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Opomba:  

  

Protokol se lahko v času trajanja pogodbenega vzdrževanja 

spremeni, npr. iz organizacijskih vzrokov,  še posebej pa v primeru 

implementacije v ta namen ustreznega orodja.  

Namen je, da naročnik informacijsko vključi izvajalca v ta sistem in 

ostale naročnikove namenske nadzorne sisteme.  
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PROTOKOL VZDRŽEVANJA NA POZIV: 
 

Izvajalec mora obvezno voditi naslednje: 

 

1. EVIDENCO VZDRŽEVANJA 

Izvajalec mora voditi evidenco opreme na kateri je bilo izvedeno 

preventivno vzdrževanje v elektronski obliki - program Excel (Priloga 

»Evidenca vzdrževanja računalniške opreme«).   

 

Evidenca mora vsebovati naslednje:  

 datum in uro prijave napake, datum in uro začetka popravila, 

datum in uro zaključka, popravila, odjava napake, čas trajanja od 

prijave do odjave, naziv opreme, tip opreme, model, proizvajalca, 

serijsko številko, poštno evidenčno številko, oceno obrabljenosti, 

naziv obrabljene opreme, opis obrabljenosti, lokacijo, 

mikrolokacijo, uporabnika, computer name, opis napake, 

porabljene rezervne dele. 

 

Evidenco mora izvajalec poslati do petega dne v mesecu za pretekli 

mesec v Področje informacijske tehnologije. 

 vodji Oddelka za razvoj informacijskih rešitev,  

 skrbniku podatkov o osnovnih sredstvih. 

 

 

2. STATISTIKO NAPAK 

Izvajalec mora v elektronski obliki dvakrat letno podati statistiko 

(Priloga  »Statistika evidentiranih  napak«). Statistiko mora podati za 

poštne poslovalnice po njihovih poslovnih enotah. V statistiki morajo 

biti zajeti naslednji podatki: 

 za katero obdobje je statistika narejena 

 poslovna enota 

 naziv, tip, model opreme 

 proizvajalca opreme 

 serijsko številko 

 in odstotek napak 

 

Prejemnika statistike evidentiranih napak sta: 

 vodja Oddelka za razvoj informacijskih rešitev   

 vodja Oddelka za sistemski inženiring  

 

 

3. EVIDENCO SPREMEMBE MIKROLOKACIJE RAČUNALNIŠKE 

OPREME  

Izvajalec mora v elektronski obliki - program Excel (priloga: Evidenca 

spremembe mikrolokacije), voditi evidenco spremembe 
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mikrolokacije računalniške opreme. Evidenco mora poslati do 

petega v mesecu za pretekli mesec. 

 

Prejemniki evidence so: 

 Področje informacijske tehnologije, vodja Oddelka za razvoj 

informacijskih rešitev, 

 Področje informacijske tehnologije, vodja Oddelka za 

sistemski inženiring, 

 Področje računovodstva, Oddelek računovodstva - Osnovna 

sredstva.  

 

KONTAKTNE OSEBE :  

Kontaktne osebe naročnika so zaposleni v Področju informacijske 

tehnologije, in sicer v: 

 Oddelku za razvoj informacijskih rešitev za III. infrastrukturni 

nivo (delovne postaje in periferija) 

 Oddelku za sistemski inženiring za I., II. in III. infrastrukturni 

nivo (vsa oprema razen delovnih postaj in periferije) 

 

 

Izvajalec mora dosledno upoštevati naslednje:  

 

PRIJAVA NAPAKE 

Naročnik opravi prijavo napake na  izvajalčevo telefonsko številko ali 

po elektronski pošti, ki je namenjena samo naročniku.  

Prijavo lahko opravi samo zaposlen v Področju informacijske 

tehnologije: 

 Oddelku za razvoj informacijskih rešitev, 

 Oddelku  za sistemski inženiring. 

 

ODZIVNOST 

Definicija odzivnosti: 

 

Odzivnost definira čas v katerem mora izvajalec pristopiti k odpravi 

napake na lokaciji izvora napake (kot je določeno v pogojih tega 

naročila). 

 

 

IZVEDBA VZDRŽEVANJA  

 

Ponudnik mora v primeru popravila katerekoli strojne opreme (UPO) 

v servisu zagotoviti delujoč nadomestni kos opreme za čas 

popravila. 

 

Opreme odpeljane iz poštne poslovalnice ni potrebno vračati na isto 

lokacijo (velja samo za poštne poslovalnice, tudi za pogodbene 
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pošte) - v tem primeru mora izvajalec obvezno prijaviti spremembo 

mikrolokacije, kar stori v elektronski obliki v programu Excel (Priloga: 

»Evidenca spremembe mikrolokacije računalniške opreme«).  

 

Evidenco pošlje: 

 Področje informacijske tehnologije, Oddelek za sistemski 

inženiring, skrbnik podatkov o osnovnih sredstvih, 

 Sektor za informatiko, vodji Oddelka za razvoj informacijskih 

rešitev, 

 Področje računovodstva, Oddelek računovodstva - Osnovna 

sredstva, 

 

Ponudnik mora v primeru popravila katerekoli strojne opreme 

(uprava in PE) v servisu zagotoviti delujoč nadomestni kos opreme 

za čas popravila.  

 

V primeru fizične zamenjave delovne postaje mora izvajalec na 

lokalnem strežniku poštne poslovalnice v orodju «remote 

management« ustrezno popraviti »MAC« naslov. 

MAC naslov nove delovne postaje pa javiti: 

 Področje informacijske tehnologije, vodji oddelka za razvoj 

informacijskih rešitev, 

 

PRISOTNOST USLUŽBENCA POŠTE SLOVENIJE 

Izvajalec posega na računalniški opremi ne sme opravljati brez 

prisotnosti uslužbenca Pošte Slovenije oz. zaposlenega v pogodbeni 

pošti. 

 

DOKUMENTACIJA  

Izvajalec je dolžan v treh izvodih izpolniti obrazec »Obvestilo o 

napaki na računalniški opremi« (Priloga »Obvestilo o napaki na 

računalniški opremi«). Izvod obvestila pošlje na naslov Pošta 

Slovenije, Področje informacijske tehnologije, Zagrebška cesta 106, 

2000 Maribor, po faksu, drug izvod prejme uporabnik, tretji izvod pa 

obdrži izvajalec.  

 

V obrazcu »Obvestilo o napaki računalniške opreme« mora izvajalec 

izpolniti vse zahtevane podatke.  

 

Podpisan in točno izpolnjen obrazec »Obvestilo o napaki 

računalniške opreme« je podlaga za izdajo delovnega naloga.  

 

STROKOVNA OCENA  

V primeru, da izvajalec oceni, da so težave na opremi posledica 

nezadostne konfiguracije, mora opraviti ustrezno nadgradnjo. V tem 
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primeru ravna enako, kot kadar gre za napako na računalniški 

opremi. 

 

V primeru, da izvajalec oceni, da poseg na opremi ni ekonomičen, 

racionalen, rentabilen in smotrn, je dolžan podati izjavo o smotrnosti 

posega (Priloga »Izjava o smotrnosti posega«),  ki jo bo Področje 

informacijske tehnologije proučilo.  

 

Izjavo pošlje v Področje informacijske tehnologije:  

 vodji Oddelka za razvoj informacijskih rešitev, 

 vodji Oddelka za sistemski inženiring. 

 

ODJAVA NAPAKE 

Izvajalec je po odpravi napake dolžan obvestiti naročnika, da je 

napaka odpravljena - telefonsko in pisno z obrazcem »Obvestilo o 

napaki na računalniški opremi«.  

 

Opomba: 

Protokol se lahko v času trajanja pogodbenega vzdrževanja 

spremeni, še posebej v primeru implementacije v ta namen 

ustreznega orodja. Namen je, da naročnik informacijsko vključi 

izvajalca v ta sistem in ostale naročnikove namenske nadzorne 

sisteme. 
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PROTOKOL PREVENTIVNEGA 

VZDRŽEVANJA: 
 

Izvajalec opravlja redno preventivno vzdrževanje po predpisih in 

standardih proizvajalca opreme, kar obsega: nastavitev, čiščenje in 

testiranje strojne opreme, z namenom zagotoviti normalno 

delovanje in uporabo opreme. 

 

Preventivno vzdrževanje opreme se praviloma opravijo enkrat v 

pogodbenem razmerju (oz. po zapisanih pravilih) na kraju uporabe 

opreme ali dodatno po potrebi. Preventivno vzdrževanje se izvaja na 

osnovi v naprej sprejetega in potrjenega plana.    

 

EVIDENCO PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA 

Izvajalec mora voditi evidenco opreme na kateri je bilo izvedeno 

preventivno vzdrževanje v elektronski obliki - program Excel (Priloga 

»Evidenca preventivnega vzdrževanja«). 

 

Evidenca mora vsebovati naslednje:  

 datum izvajanja in zaključka preventivnega vzdrževanja, naziv 

opreme, tip opreme, model, proizvajalca, serijsko številko, 

poštno evidenčno številko, oceno obrabljenosti, naziv 

obrabljene opreme, opis obrabljenosti, lokacijo, mikrolokacijo, 

uporabnika, computer name. 

 

Evidenco mora izvajalec poslati do petega dne v mesecu za pretekli 

mesec. 

 

Prejemnika evidence preventivnega vzdrževanja sta:  

 vodja Oddelka za razvoj informacijskih rešitev, 

 vodja Oddelka za sistemski inženiring. 

 

KONTAKTNE OSEBE : 

Kontaktne osebe naročnika so: 

 za Upravo družbe in Uprave poslovnih enot - naročnikovi 

regionalni informatiki, 

 za poštne poslovalnice - upravniki/ce pošt, 

 

Izvajalec mora dosledno upoštevati naslednje:  

 

MESEČNI PLAN PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA 

Izvajalec mora v elektronski obliki - program Excel (Priloga »Plan in 

realizacija preventivnega vzdrževanja«) poslati naročniku do 

petnajstega v mesecu za naslednji mesec mesečni plan 
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preventivnega vzdrževanja opreme. Področje informacijske 

tehnologije mora plan odobriti.  

Izvajalec mora v planu zajeti: 

 poštno št., kraj, lokacijo, 

 datum pričetka, datum predvidenega zaključka, 

 kadar gre za opremo na poštah, mora preventivno 

vzdrževanje zaključiti v celoti v enem dnevu, 

 realizirano količino po delovnem mestu 

 kadar gre za Upravo družbe in Uprave poslovnih enot mora 

navesti predvideno količino po delovnem mestu, 

 odstotek realizacije 

 

Prejemnika mesečnega plana sta: 

 vodja Oddelka za razvoj informacijskih rešitev,  

 vodja Oddelka za sistemski inženiring.  

 

 

REALIZACIJA MESEČNEGA PLANA 

Izvajalec je dolžan po opravljenem mesečnem preventivnem 

vzdrževanju obvestiti naročnika o realizaciji mesečnega plana, kar 

mora storiti do petega v mesecu za pretekli mesec.  

Izvajalec poda realizacijo mesečnega plana v elektronski obliki v 

tabeli, ki jo je pripravil za mesečni plan preventivnega vzdrževanja 

(Priloga »Plan in realizacija preventivnega vzdrževanja), kjer označi 

realizirano količino po delovnem mestu, datum realizacije (velja za 

poštne poslovalnice) in odstotek realizacije. 
 

Prejemnika realizacije mesečnega plana sta: 

 vodja Oddelka za razvoj informacijskih rešitev , 

 vodja Oddelka za sistemski inženiring. 
 

 

NAJAVA PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA 

Izvajalec mora, po odobritvi plana, preventivno vzdrževanje 

predhodno dogovoriti z odgovorno osebo na organizacijski enoti 

(za Upravo družbe in Uprave poslovnih enot - regionalni informatiki, 

za poštne poslovalnice -  upravniki/ce pošt), kjer se bo preventivno 

vzdrževanje izvajalo, in sicer: 

 najavo preventivnega vzdrževanja mora opraviti najmanj 

teden dni pred samim posegom, 

 opraviti mora oceno trajanja preventivnega vzdrževanja.  

 

PRISOTNOST USLUŽBENCA POŠTE SLOVENIJE 

Izvajalec posega na računalniški opremi ne sme opravljati brez 

prisotnosti uslužbenca Pošte Slovenije oz. zaposlenega na 

pogodbeni pošti.  
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IZVEDBA VZDRŽEVANJA  

Preventivno vzdrževanje se mora odvijati tako, da ne moti 

delovnega procesa, zato se mora izvajati izven delovnega časa, in 

sicer: 

 po poštnih poslovalnicah obvezno izven delovnega časa,  

 po Upravi družbe in Upravah poslovnih enot na osnovi 

dogovora. 

 

Izvajalec mora pri preventivnem vzdrževanju po poštah preveriti 

delovanje strojne opreme z orodjem »CIM« na lokalnem strežniku 

pošte in skladno z rezultati ukrepati. 

 

STROKOVNA OCENA  

V primeru, da izvajalec oceni, da so težave na opremi posledica 

nezadostne konfiguracije mora opraviti ustrezno nadgradnjo. Poseg 

zavede v »Evidenco preventivnega vzdrževanja in izpiše obrazec 

»Obvestilo o napaki na računalniški opremi«, s pripisom, da je 

napaka bila ugotovljena pri preventivnem vzdrževanju. 

 

V primeru, da izvajalec oceni, da poseg na opremi ni ekonomičen, 

racionalen, rentabilen in smotrn, je dolžan podati izjavo o smotrnosti 

posega (Priloga »Izjava o smotrnosti posega), razen glede čiščenja, 

ki ga opravi v vsakem primeru. 
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PROTOKOL VZDRŽEVANJA KRITIČNE 

OPREME  

 

I. REAKTIVNI DEL 

 

Izvajalec opravlja vzdrževanje po predpisih in standardih proizvajalca 

opreme z namenom zagotoviti normalno delovanje in uporabo 

opreme. 

 

Izvajalec mora obvezno voditi naslednje: 

 

1. EVIDENCO VZDRŽEVANJA 

Izvajalec mora voditi evidenco opreme na kateri je bilo izvedeno 

preventivno vzdrževanje v elektronski obliki - program Excel (Priloga 

»Evidenca vzdrževanja računalniške opreme«).   

Evidenca mora vsebovati naslednje:  

 datum in uro prijave napake, datum in uro začetka popravila, 

datum in uro zaključka, popravila, odjava napake, čas trajanja 

od prijave do odjave, naziv opreme, tip opreme, model, 

proizvajalca, serijsko številko, poštno evidenčno številko,  

 

Evidenco mora izvajalec poslati do petega dne v mesecu za pretekli 

mesec v Področje informacijske tehnologije: 

 vodji Oddelka za razvoj informacijskih rešitev 

 Oddelek za sistemski inženiring, skrbniku podatkov o 

osnovnih sredstvih 

 

 

2. STATISTIKO NAPAK 

Izvajalec mora v elektronski obliki dvakrat letno podati statistiko 

(Priloga  »Statistika evidentiranih  napak«). V statistiki morajo biti 

zajeti naslednji podatki: 

 za katero obdobje je statistika narejena 

 poslovna enota 

 naziv, tip, model opreme 

 proizvajalca opreme 

 serijsko številko 

 in odstotek napak 

 

Prejemnika statistike evidentiranih napak sta: 

 vodja Oddelka za razvoj informacijskih rešitev 

 vodja Oddelka za sistemski inženiring. 
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KONTAKTNE OSEBE :  

Kontaktne osebe naročnika so zaposleni v Področju informacijske 

tehnologije, in sicer v: 

 Oddelku za sistemski inženiring  

 

Izvajalec mora dosledno upoštevati naslednje:  

 

PRIJAVA NAPAKE 

Naročnik opravi prijavo napake na  izvajalčevo telefonsko številko ali 

po elektronski pošti, ki je namenjena samo naročniku.  

Prijavo lahko opravi samo zaposlen v Področju informacijske 

tehnologije: 

 Oddelku za razvoj informacijskih rešitev,  

 Oddelku za sistemski inženiring. 

 

ODZIVNOST 

Definicija odzivnosti: 

Odzivnost definira čas v katerem mora izvajalec pristopiti k odpravi 

napake na lokaciji izvora napake (kot je določeno v pogojih tega 

naročila). 

 

PRISOTNOST USLUŽBENCA POŠTE SLOVENIJE 

Izvajalec posega na računalniški opremi ne sme opravljati brez 

prisotnosti uslužbenca Pošte Slovenije.  

 

DOKUMENTACIJA  

Izvajalec je dolžan v treh izvodih izpolniti obrazec »Obvestilo o 

napaki na računalniški opremi« (Priloga »Obvestilo o napaki na 

računalniški opremi«). Izvod obvestila pošlje na naslov Pošta 

Slovenije, Področje informacijske tehnologije, Zagrebška cesta 106, 

2000 Maribor, po faksu, drug izvod prejme uporabnik, tretji izvod pa 

obdrži izvajalec.  

 

V obrazcu »Obvestilo o napaki računalniške opreme« mora izvajalec 

izpolniti vse zahtevane podatke. Podpisan in točno izpolnjen 

obrazec »Obvestilo o napaki računalniške opreme« je podlaga za 

izdajo delovnega naloga.  

 

ODJAVA NAPAKE 

Izvajalec je po odpravi napake dolžan obvestiti naročnika, da je 

napaka odpravljena - telefonsko in pisno z obrazcem »Obvestilo o 

napaki na računalniški opremi«.  
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POGODBENI ODNOS IZVAJALCA S PRINCIPALOM 

Izvajalec mora imeti s principalom naročnikove KO ustrezen 

pogodbeni odnos (izključno) za opravljanje vzdrževanja iz tega 

naslova. 

 

Opomba: 

Protokol se lahko v času trajanja pogodbenega vzdrževanja 

spremeni, še posebej v primeru implementacije v ta namen 

ustreznega orodja. Namen je, da naročnik informacijsko vključi 

izvajalca v ta sistem in ostale naročnikove namenske nadzorne 

sisteme 
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PROTOKOL VZDRŽEVANJA KRITIČNE 

OPREME  

 

II. PREVENTIVNI DEL 

 

Izvajalec opravlja redno preventivno vzdrževanje po predpisih in 

standardih proizvajalca kritične opreme, kar obsega dobavo licenc in 

storitve posodobitve (firmware, sistemska orodja, DataProtector) in 

neomejeno tehnično podporo. 

 

Preventivno vzdrževanje opreme se praviloma opravijo enkrat v 

pogodbenem razmerju (oz. po zapisanih pravilih) na kraju uporabe 

opreme ali dodatno po potrebi. Preventivno vzdrževanje se izvaja na 

osnovi v naprej sprejetega in potrjenega plana.    

 

 

EVIDENCO PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA 

Izvajalec mora voditi evidenco opreme na kateri je bilo izvedeno 

preventivno vzdrževanje v elektronski obliki - program Excel (Priloga 

»Evidenca preventivnega vzdrževanja«). 

 

Evidenca mora vsebovati naslednje:  

 datum izvajanja in zaključka preventivnega vzdrževanja, naziv 

opreme, tip opreme, model, proizvajalca, serijsko številko, 

poštno evidenčno številko. 

 

Prejemnika evidence preventivnega vzdrževanja sta:  

 vodja Oddelka za razvoj informacijskih rešitev, 

 vodja Oddelka za sistemski inženiring. 

 

KONTAKTNE OSEBE : 

Kontaktne osebe naročnika so zaposleni v Področju informacijske 

tehnologije, in sicer: 

 vodja Oddelka za sistemski inženiring  

 

Izvajalec mora dosledno upoštevati naslednje:  

 

NAJAVA PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA 

Izvajalec mora, po odobritvi plana, preventivno vzdrževanje 

predhodno dogovoriti z odgovorno osebo na organizacijski enoti 

(za Upravo družbe in Uprave poslovnih enot - regionalni informatiki, 
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za poštne poslovalnice -  upravniki/ce poštnih poslovalnic), kjer se 

bo preventivno vzdrževanje izvajalo, in sicer: 

 najavo preventivnega vzdrževanja mora opraviti najmanj 

teden dni pred samim posegom, 

 opraviti mora oceno trajanja preventivnega vzdrževanja.  

 

PRISOTNOST USLUŽBENCA POŠTE SLOVENIJE 

Izvajalec posega na računalniški opremi ne sme opravljati brez 

prisotnosti uslužbenca Pošte Slovenije.  

 

IZVEDBA VZDRŽEVANJA  

Preventivno vzdrževanje se mora odvijati tako, da ne moti 

delovnega procesa,  

 

POROČILO 

Izvajalec je dolžan po vsakem posegu na KO izdelati poročilo in ga 

predati: 

 vodji Oddelka za sistemski inženiring.  

 

Izvajalec opravlja vzdrževanje po predpisih in standardih proizvajalca 

opreme z namenom zagotoviti normalno delovanje in uporabo 

opreme. 

 


