NAVODILO O KOLIČINSKIH POPUSTIH ZA IZVAJANJE STORITEV PISEMSKEGA EKSPEDITA
1. Predmet navodila
Navodilo o količinskih popustih za izvajanje storitev pisemskega ekspedita (v nadaljevanju:
Navodilo), določa lestvico količinskih popustov in pogoje za njihovo odobritev. Navodilo temelji
na načelih objektivnosti, nediskriminatornosti in transparentnosti.
Navodilo predstavlja sestavni del in prilogo k Splošnim pogojem izvajanja storitev pisemskega
ekspedita (v nadaljevanju: Splošni pogoji).
O pridobitvi popustov se izvajalec in naročnik dogovorita s sklenitvijo pogodbe, ki vsebuje
dodatna določila v zvezi z navedenim, in sicer v skladu z določili Splošnih pogojev in tega
Navodila. Določila teh Navodil se uporabljajo tudi v primeru enkratnih oddaj brez sklenitve pisne
pogodbe, torej na podlagi sprejetega naročila, ki se izvaja v skladu z določili Splošnih pogojev in
tega Navodila.
2. Način odobravanja popustov
Za pridobitev količinskega popusta mora naročnik z izvajalcem skleniti pogodbo in predhodno,
skladno z določili in v rokih, navedenih v Splošnih pogojih oziroma v splošnih pogojih, ki urejajo
izvajanje posamezne vrste storitve prenosa pošiljk, izvajalcu najaviti vsakokratno oddajo
materialov, za katere se izvedejo storitve pisemskega ekspedita ter se opredeliti o poračunskem
obdobju, ki bo določen za obračun količinskega popusta, in sicer na letni ravni ali kvartalno. Pri
tem mora biti najava s strani izvajalca potrjena (sprejeta).
Pri odobravanju količinskega popusta se za določitev višine popusta, ob sklenitvi pogodbe za več
oddaj materialov, upošteva napovedana povprečna dnevna količina oddanih materialov za
dostavo istega dne1, in sicer za vsako posamično storitev pisemskega ekspedita posebej. Pri
poslih z enkratno oddajo se upošteva dejansko število oddanih materialov za dostavo istega dne,
za vsako posamično storitev pisemskega ekspedita posebej.
Pri oddajah materialov brez predhodno sklenjene pogodbe in potrjene (sprejete) najave oddaje s
strani svetovalca prodaje izvajalca, v skladu z določbami prvega odstavka te točke, se naročniku
zaračuna cena po ceniku, ki velja na dan oddaje pošiljk. Naročnik v takih primerih ni upravičen do
količinskega popusta.
Naročnik je ob koncu obdobja, ki ga je izbral in določil za obračun količinskega popusta skladno s
tem Navodilom, upravičen do popusta glede na dejansko količino oddanih materialov za dostavo

Za dostavo istega dne se šteje prvi dan dostave pošiljk, in sicer ne glede na to, da se lahko pošiljke v skladu s
splošnimi pogoji, ki urejajo izvajanje posamezne vrste storitve prenosa pošiljk, dostavljajo več delovnih dni. Pošiljke so
namreč zaradi tehnologije dela pisemskega ekspedita pripravljene in poslane na dostavne pošte na način, ki zagotavlja,
da vse pošiljke prispejo na dostavno pošto na prvi dan, ki je določen za dostavo. Oddane količine se posledično
obračunajo na naslednji način:
- če se npr. v ponedeljek oddajo pošiljke, za katere je kot prvi dan dostave zahtevan četrtek, hkrati pa tudi pošiljke, za
katere je kot prvi dan dostave zahtevan petek, se popust obračuna ločeno za količino, za katero je kot prvi dan
dostave zahtevan četrtek, in ločeno za količino, za katero je kot prvi dan dostave zahtevan petek;
- če so npr. pošiljke oddane v ponedeljek in v torek, dostava pa je za obe oddaji zahtevana v petek, se popust obračuna
na skupno količino, za katero bo prvi dan dostave izveden v petek.
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istega dne, za vsako posamično storitev pisemskega ekspedita posebej, kar izvajalec poračuna v
skladu z določili točke 3 tega Navodila.
3. Način izračuna količinskega popusta in poračuni
Količinski popust se izračunava na dve decimalni mesti natančno, za določitev višine popusta pa
se upošteva sorazmerno količino pošiljk znotraj količinskega razreda, pri čemer se za minimalno
količino znotraj razreda odobri najnižji popust, za maksimalno količino znotraj razreda pa se
odobri najvišji popust znotraj razreda.
Količinski popust se izračuna po naslednji enačbi:
(dejanska količina−minimalna količina v razredu)

(

razpon količine v razredu

) × razpon popusta =

dodatni popust k najnižjemu popustu v razredu

Naročnik ima možnost izbire dveh obdobij poračuna količinskega popusta, in sicer:
1. kvartalno (t.j. po preteku vsakega trimesečnega obdobja znotraj enega leta, štetega od
datuma sklenitve pogodbenega razmerja naprej). Poračun se torej v takem primeru izvede
štirikrat letno;
2. enkrat letno (t.j. po preteku enega leta od sklenitve pogodbenega razmerja naprej).
Naročnik se mora ob sklenitvi pogodbe opredeliti le za eno izbiro obdobja poračuna količinskega
popusta, ki bo izvajalcu podlaga za izvedbo primerjave popustov in za izvedbo poračuna kot
določeno v nadaljevanju Navodila.
Izvajalec na osnovi izbranega obdobja, ob koncu posameznega obdobja, izvede primerjavo med
popusti, ki bi jih naročnik prejel za dejansko oddano količino materialov za dostavo istega dne, ter
med popusti, ki jih je naročnik prejel glede na napovedano povprečno dnevno količino oddanih
materialov za dostavo istega dne, vse za posamezno storitev pisemskega ekspedita posebej. V
primeru neskladja v višini primerjanih popustov izvajalec opravi poračun.
Za pogodbe, sklenjene za obdobje enega leta, se poračun izvede najkasneje v roku 60 dni po
prenehanju pogodbe. Za pogodbe, ki so sklenjene za več let, se poračun izvede najkasneje v roku
60 dni po poteku posameznega preteklega leta znotraj pogodbenega obdobja. Za pogodbe, kjer
je določen kvartalni poračun, se ta izvede najkasneje v roku 60 dni po poteku posameznega
kvartala.
Izvajalec primerja popuste za dejansko oddane količine materialov za dostavo istega dne, s
popustom, ki mu ga je zaračunal na podlagi prejete napovedi o povprečnih oddanih količinah
materialov za dostavo istega dne. Znesek razlike v popustu (plačilu) za dneve, ko je odobreni
popust višji od popusta, do katerega je naročnik dejansko upravičen, gre v breme naročnika,
medtem ko znesek razlike v popustu (plačilu) za dneve, ko je odobreni popust nižji od popusta,
do katerega je naročnik dejansko upravičen, gre v korist naročnika.
Glede na končni seštevek razlik v popustih v obdobju, za katerega izvajalec opravi poračun,
izvajalec naročniku izda račun v višini razlike med ceno, ki bi jo v posledici upravičenosti do
nižjega popusta moral plačati in ceno, ki jo je naročnik v obračunskem obdobju dejansko plačal,
ali naročniku povrne denarna sredstva v višini razlike med ceno, ki jo je naročnik v obračunskem
obdobju dejansko plačal in ceno, ki bi jo v posledici upravičenosti do višjega popusta moral
plačati.
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Izvajalec denarna sredstva, ki jih je naročnik preplačal, povrne najkasneje v roku 80 dni od
prenehanja pogodbe, ali od poteka posameznega obračunskega obdobja. Račun, ki je izstavljen
na podlagi poračuna, mora naročnik plačati v roku 30 dni po izstavitvi računa.
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe se opravi poračun v skladu s to točko Navodila za
obdobje trajanja pogodbe (če je to manj kot eno leto oz. manj kot en kvartal) oziroma za obdobje
od zadnje opravljenega poračuna do prenehanja pogodbe.
Prekoračitev roka za izvedbo poračuna ne vpliva na pravico izvajalca do doplačila (manj oddanih
materialov od napovedi) oziroma na pravico naročnika do vrnitve preplačila (več oddanih
materialov od napovedi).
Izvajalec ob koncu pogodbeno določenega obračunskega obdobja oziroma v primeru prenehanja
pogodbe pregleda tudi dejansko oddane dnevne količine naročnikov za dostavo istega dne, ki so
napovedali, da bodo v povprečju dnevno oddajali pošiljke v količini, za katero niso upravičeni do
popusta. Tak naročnik je upravičen do popusta za vse oddaje za dostavo istega dne v
obračunskem obdobju, ki so bile višje od minimalne količine materialov, za katere so naročniki
upravičeni do popusta. Poračun izvajalec opravi v skladu z določili te točke Navodila.
V primeru več enkratnih oddaj materialov za dostavo istega dne za izvedbo storitev pisemskega
ekspedita, na podlagi posameznih predhodnih naročil pri enemu izmed svetovalcev prodaje
izvajalca, se poračun ne izvede.
Če mora izvajalec naročniku vrniti preplačana denarna sredstva ali če mora naročnik izvajalcu
doplačati za premalo plačane storitve, sta izvajalec ali naročnik v zamudi s plačilom z iztekom roka
za preplačilo ali doplačilo iz te točke Navodila.
4. Popusti
4.1

Popusti za storitve pisemskega ekspedita

Popusti se lahko odobrijo za vsako izmed storitev iz Cenika storitev pisemskega ekspedita, za
katero je v točki 4.2 tega Navodila navedena lestvica popustov. Za storitve pisemskega ekspedita,
ki niso navedene v točki 4.2 tega Navodila ter za storitev Priprava nenaslovljenih pošiljk – na
poštah se popusti ne odobravajo.
4.2

Lestvice popustov

4.2.1

Osnovne storitve pisemskega ekspedita – delo na strojih

V sklopu osnovnih storitev pisemskega ekspedita – delo na strojih, se popusti odobrijo za
naslednje storitve:
- Delo na strojih - naslavljanje pošiljk z ink-jet zapisom
- Delo na strojih - naslavljanje pošiljk z naslovnico
- Delo na strojih - vlaganje ali nalaganje enega kosa reklamnega materiala v časopise in revije,
kataloge….
- Delo na strojih - vlaganje ali nalaganje vsakega naslednjega kosa reklamnega materiala v
časopise in revije, kataloge….
- Delo na strojih - ovijanje izvodov revij in časopisov, katalogov, reklamnih izdaj,.. v folijo
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Lestvica popustov:
Enkratna oz. napovedana
povprečna oddana količina na dan
oddaje v kos

Višina
popusta

1

2

do 1.000
nad 1.000 do 5.000
nad 5.000 do 10.000
nad 10.000 do 20.000
nad 20.000 do 50.000
nad 50.000 do 100.000
nad 100.000 do 200.000
nad 200.000 do 300.000

4.2.2

0
1% - 4%
4% - 8%
8% - 12%
12% - 16%
16% - 20%
20% - 24%
24% - 28%

Osnovne storitve pisemskega ekspedita – ostalo

V sklopu osnovnih storitev pisemskega ekspedita – ostalo, se popusti odobrijo za naslednje
storitve:
- Ostalo - priprava standardnih nenaslovljenih pošiljk po ciljnih skupinah - pakirano v svežnje
- Ostalo - priprava standardnih nenaslovljenih pošiljk po ciljnih skupinah - nepakirano
- Ostalo - priprava nestandardnih nenaslovljenih pošiljk po ciljnih skupinah - pakirano v svežnje
- Ostalo - priprava nestandardnih nenaslovljenih pošiljk po ciljnih skupinah - nepakirano
Lestvica popustov:
Enkratna oz. napovedana
povprečna oddana količina na dan
oddaje v kos

Višina
popusta

1

2

do 10.000
nad 10.000 do 50.000
nad 50.000 do 100.000
nad 100.000 do 200.000
nad 200.000 do 300.000
nad 300.000 do 400.000
nad 400.000 do 600.000

0
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 4%
4% - 8%
8% - 16%
16% - 32%

5. Prehodne in končne določbe
Navodilo začne veljati 1. 8. 2020.
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