
 
 

Na podlagi 27. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) in zahteve izvajalca 
poštnih storitev z dne … 
 
 Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, davčna številka: 25028022, TRR: 90672-
0000040025, ki jo zastopa generalni direktor mag. Alfonz Podgorelec ( v nadaljevanju: Pošta 
Slovenije) 
 
in  
………………………………………………………………………………………………… 
(v nadaljevanju: izvajalec poštnih storitev) 
 
skleneta  
 

POGODBO 
o načinu obračunavanja plačil poštnih storitev, ki so označena z veljavnimi poštnimi 

znamkami 
 

 
1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da ima Pošta Slovenije na podlagi zakona o poštnih storitvah 
izključno pravico do izdajanja poštnih vrednotnic.  
 

2. člen 
Veljavne poštne znamke se v skladu z določili 1. točke drugega odstavka 32. člena zakona o 
poštnih storitvah in tretjega odstavka 4. člena pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic 
(Uradni list RS, št. 83/02) uporabljajo za označevanje plačila poštnih storitev. 
 
Če je na poštni pošiljki nalepljena neveljavna poštna znamka, se šteje, da poštna storitev ni 
bila plačana. 
 

3. člen 
Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da je izvajalec poštnih storitev registriran za izvajanje 
poštnih storitev  in izpolnjuje pogoje za izvajanje poštnih storitev v skladu z zakonom o 
poštnih storitvah, kar dokazuje z izpisom iz registra Okrožnega sodišča v ….,  št. reg vložka 
…, z dne … in aktom Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike 
Slovenije ( v nadaljevanju : ATRP RS), št. … z dne …oziroma z obvestilom, posredovanim 
ATRP RS št. … z dne … 
 

4. člen 
Izvajalec poštnih storitev bo opravljal tudi storitve prenosa poštnih pošiljk, na katerih je 
plačilo storitve označeno z veljavnimi poštnimi znamkami, zato je na Pošto Slovenije dne … 
naslovil zahtevo za sklenitev te pogodbe. 
 
Pošta Slovenije se zaveže skleniti to pogodbo najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve 
izvajalca poštnih storitev, sicer lahko na zahtevo izvajalca odloči o sklenitvi pogodbe ATRP 
RS. 
 



 
 

5. člen 
S to pogodbo pogodbeni stranki uredita način obračunavanja plačil poštnih storitev, ki so 
označena z veljavnimi poštnimi znamkami, celoten prenos poštne pošiljke pa je opravil 
izvajalec poštnih storitev preko svojega poštnega omrežja. 
 
Določila te pogodbe se uporabljajo le za poštne storitve, ki jih izvajalec poštnih storitev izvaja 
v notranjem poštnem prometu. 
 
 

6. člen 
Izvajalec poštnih storitev, ki sprejme v prenos poštno pošiljko, na kateri je plačilo poštne 
storitve označeno z veljavno poštno znamko v odgovarjajoči vrednosti, opravljene poštne 
storitve ne zaračuna pošiljatelju ali naslovniku. 
 

7. člen 
Izvajalec poštnih storitev pri sprejemu v prenos poštne pošiljke, na katerih je plačilo poštne 
storitve označeno z veljavno poštno znamko,  ustrezno jasno vidno označi, kar lahko stori 
tako, da: 

- na poštno pošiljko nalepi posebno nalepko, iz katere je razviden izvajalec poštne 
storitve ter čas in kraj sprejema poštne pošiljke v prenos ali 

- na poštno pošiljko odtisne svoj žig ali štampiljko, iz katere je jasno razviden izvajalec 
poštne storitve ter čas in kraj  sprejema poštne pošiljke v prenos. 

 
Izvod posebne nalepke oziroma odtis žiga  ali štampiljke izvajalec poštnih storitev deponira 
pri Pošti Slovenije na dan sklenitve te pogodbe. 
 
O vsaki spremembi posebne nalepke, žiga ali štampiljke je izvajalec poštnih storitev dolžan 
obvestiti Pošto Slovenije in pridobiti njeno soglasje pred začetkom uporabe spremenjene 
nalepke, žiga ali štampiljke. 

 
8. člen 

Izvajalec poštnih storitev poštne pošiljke, označene v skladu s 7. členom te pogodbe, 
evidentira na posebnem obrazcu - potrdilu, ki je priloga št. 1 te pogodbe. 
 
Izvajalec poštnih storitev mora poštne pošiljke, na katerih je plačilo storitve označeno z 
veljavnimi poštnimi znamkami, opremiti na način iz 7. člena te pogodbe, po sprejemu poštnih 
pošiljk od strank in pred začetkom opravljanja distribucije pa poštne pošiljke predložiti na 
vpogled Pošti Slovenije.  
 
Pošta Slovenije in izvajalec poštnih storitev se dogovorita o kontrolni(h) pošti(ah), ki 
preveri(jo) nominalno vrednost nalepljenih znamk, kar potrdi(jo) na posebnem obrazcu-
potrdilu, ki se izpolni v dvojniku. Kopijo dvojnika prejme izvajalec poštnih storitev po 
opravljeni kontroli. 
 
Kontrolna(e) pošta(e) je (so): …………………………………………………………. 
 

 
 



 
 

9. člen 
Izvajalec poštnih storitev mora poštne znamke, nalepljene na poštnih pošiljkah, pred 
distribucijo, najkasneje pa pred vročitvijo naslovniku, razveljaviti z odtisom štampiljke ali 
žiga, iz katerega je razviden datum in kraj razveljavitve poštnih znamk. Štampiljka ali žig 
morata biti odtisnjena tako, da prekrivata in s tem razveljavljata vsako nalepljeno poštno 
znamko. 
 

10. člen 
Na podlagi potrjenih obrazcev – potrdil iz 8. člena te pogodbe izvajalec poštnih storitev 
napravi obračun prenosa poštnih pošiljk, na katerih je plačilo označeno z veljavnimi poštnimi 
znamkami. Obračun  do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec izstavi Pošti Slovenije.  
 
Obračunu iz predhodnega odstavka tega člena mora izvajalec priložiti dokazila o opravljenih 
poštnih storitvah, to je pravilno potrjene posebne obrazce – potrdila iz 8. člena te pogodbe. 
 

11. člen 
 
Pošta Slovenije lahko prejeto dokumentacijo in obračun iz predhodnega odstavka tega člena 
reklamira v roku 8 dni od njenega prejema, sicer se šteje, da obračun potrjuje. 
 
Pošta Slovenije lahko reklamira prejeti obračun, če: 

- obračunu ni(so) priložen(i) potrjeni posebni obrazci – potrdila iz 8. člena te pogodbe, 
- se podatki iz predloženega obračuna in potrjenih posebnih obrazcev ne ujemajo. 

 
Pošta Slovenije na podlagi potrjenega obračuna izvajalcu poštnih storitev nakaže obračunani 
znesek v roku 30 dni  po prejemu dokumentacije in obračuna iz drugega odstavka tega člena 
na TRR izvajalca poštnih storitev št. … 
 
V primeru reklamacije na prejeto dokumentacijo in obračun opravljenih poštnih storitev, se 
rok za nakazilo iz četrtega odstavka tega člena podaljša sorazmerno času, porabljenem za 
reševanje reklamacije, pri čemer morata obe pogodbeni stranki reklamacijo reševati brez 
nepotrebnega odlašanja. 
 
 

12. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se pri obračunu poštnih storitev izvajalca poštnih storitev 
odštejejo stroški natisa, distribucije, skladiščenja in prodaje poštnih znamk, ki so ob natisu in 
prodaji bremenili Pošto Slovenije (5 SIT po posamezni poštni znamki). 
 

13.člen 
Izvajalec poštnih storitev ne more zahtevati  plačila obračuna izvedenih poštnih storitev v 
skladu s to pogodbo: 

- če je bila storitev opravljena preko javnega poštnega omrežja, 
- če je bila na poštni pošiljki nalepljena neveljavna poštna znamka, 
- če poštna pošiljka ni bila označena s posebno nalepko ali s posebnim žigom, 

identičnem nalepki oziroma žigu izvajalca poštnih storitev, deponiranem pri Pošti 
Slovenije, 

- če je poštno storitev oziroma poštne storitve opravil na način, ki onemogoča 
evidentiranje poštnih pošiljk in njihov obračun v skladu s to pogodbo. 

 



 
 

14. člen 
Pogodba se sklepa za nedoločen čas, s tem, da jo vsaka od pogodbenih strank lahko odpove s 
30-dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem vročitve pisne odpovedi drugi 
pogodbeni stranki. 
 
V primeru kršitev določil te pogodbe lahko pogodbi zvesta stranka pogodbo odpove brez 
odpovednega roka v naslednjih primerih: 

- če izvajalec poštnih storitev na obrazcu - potrdilu iz 8. člena te pogodbe napačno 
evidentira opravljene poštne storitve in takšno ravnanje ponovi kljub pisnemu 
opozorilu Pošte Slovenije, 

- če izvajalec poštnih storitev poštnih pošiljk ne označi v skladu s 7. členom te pogodbe 
in takšno ravnanje ponovi kljub pisnemu opozorilu Pošte Slovenije, 

- če izvajalec kljub pisnemu opozorilu Pošte Slovenije poštne storitve izvaja na način, 
ki onemogoča evidentiranje poštnih pošiljk in njihov obračun v skladu s to pogodbo, 

- če Pošta Slovenije ne nakaže obračunanega zneska opravljenih poštnih storitev v 
skladu s tretjim oziroma četrtim odstavkom 11. člena te pogodbe. 

 
V primeru iz drugega odstavka tega člena se šteje, da je pogodba odpovedana z dnem vročitve 
pisne odpovedi drugi pogodbeni stranki. 

 
15. člen 

Za vsa razmerja, ki s to pogodbo niso izrecno urejena, se uporabljajo določila obligacijskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 83/01). 
 

16. člen 
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem določil te pogodbe, bosta pogodbeni 
stranki reševali predvsem sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov 
pristojna ATRP RS. 
 

17. člen 
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od … dalje.  
 

18. člen 
Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 
po en izvod. 
 

19. člen 
Tipska pogodba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se za vse zainteresirane 
izvajalce poštnih storitev uporablja v enakem besedilu. 
 
 
V Mariboru, dne 
         V ……., dne 
Pošta Slovenije, d.o.o. 
 
mag. Alfonz Podgorelec      ………………………… 
Generalni direktor       Izvajalec poštnih storitev 
 
 
      



 
 

Priloga št. 1: Obrazec – Potrdilo o kontroli pošiljk, na katerih je 
  plačilo poštne storitve označeno z veljavnimi poštnimi znamkami 
 

  Pošta Slovenije, d. o. o.  
  Slomškov trg 10, 2500 Maribor  
  Davčna št.: 25028022  
   
   
  Izvajalec poštnih storitev   
  Naziv 

_________________________________________________________________ 
  Naslov 

________________________________________________________________ 
  Številka pogodbe 

______________________ 
 

   
   

POTRDILO O KONTROLI POŠILJK, NA KATERIH JE 
 PLAČILO STORITVE OZNAČENO Z VELJAVNIMI POŠTNIMI ZNAMKAMI 

     
   
 Zap.  Količina Skupna 
 št. Vrste pošiljk  (v kosih) poštnina 
    (v SIT) 
 1 2 3 4 
   

   

   

   

   

   

   

  Skupaj  

   
   
 V _____________________________, __________ 2003  
   
   
   
 Podpis in štampiljka izvajalca poštnih storitev: Podpis poštnega delavca in žig pošte, ki 
  opravlja kontrolo: 
   
   
 _________________________ _________________________ 
   

        
 


