PRILOGA
POŠTA SLOVENIJE d. o. o., ______________________, identifikacijska številka:
SI25028022, ki jo zastopa ____________________________ (v nadaljevanju: izvajalec)
in
_________________________________________, identifikacijska številka: ____________,
ki jo zastopa ____________________________ (v nadaljevanju: uporabnik)
skleneta
POGODBO O PRENOSU POŠTNIH POŠILJK
št. __________
1. þlen
Pogodbeni stranki s to pogodbo doloþata naþin, þas, obseg in ceno za prenos našteti vrste
univerzalne poštne storitve.
2. þlen
Uporabnik se obvezuje, da bo pošiljke iz predhodnega þlena oddajal v prenos pri pošti
______________.
3. þlen
Uporabnik se obvezuje:
x da bo na vse pošiljke izpisal pošiljateljev naslov,
x da bo na vse pošiljke, razen na navadne pakete, pakete in pošiljke za slepe in slabovidne,
v prostoru za znamko oznaþil »Poštnina plaþana pri pošti ________« oziroma »Postage
paid« za pošiljke v mednarodnem prometu,
x da bo na vse pošiljke, ki jih ne bo oddajal pri sprejemni pošti, razen na navadne pakete,
pakete in pošiljke za slepe in slabovidne, nalepil veljavne poštne znamke v zgornji desni
kot naslovne strani pošiljke,
x da bo vse pošiljke pripravil za oddajo v skladu z navodili izvajalca.
4. þlen
Izvajalec se obvezuje, da bo:
x vodil dnevni pregled števila in vrste oddanih pošiljk in zneskov poštnine,
x o vseh spremembah v zvezi s plaþilom pisno obvešþal uporabnika,
x na navadnih paketih in paketih oznaþil plaþilo za prenos teh pošiljk.
5. þlen
Uporabnik soglaša, da pošta navadnih in standardnih pisem ter dopisnic v notranjem prometu
ne žigosa s poštnim žigom. ýe pošiljke niso žigosane s poštnim žigom, se za datum oddaje
šteje datum v poštnem žigu, ki je odtisnjen v popisu oddanih pošiljk, s katerim so pošiljke
oddane v prenos.
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6. þlen
Cena univerzalne poštne storitve se oblikuje po veljavnem ceniku poštnih storitev. Cene iz
cenika vsebujejo DDV.
7. þlen
Uporabnik se obvezuje, da bo ceno poštnih storitev plaþal ob oddaji pošiljk v prenos na
sprejemni pošti.
8. þlen
Izvajalec ima pravico odkloniti sprejem pošiljk, þe uporabnik ni pripravil pošiljk v skladu z
navodili izvajalca ali þe cena poštnih storitev ni plaþana ob oddaji pošiljk v prenos.
9. þlen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse podatke v zvezi s to pogodbo varovali kot
poslovno skrivnost in sta v primeru kršitev tudi odškodninsko odgovorni za povzroþeno
škodo.
10. þlen
Uporabnik se obvezuje, da v pošiljkah, ki so predmet te pogodbe, ne bo pošiljal blaga,
katerega prenos je prepovedan v skladu z Zakonom o poštnih storitvah (Ur. l. RS, št.
102/2004 – uradno preþišþeno besedilo. V nasprotnem primeru je odškodninsko odgovoren za
vso morebitno povzroþeno škodo.
11. þlen
Za strokovni nadzor izvajanja te pogodbe se imenujeta:
x na strani izvajalca: ______________, tel. št. __________,
x na strani uporabnika: ______________, tel. št.__________.
12. þlen
Za razmerja, ki s to pogodbo niso izrecno opredeljena, se uporabljajo doloþila Zakona o
poštnih storitvah, podzakonskih aktov, izdanih na njegovi podlagi, in splošnih pogojev
izvajalca.
opcija za mednarodni promet:
Za razmerja s podroþja mednarodnega poštnega prometa, ki niso izrecno dogovorjena v tej
pogodbi, se uporabljajo doloþila Zakona o poštnih storitvah, podzakonskih aktov, izdanih na
njegovi podlagi, splošnih pogojev izvajalca, splošnih prevoznih pogojev, konvencije in
pravilnikov Svetovne poštne zveze ter drugih mednarodnih predpisov in dogovorov.
13. þlen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali
sporazumno, þe pa to ne bo mogoþe, je za reševanje sporov pristojno sodišþe v Mariboru.

14. þlen
Pogodba se sklepa za nedoloþen þas (opcija: do ____). Vsaka pogodbena stranka lahko to
pogodbo v þasu njenega trajanja odpove. Odpovedni rok znaša 30 dni in priþne teþi z dnem
vroþitve pisne odpovedi drugi pogodbeni stranki.
V primeru kršitev doloþil te pogodbe lahko pogodbi zvesta stranka pogodbo odpove brez
odpovednega roka. V tem primeru se šteje, da je pogodba odpovedana z dnem vroþitve pisne
odpovedi drugi pogodbeni stranki.
15. þlen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Vsaka sprememba in dopolnitev je možna le z aneksom k pogodbi, ki ga podpišeta obe
pogodbeni stranki.
16. þlen
Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka 1 (en) izvod.
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