izvajalcu omogočiti dostop do poštnega omrežja na naslednji točki 

dostopa:  

 regijskih sprejemnih poštah 1102 Ljubljana, 2102 Maribor, 3102 Celje, 4101 Kranj, 5102 

Nova Gorica, 6104 Koper-Capodistria, 8101 Novo mesto, 9101 Murska Sobota ter  

 dostavnih poštah in izročilnih poštah, navedenih v Seznamu dostavnih pošt, ki 

predstavlja prilogo številka 2 in je sestavni del te pogodbe. Izročilne pošte so razvidne iz 

zbirke podatkov z naslovi in zbirke podatkov o uporabnikih poštnih predalov. 

 

(2) Pri dostopu na regijskih sprejemnih poštah (1. dostop) Pošta izvajalcu omogoča dostop za 

pošiljke, sortirane po posameznih dostavnih oziroma izročilnih poštah (če ima naslovnik 

odprt poštni predal na pošti, ki ni njegova dostavna pošta). Pri tem izvajalec sortira pošiljke 

po dostavnih oziroma izročilnih poštah samo za tiste pošte, za katere Pošta pošiljk ne 

usmerja strojno ali pa pošiljke niso strojno usmerljive. Za pošte, za katere Pošta pošiljke 

usmerja strojno in so strojno usmerljive, izvajalec pošiljk ne sortira po dostavnih oziroma 

izročilnih poštah. Seznam pošt, za katere Pošta strojno usmerja pošiljke, je v prilogi številka 3 

k tej pogodbi. Sortiranje pošiljk po dostavnih poštah oziroma izročilnih poštah za poštne 

predale pomeni, da so pošiljke sortirane v skladu s splošnimi pogoji in to pogodbo tako, da 

so povezane v svežnje oziroma vložene v pismarnice, le-ti pa so ustrezno opremljeni tako, 
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da je iz svežnja oziroma pismarnice razvidna dostavna oziroma izročilna pošta, za katero so 

pošiljke namenjene. 

 

(3) Na točkah dostopa na regijskih sprejemnih poštah (2. dostop) Pošta izvajalcu omogoča 

dostop za pošiljke, sortirane po posameznem dostavnem okraju (v okviru dostavne pošte) in 

ločeno sortirane za poštne predale v okviru dostavne pošte, oziroma ločeno za poštne 

predale v okviru pošte, ki ni naslovnikova dostavna pošta (izročilna pošta), naslovnik pa ima 

sklenjen na tej pošti dogovor o uporabi oziroma souporabi poštnega predala. Sortiranje 

pošiljk po dostavnih okrajih oziroma poštnih predalih pomeni, da so pošiljke sortirane v 

skladu s splošnimi pogoji in to pogodbo tako, da so povezane v svežnje oziroma vložene v 

pismarnice, le-ti pa so ustrezno opremljeni tako, da je iz svežnja razvidna dostavna oziroma 

izročilna pošta in dostavni okraj oziroma poštni predali znotraj dostavne oziroma izročilne 

pošte, za katero so pošiljke namenjene. 

 

(4) Na točkah dostopa na posameznih dostavnih oziroma izročilnih poštah (3. dostop) Pošta 

izvajalcu omogoča dostop za pošiljke, sortirane ločeno po posameznem dostavnem okraju 

(v okviru dostavne pošte) in ločeno za posamezni poštni predal (v okviru dostavne pošte 

oziroma izročilne pošte, na kateri ima naslovnik sklenjen dogovor o uporabi oziroma 

souporabi poštnega predala). Pri tem mora izvajalec pošiljke za naslovnike na dostavni pošti 

oziroma izročilni pošti sam oddati na posamezni dostavni oziroma izročilni pošti. Sortiranje 

pošiljk po dostavnih okrajih oziroma posameznih poštnih predalih pomeni, da so pošiljke 

sortirane v skladu s splošnimi pogoji in to pogodbo tako, da so povezane v svežnje oziroma 

vložene v pismarnice, le-ti pa so ustrezno opremljeni tako, da je iz svežnja razvidna dostavna 

oziroma izročilna pošta in dostavni okraj oziroma posamezni poštni predali znotraj dostavne 

oziroma izročilne pošte, za katero so pošiljke namenjene. 

 

(5) Pošta si pridržuje pravico do enostranske spremembe sistema dostavnih in izročilnih pošt iz 

seznama v prilogi številka 2 k tej pogodbi in iz zbirk podatkov. Prav tako si Pošta pridržuje 

pravico do enostranske spremembe pošt, za katere strojno usmerja pošiljke (priloga številka 

3). Pošta bo o vsakokratni spremembi dostavnih pošt in izročilnih pošt ter pošt, za katere 

strojno usmerja pošiljke, 15 dni pred spremembo obvestila izvajalca.  

 

(6) Izvajalec pošiljke več pošiljateljev sortira skupaj za vse pošiljatelje v skladu s vsakokrat 

veljavnimi splošnimi pogoji in upošteva navodila Pošte, ki jih pred pričetkom oddaje pošiljk 

oziroma vsakokratni spremembi teh navodil Pošta posreduje izvajalcu. Izvajalec se zavezuje, 

da bo pri sortiranju pošiljk po dostavnih oziroma izročilnih poštah, po dostavnih okrajih, po 

poštnih predalih in po posameznem poštnem predalu upošteval vsakokrat ažurirane in 

veljavne podatkovne zbirke Pošte, ki so navedene in določene v Splošnih pogojih.  

 

(7) Izvajalec lahko dostopa do poštnega omrežja na točkah dostopa tako, da na teh točkah 

oddaja pošiljke, ki so predmet te pogodbe, v skladu z določili vsakokrat veljavnih splošnih 

pogojev, zlasti upoštevajoč pogoje, ki se nanašajo na način in čas oddaje pošiljk, opremo 

pošiljk in svežnjev oziroma pismarnic ter drugih pogojev dostopa do poštnega omrežja.  

 

(8) Pošta ni dolžna omogočiti dostopa na delih poštnega omrežja, ki niso določeni kot točke 

dostopa. Pošta si pridržuje pravico do zavrnitve vsakokratnega dostopa do omrežja na 

pogodbeno določenih točkah dostopa, če izvajalec pri oddaji pošiljk ne upošteva pogojev za 

dostop do poštnega omrežja in navodil Pošte.  
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(9) Izvajalec in Pošta se dogovorita, da bo Pošta po predhodnem naročilu in v skladu z 

razpoložljivimi kapacitetami opravila za izvajalca prevzem pošiljk na sporočeni lokaciji v 

okviru ekspresnega prevoza tovora. Masa posameznega kosa tovora ne sme preseči 800 

kg. Prevoz se opravi po predhodnem dogovoru z za to določeno osebo in ga je treba 

naročiti najmanj štiri ure pred načrtovano izvedbo. 

 

(10) Izvajalec se zavezuje: 

 da bo pri opremi in sortiranju pošiljk upošteval določila vsakokrat veljavnih splošnih 

pogojev, določila vsakokrat veljavnih Splošnih pogojev izvajanja univerzalne poštne 

storitve, Priročnik za pravilno naslavljanje poštnih pošiljk, ki je objavljen na spletni strani 

Pošte in navodila Pošte; 

 da bo pošiljke oddajal v prenos z oddajnico (obr. P-3a) v dveh izvodih. Kot pošiljatelja bo 

navedel svoj naziv in naslov, poleg tega zapisa pa zapisal številko pogodbe o dostopu do 

omrežja. V levi zgornji kot oddajnice bo vpisal številko in naziv sprejemne pošte ter 

datum oddaje pošiljk. Pri navajanju vrst pošiljk oziroma storitev bo upošteval šifre 

storitev in nazive storitev iz specifikacije storitev Pošte v posamezni obliki dostopa in v 

posamezni vrsti pošiljke (masnem razredu pošiljke); in sicer npr.:  

 805908  1. dostop – standardno pismo, 

 805909  1. dostop – navadno pismo do 20 g, 

 itd., 

pri navajanju števila pošiljk pa bo navedel število pošiljk pri posamezni 

storitvi oz. v posamezni masni stopnji. 

Šifrant storitev z nazivi storitev posreduje izvajalcu Pošta pred prvo oddajo pošiljk 

oziroma ga obvešča o spremembah šifranta storitev. 

 Če izvajalec ne odda pošiljk v skladu s to alinejo in bo Pošta to delo opravila namesto 

njega, bo Pošta to dodatno delo izvajalcu posebej zaračunala po ceniku Pošte, ki velja na 

dan opravljene storitve. V vsakem primeru mora izvajalec sprejemni pošti predati točne 

podatke o skupnem številu pošiljk po posameznih oblikah dostopa in po posameznih 

vrstah pošiljk ter masnih stopnjah. 

 

(11) Pošta se zavezuje: 

 da bo vodila dnevni pregled števila in vrste oddanih pošiljk in zneskov poštnine; 

 da bo o vseh spremembah v zvezi s plačilom pisno obveščala izvajalca; 

 da bo izvajalcu pri oddaji pošiljk predala potrjene izvode oddajnic; 

 da bo pošiljke prenesla v roku iz vsakokrat veljavnih splošnih pogojev. 

 

(12) Izvajalec soglaša, da pošta pošiljk ne žigosa s poštnim žigom in da se za datum oddaje šteje 

datum v poštnem žigu, ki je odtisnjen v oddajnici, s katero so pošiljke oddane v prenos. 

 

5. člen 

(količine pošiljk in regionalna razporeditev) 

Izvajalec s to pogodbo napoveduje, da bo na podlagi te pogodbe letno oddajal v prenos 

pošiljke v skladu z naslednjo dinamiko: 

 tedensko: ___________ kosov, 

 mesečno: ________ kosov, 

 letno: _________ kosov. 
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Izvajalec bo oddajal pošiljke na naslednjih regijskih sprejemnih poštah od ponedeljka do petka 

ob naslednjih urah: 

 1102 Ljubljana in 2102 Maribor med 8. in 17. uro 

 3102 Celje, 4101 Kranj, 5102 Nova Gorica, 6104 Koper-Capodistria, 8101 Novo mesto in 

9101 Murska Sobota med 8. in 16. uro, in sicer sortirane in opremljene v skladu z določili 

vsakokrat veljavnih splošnih pogojev in te pogodbe. 

Na dostavnih poštah oziroma izročilnih poštah bo pošiljke oddajal od ponedeljka do petka 

najkasneje do dve uri pred zaključkom delovnega časa pošte za stranke. Pošiljke bo sortiral in 

opremil v skladu z določili vsakokrat veljavnih splošnih pogojev in te pogodbe. 

 

6. člen 

(posredovanje podatkov o količini pošiljk) 

Izvajalec se zavezuje pred oddajo pošiljk Pošti posredovati podatke o količinah pošiljk ločeno po 

posameznih dostavnih oziroma izročilnih poštah (iz seznama v prilogi številka 2 k tej pogodbi in 

iz zbirk podatkov). Podatki o količini pošiljk morajo biti posredovani tudi za posamezni dostavni 

okraj, za poštne predale oziroma za posamezni poštni predal. Navedene podatke posreduje 

izvajalec na elektronski naslov dostop@posta.si, po dogovoru pa tudi na druge dogovorjene 

elektronske naslove. Natančneje je posredovanje podatkov o količini pošiljk navedeno v 

navodilih Pošte.  

 

7. člen 

(seznam oseb in vozil) 

(1) Izvajalec ob podpisu pogodbe skrbniku pogodbe posreduje seznam oseb in vozil z 

registrsko številko v skladu s splošnimi pogoji, ki predstavlja prilogo številka 4 k tej pogodbi. 

 

(2) Navedeni seznam je izvajalec dolžan osveževati v skladu s splošnimi pogoji.  

 

(3) Pošta bo za osebe iz seznama, ki bodo vstopale na varovano območje Pošte, izdala 

dovolilnice za vstop. 

 

8. člen 

(dostop do delov poštne infrastrukture) 

(1) Pošta se zavezuje izvajalcu pod pogoji, določenimi v splošnih pogojih, omogočiti dostop do 

posameznih delov poštne infrastrukture, in sicer: 

- ______________, 

- ______________, 

- ______________... 

 

(2) S strani izvajalca podpisani »Pogoji uporabe digitalnih podatkov« predstavljajo prilogo 

številka 5 k tej pogodbi. 

 

9. člen 

(cene dostopa) 

(1) Izvajalec se s to pogodbo zavezuje Pošti plačevati za dostop do dogovorjenih delov 

poštnega omrežja in do dogovorjenih delov poštne infrastrukture v skladu s cenikom Pošte, 

ki velja na dan opravljene storitve. 

 

mailto:dostop@posta.si
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(2) Cenik za dostop do poštnega omrežja predstavlja prilogo vsakokrat veljavnih splošnih 

pogojev. 

 

(3) Za vsakokratno tedensko posredovanje podatkovne zbirke z naslovi in posredovanje zbirke 

uporabnikov poštnih predalov Pošta izvajalcu zaračuna dejanske stroške vsakokratnega 

posredovanja. 

 

(4) (opcija) Cena za posredovanje zbirke informacij o spremembi naslovov se zaračuna po 

ceniku Pošte, ki velja na dan opravljene storitve. 

 

(5) Cena za kontrolo pravilnosti priprave, opreme in sortiranja pošiljk se zaračuna po ceniku 

Pošte, ki velja na dan opravljene storitve. 

 

(6) Cena za ekspresni prevoz tovora (prevzemi pošiljk v prostorih izvajalca ali na drugi lokaciji) 

se zaračuna po ceniku Pošte, ki velja na dan opravljene storitve. 

 

(7) Cene storitev, ki niso posebej opredeljene v tej pogodbi, se zaračunajo po ceniku Pošte, ki 

velja na dan opravljene storitve. 

 

(8) Na opravljene storitve se obračuna DDV v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

(9) 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. 

 

10. člen 

(plačilo) 

(1) Izvajalec se zavezuje, da bo račun plačal v __ dneh po prejemu računa, ki ga do 15. dne v 

mesecu za opravljene storitve v preteklem mesecu izstavi poslovna enota Pošte ________. Za 

zamude s plačilom je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti. 

 

(2) Izvajalcu se na naslov, naveden v glavi pogodbe, izstavi en račun s specifikacijo opravljenih 

storitev po sprejemnih poštah. 

 

11. člen 

(varstvo osebnih podatkov) 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta na področju varstva osebnih podatkov v celoti 

spoštovali določila Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

 

12. člen 

(zavarovanje obveznosti in  izjave izvajalca) 

(1) Izvajalec se zavezuje, da bo v roku 15 dni po sklenitvi te pogodbe Pošti predložil potrdilo o 

zavarovanju obveznosti, kot je določeno v vsakokrat veljavnih splošnih pogojih, in sicer v 

znesku ene četrtine napovedanega letnega prometa, kar v času sklepanja pogodbe znaša 

____________ EUR. V nasprotnem primeru lahko Pošta skladno z vsakokrat veljavnimi splošnimi 

pogoji brez odpovednega roka odstopi od pogodbe. 

 

(2) Izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno izjavlja, da: 
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 nima neporavnanih in zapadlih obveznosti do Pošte; 

 izpolnjuje vse pogoje, ki jih za opravljanje zamenljivih storitev predpisuje ZPSto-2 in 

relevantni podzakonski akti.  

 

13. člen 

(prepovedana vsebina pošiljk) 

Izvajalec se zavezuje, da v pošiljkah, ki so predmet te pogodbe, ne bo pošiljal blaga, katerega 

prenos je prepovedan v skladu z ZPSto-2. V nasprotnem primeru je odgovoren za vso morebitno 

povzročeno škodo. 

 

 

 

 

14. člen 

(medsebojna komunikacija) 

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

izvedene v pisni obliki, ki je poslana 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 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 tej 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. 

 

15. člen 

(strokovni nadzor) 

Za strokovni nadzor izvajanja te pogodbe se imenujeta: 

 na strani izvajalca: ____________________, tel. ____________, elektronski naslov 

___________________________; 

 na strani Pošte: _________________________, tel. __________________, elektronski naslov 

___________________@posta.si. 

 

16. člen 

(končne določbe) 

(1) 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. 

 

(2) Pogodba se sklene za obdobje od _________ do ___________. 

 

(3) Vsaka pogodbena stranka lahko to pogodbo odpove na način in iz razlogov, kot določajo 

splošni pogoji.  

 

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

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

 

(5) Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
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(6) Vsaka sprememba in dopolnitev je možna le z aneksom k pogodbi, ki ga podpišeta obe 

pogodbeni stranki. 

 

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

stranka 1 (en) izvod. 

 

_________, ______________ Maribor, _______________ 

  

 POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 

 

 

  

  

  

 

Priloge: 

1. Podpisan Dogovor o varovanju zaupnih podatkov in informacij 

2. Seznam dostavnih pošt 

3. Seznam pošt, za katere Pošta strojno usmerja pošiljke  

4. Seznam oseb in vozil z registrsko številko 

5. Podpisani Pogoji uporabe digitalnih podatkov 

6. Interni akt izvajalca o varovanju osebnih podatkov 

 


