Velja od 1. 7. 2021

PRILOGA 1 Cenika poštnih storitev v notranjem prometu
Lestvica popustov in pogoji za pridobitev popustov na cene univerzalne storitve za
standardna pisma, standardna pisma prednostno, navadna pisma, navadna pisma
prednostno, dopisnice in dopisnice prednostno v notranjem prometu

Lestvica popustov:
Letna oddana količina (v kos)
nad 250.000 do 500.000
nad 500.000 do 1.000.000
nad 1.000.000 do 2.000.000
nad 2.000.000 do 3.000.000
nad 3.000.000 do 4.000.000
nad 4.000.000 do 5.000.000
nad 5.000.000 do 6.000.000
nad 6.000.000 do 8.000.000
nad 8.000.000 do 10.000.000
nad 10.000.000

% popusta za prenos po Sloveniji
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
11,00%
12,00%

Pogoji za pridobitev popustov:
•Poleg oddanih količin mora uporabnik za odobritev popusta pri sortiranju pošiljke ločiti na pošte, ki v okviru
izvajalca spadajo pod Poštni logistični center Maribor, in na pošte, ki spadajo pod Poštni logistični center
Ljubljana. Prav tako mora pošiljke ločiti na pošte, za katere izvajalec strojno usmerja pošiljke, in na pošte, za
katere izvajalec pošiljk ne usmerja strojno. Seznam pošt za sortiranje je objavljen na spletni strani izvajalca.
•Pošiljke morajo izpolnjevati pogoje, ki so navedeni za posamezno storitev, za katero se odobravajo popusti
v Splošnih pogojih izvajanja univerzalne poštne storitve, oddane pa morajo biti z ustrezno oznako o plačani
poštnini in skupaj z ustrezno sprejemno in spremljajočo dokumentacijo.
•V povprečju mora biti v eni oddaji oddanih več kot 1.000 pošiljk.
•Skupna in povprečna količina v eni oddaji mora biti dosežena v obdobju enega leta od sklenitve pogodbe.
Po poteku tega obdobja se preverijo skupne količine in povprečne količine. Povprečne količine se določijo na
način, da se za posameznega uporabnika upoštevajo vse oddaje pošiljk v zgoraj navedenem obdobju, nato
pa se količina deli s številom oddaj pošiljk.
•Po preteku pogodbenega leta oz. po prenehanju pogodbe se pripravijo poračuni, pri čemer se upoštevajo
dejansko oddane količine in preveri izpolnjevanje pogojev.
•Oddaje pošiljk nad 10.000 kosov morajo biti napovedane vsaj en dan pred oddajo.
•Če se združujejo količine različnih pošiljateljev, se lahko le-te seštevajo le ob pogoju, da so podjetja
povezana v smislu Zakona o gospodarskih družbah, praviloma pa je plačnik le eden izmed naročnikov. Če je
plačnikov več, se lahko količine prav tako seštevajo, naročniki pa morajo solidarno odgovarjati za morebitne
neplačane obveznosti.

