
       
 

 

 
 

 
 
 

 

POSEBNI POGOJI ZA UPORABO IZDELKOV MICROSOFT  
 

Določbe teh Posebnih pogojev za uporabo izdelkov Microsoft (v nadaljnjem besedilu: Posebni 

pogoji) opredeljujejo pogoje in način naročanja, dostopne pravice, cene, pravice in obveznosti, ki 

veljajo za vse storitve uporabe izdelkov Microsoft, na katere se naročnik naroči in jih uporablja.  

 

Določbe teh Posebnih pogojev zajemajo posebne pogoje, ki so relevantni za ponudnikove 

specifične storitve in posebej urejajo to področje. V delih, ki v teh Posebnih pogojih niso urejeni ali 

niso urejeni posebej, se uporabljajo ponudnikovi Splošni pogoji Posita z dne 25. maja 2018, 

dostopni na povezavi https://posita.si/pogoji-uporabe/  (v nadaljevanju: Splošni pogoji Posita). 

 

Določbe teh Posebnih pogojev in Splošnih pogojev  Posita so sestavni del pogodbenega razmerja 

glede uporabe produktov in storitev med uporabnikom in ponudnikom ter se uporabljajo 

neposredno. V delih, ki jih ti Posebni pogoji ne urejajo, se neposredno uporabljajo vsakokrat 

veljavni relevantni evropski in nacionalni predpisi. Navedeni evropski in nacionalni predpisi so 

dostopni na spletni strani www.pisrs.si. 

 

Uporabnik z uporabo ponudnikovih storitev oziroma z obiskom in uporabo spletnih strani 

www.posta.si in www.posita.si potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh Posebnih pogojev, da 

so mu določbe teh pogojev v celoti znane in razumljive ter da jih v celoti sprejema. 

 

 

Splošne določbe 

1. člen 

(1) Pošta Slovenije d.o.o. ima za izvajanje storitev po teh Posebnih pogojih sklenjeno ustrezno 

pogodbo z  Microsoft CSP (Cloud Solution Provider) partnerjem. 

(2) Določbe teh Posebnih pogojev veljajo za vse naročnike, ki s Pošto Slovenije sklenejo pogodbo 

o uporabi izdelkov Microsoft. Če ni izrecno določeno drugače, ti splošni pogoji urejajo tudi 

poslovno razmerje med Pošto Slovenije in naročnikom.  

(3) Za namene izvozne zakonodaje ZDA se šteje, da so Združene države Amerike (ZDA) poreklo 

izdelkov Microsoft.  

(4) Določbe teh Posebnih pogojev veljajo za naročnike. Določbe smiselno veljajo tudi za 

uporabnike, razen če ti Posebni pogoji, Microsoftovi Pogoji za spletne storitve, Pogodba 

Microsoft Cloud in priloge k pogodbi ne določajo drugače.   

 

2. člen 

 

(1) (Izdelki Microsoft so dostopni samo pravnim osebam, razen v delih, ko je v teh Posebnih 

pogojih posebej opredeljeno drugače.    

(2) Ponudnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik), z naslednjimi podatki:   

• sedež in poslovni naslov:   Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija,  

• matična številka:    5881447000,  

• številka vpisa v sodni register:  10940000,  

• davčna številka (ID za DDV):    SI25028022.  

(3) Kontaktni podatki, ki se uporabljajo za vsakokratno komunikacijo med ponudnikom in 

uporabnikom, so naslednji: 
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• spletni strani:     www.posita.si in www.posta.si, 

• kontaktna telefonska številka: 080 1446, 

• številka telefaksa:    02 449 2807, 

• kontaktni e-poštni naslov:   posita@posta.si,  

• podpora:     mcsp@posta.si.   

(4) V teh Posebnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednje pomene: 

• Naročnik: vsaka pravna oseba, ki ima s ponudnikom sklenjeno pogodbo o uporabi izdelkov 

Microsoft. Fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti kot samostojni podjetniki, in 

druge civilne družbe so v teh splošnih pogojih obravnavane enako kot pravne osebe.  

• Izvajalec: podjetje, ki je Microsoftov pooblaščeni prodajalec in izvajalec podpore , in sicer 

Microsoft CSP (Cloud Solution Provider). 

• Microsoft:  Microsoft Ireland Operations Limited. 

• Uporabnik: naročnik ali druga oseba, ki jo naročnik določi za dejanskega uporabnika 

izdelka Microsoft oz. podpore.   

• Izdelki Microsoft: pomenijo pravice do Microsoftovih spletnih storitev, ki lahko vključujejo 

tudi Microsoftovo programsko opremo, vse v skladu z vsakokrat veljavnimi pogoji 

Microsofta, in so kot intelektualna lastnina zaščiteni z veljavnimi predpisi o avtorskih in 

drugih pravicah ter drugimi veljavnimi predpisi.  

• Pogodba o uporabi izdelkov Microsoft: pogodba med ponudnikom in naročnikom, na 

podlagi katere ponudnik in/ali izvajalec izvršuje naročilo naročnika, po katerem ponudnik 

oz. izvajalec  naročniku omogoči zgolj dostop do izdelkov Microsoft  oz. njihovo namestitev 

in uporabo ter podporo, če je to tudi predmet pogodbe.  

• Naročnina:  plačilo uporabe izdelkov Microsoft ali/in plačilo uporabe storitve podpore, na 

osnovi katere naročnik pridobi časovno omejeno pravico do uporabe izdelkov Microsoft 

ali/in uporabe storitev podpore.  

• Podpora: storitev, ki jo ponudnik oz. izvajalec zagotavlja naročniku pri uporabi izdelkov 

Microsoft, če se naročnik za to odloči. 

• Pogodba Microsoft Cloud: pogodba med Microsoftom in naročnikom, na podlagi katere 

pridobi naročnik pravico do uporabe, in sicer v vsebini in obsegu, ki sta v skladu s Pogodbo 

Microsoft Cloud in z dokumenti, na katere se Pogodba Microsoft Cloud sklicuje oz. ki so 

njeni sestavni deli in so objavljeni na spletni stani https://www.microsoft.com.  

• Pravica do uporabe: pravica do dostopa, namestitve in uporabe izdelkov Microsoft, ki jo 

naročniku zagotavlja Microsoft na podlagi Pogodbe Microsoft Cloud. Pravico do uporabe 

naročnik pridobi, ko z Microsoftom sklene Pogodbo Microsoft Cloud.  

• Pravica do uporabe je neizključna, kar pomeni, da jo Microsoft sme zagotavljati tudi 

drugim naročnikom oz. tretjim osebam. Pravica do uporabe je neprenosljiva, kar pomeni, 

da je naročnik ne sme prenesti na tretjo osebo.  

• Microsoftovi »Pogoji za spletne storitve«: pogoji in pravila, pod katerimi sme naročnik 

uporabljati izdelke Microsoft. Pogoji za spletne storitve so objavljeni na spletni strani 

Microsofta: https://www.microsoft.com.    

• Naprava: računalnik, prenosni računalnik, delovna postaja, terminal, dlančnik, pozivnik, 

telefon (tudi pametni telefon), osebni digitalni pripomoček, tablica ali druga elektronska 

naprava.  

• Pomožna programska in strojna oprema: programska in strojna oprema, ki omogoča 

napravam, da dostopajo (uporabljajo) do storitev in/ali funkcionalnosti, ki jih zagotavljajo 

izdelki Microsoft.  

• Programska oprema za redistribuiranje: vzorčne in redistributivne programske kode oz. 

orodja in/ali programske kode oz. orodja razvojne programske opreme.  
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Drugi izrazi, uporabljeni v teh Posebnih pogojih, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 

Splošnih pogojih Posita in vsakokrat veljavnih zakonih ter drugih predpisih. 

 

Pogodbeno razmerje med ponudnikom in naročnikom 

3. člen 

(1) Pogodbeno razmerje med ponudnikom in naročnikom v zvezi z dostopom oz. namestitvijo, 

uporabo izdelkov Microsoft  (v nadaljevanju: uporaba izdelkov Microsoft) in izvajanjem 

podpore pri uporabi izdelkov Microsoft je urejeno s pogodbo o uporabi izdelkov Microsoft, 

prilogami k pogodbi, naročilnico, ponudbo, temi Posebnimi pogoji, ki so sestavni del 

pogodbe o uporabi izdelkov Microsoft, Pogodbo Microsoft Cloud in njenimi prilogami ter 

veljavno zakonodajo. 

(2) Ponudnik lahko v skladu z naročilom naročnika temu omogoči zgolj dostop do izdelkov 

Microsoft oz. njihovo namestitev in uporabo, vse v skladu s pogodbo o uporabi izdelkov 

Microsoft, pri čemer pridobi naročnik pravico do uporabe neposredno od Microsofta na 

podlagi Pogodbe Microsoft Cloud. 

 

Razmerje med Microsoftom in naročnikom 

4. člen 

(1) Nosilec lastninske pravice in vseh drugih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine 

kakorkoli v zvezi z izdelki Microsoft, je Microsoft Ireland Operations Limited oz. druge osebe 

v okviru razmerij z Microsoftom. Izdelki Microsoft so kot intelektualna lastnina zaščiteni z 

veljavnimi predpisi o avtorskih in drugih pravicah ter drugimi veljavnimi predpisi. 

(2) Microsoft lahko posamezne izdelke Microsoft ali njihovo vsebino spreminja v skladu z 

lastno odločitvijo. Ponudnik o teh odločitvah naročnika zgolj obvesti, če ga o tem ni obvestil 

že Microsoft.  

 

(3) Razmerje med Microsoftom in naročnikom v zvezi z uporabo izdelkov Microsoft in podporo 

je urejeno s Pogodbo Microsoft Cloud, z dokumenti, na katere se Pogodba Microsoft Cloud 

sklicuje oz. so njen sestavni del, in z Microsoftovimi Pogoji za spletne storitve. S sklenitvijo 

pogodbe o uporabi izdelkov Microsoft se naročnik strinja z vsebino Pogodbe Microsoft 

Cloud. S Pogodbo Microsoft Cloud pridobi pravico do uporabe, in sicer v vsebini in obsegu, 

ki sta v skladu s pogodbenimi določili in dokumenti, na katere se pogodba sklicuje.   

(4) Posest, dostop do izdelkov Microsoft, njihova namestitev ali uporaba s strani naročnika ne 

pomeni prenosa: 

• kakršnegakoli lastništva na izdelkih Microsoft in/ali 

• kakršnihkoli pravic intelektualne lastnine v zvezi z izdelki Microsoft in/ali  

• kakršnihkoli drugih pravic v zvezi z izdelki Microsoft na naročnika. Naročnik na podlagi 

sklenjene Pogodbe Microsoft Cloud pridobi neposredno od Microsofta izključno in 

samo pravico do uporabe izdelkov Microsoft. 

 

Pravica do uporabe 

5. člen 

(1) Naročnik sme uporabljati izdelke Microsoft samo za zakonite namene in v skladu z 

veljavnimi predpisi in v skladu s Pogodbo Microsoft Cloud in Microsoftovimi Pogoji za 

spletne storitve.  

(2) Naročnik se strinja, da z uporabo izdelkov Microsoft ne bo pošiljal ali distribuiral vsebin, ki 

bi:  



 

 

 
 
 

 

• predstavljale SPAM-sporočila, računalniške viruse, nelegalno programsko opremo 

ter druge prepovedane vsebine,  

• ogrožale ali kršile osebnostne pravic tretjih oseb,  

• kršile pravila dobre poslovne prakse, etičnih in moralnih načel,  

• kršile avtorske pravice in/ali pravice industrijske lastnine.  

(3) Naročnik se strinja, da izdelkov Microsoft ne bo uporabljal z/za nobeno aplikacijo in 

napravo, katere uporaba bi imela za posledico povzročitev škode na stvareh ali kršitev 

avtorskih pravic. 

(4) Naročnik ne sme uporabljati izdelkov Microsoft na način, ki bi na kakršenkoli način kršil 

veljavne predpise, pogodbo o uporabi izdelkov Microsoft in vse njene priloge, vključno s 

Pogodbo Microsoft Cloud in njenimi povezanimi dokumenti ali dokumenti, na katere se ta 

sklicuje, še posebej pa ne sme:  

• izdelovati kopij izdelkov Microsoft, njihovih sestavnih delov, vsebin, pisnih gradiv in 

jih distribuirati, 

• reproducirati, podvajati, kopirati, preprodajati nobenega dela licenc oz. pravic po 

pogodbi, 

• uporabljati, spreminjati, kopirati in/ali distribuirati nobene programske opreme za 

redistribucijo, če ne pridobi pisnega soglasja Microsofta in ne izpolni vseh pogojev, 

kot jih določi in zahteva Microsoft, 

• uporabljati izdelkov Microsoft zaradi nadaljnjega gospodarskega izkoriščanja, jih 

dekompilirati, razstavljati, dajati v zakup, posojati, zastavljati ali kako drugače 

neposredno in posredno uporabljati, kot mu to je to izrecno dovoljeno s Pogodbo 

Microsoft Cloud, 

• uporabljati izdelkov Microsoft na kakršenkoli način, ki krši veljavne predpise.  

 

Prenehanje pravice do uporabe 

6. člen 

(1) Pravica do uporabe naročniku preneha v primerih in v skladu z določili Pogodbe Microsoft 

Cloud.  

(2) Po prenehanju pravice do uporabe naročnik ne sme več uporabljati in dostopati do izdelkov 

Microsoft in mora takoj izbrisati in uničiti vso programsko opremo Microsoft oz. uničiti vse 

kopije izdelkov Microsoft, razen če od Microsofta ali ponudnika prejme kakšna drugačna 

pisna navodila, ki jih je dolžan izpolniti.  

 

 

 

Storitve podpore 

7. člen 

(1) Naročnik izvaja storitve podpore s pogodbenim izvajalcem, ki je Microsoft CSP (Cloud 

Solution Provider) partner. 

(2) Ponudnik oz. njegov izvajalec v okviru izvajanja pogodbe o uporabi izdelkov Microsoft:  

• lahko v imenu in za račun naročnika pri Microsoftu vzpostavi uporabniški račun in z 

njim upravlja,  

• lahko preverja istovetnost za dostop do uporabniškega računa naročnika pri 

Microsoftu,  

• posreduje naročnikovo uporabniško ime in geslo, ki ga zagotovi Microsoft za dostop 

do določenih izdelkov Microsoft, 



 

 

 
 
 

 

• od naročnika pridobi točne kontaktne podatke administratorja posamezne 

uporabniške domene in jih posreduje Microsoftu, ki lahko nato naročniku 

neposredno pošilja sporočila v povezavi s Pogodbo Microsoft Cloud ali delovanjem 

oziroma zagotavljanjem izdelkov Microsoft,  

• v imenu in za račun naročnika izvaja vse ostalo, potrebno za izvajanje pravice do 

uporabe, vse v skladu s pogodbo o uporabi izdelkov Microsoft in svojimi tehničnimi 

možnostmi.  

(3) Naročnik je dolžan ponudniku za namene podpore zagotavljati vse potrebne podatke in 

ostalo, s čimer ponudnik oz. izvajalec eventualno ne razpolaga, razpolaga pa naročnik, in je 

to potrebno za izvajanje pogodbe o uporabi izdelkov Microsoft. 

(4) Naročnik je seznanjen in se strinja, da bo ponudnik oz. izvajalec Microsoftu posredoval 

naročnikov e-poštni naslov, ki mu bo dodeljen pri uporabi izdelkov Microsoft, in da ima 

Microsoft pravico, da na naročnika naslovi vprašanja v zvezi s storitvami, posodobitvami, 

nadgradnjami ali vzdrževanjem izdelkov Microsoft. Ponudnik oz. izvajalec bo posredoval in 

Microsoft bo za potrebe direktnega trženja uporabljal samo podatke tistih naročnikov, ki se 

bodo s tem strinjali.  

(5) Podporo za izdelke Microsoft naročniku zagotavlja izvajalec, ki je prav tako kontaktna točka 

za naročnika v zvezi z uporabniško in tehnično podporo, povezano z izdelki Microsoft, če ni 

s pogodbo o uporabi izdelkov Microsoft določeno drugače.  

(6) Če se naročnik z zahtevkom za podporo obrne direktno na Microsoft, Microsoft v skladu s 

svojo poslovno presojo naročniku sam nudi podporo, ali pa naročnika preusmeri na 

ponudnika oz. izvajalca.  

(7) Podpora za izdelke Microsoft obsega zlasti naslednje storitve: pripravo uporabniškega 

računa; prijavo v račun; nasvete in pogosta vprašanja; nadgradnje storitev in programske 

opreme; konfiguracijo programske opreme; težave z delovanjem nadzora nezaželenih 

elektronskih sporočil; povezljivost odjemalcev in računalniškega omizja ter razpoložljivost 

storitve, ki skrbi za nadzor nezaželenih elektronskih sporočil.  

(8) Microsoft naročniku zagotavlja določeno raven delovanja izdelkov Microsoft skladno s 

pogodbami o ravni storitev. Če naročnik pri ponudniku uveljavlja zahtevek na podlagi 

pogodbe o ravni storitev iz naslova delovanja izdelkov Microsoft, ponudnik oz. izvajalec 

posreduje tak zahtevek v pregled Microsoftu. Microsoft zahtevek preveri in oceni njegovo 

upravičenost v roku 30 dni od prejema. Dobropis, ki ga Microsoft prizna naročniku na 

podlagi takega zahtevka, bo Microsoft plačal ponudniku, ponudnik pa ga bo po prejemu od 

Microsofta plačal naročniku. Posamezni naročnik je iz naslova delovanja izdelkov Microsoft 

upravičen do dobropisa največ v višini priporočene prodajne cene izdelka Microsoft, v zvezi 

s katerim uveljavlja zahtevek. 

(9) Storitve podpore zajemajo:  

• odprtje in nastavitve naročnikovega računa (angleško: tenanta) , 

• osnovne nastavitve povezljivosti na odjemalcih, 

• migracijo elektronske pošte in konfiguracijo Outlooka z novimi nastavitvami, 

• posredovanje osnovnih informacij o storitvi in spremljanje delovanja stanja, 

• izvajanje nujnih vzdrževalnih del ter po potrebi upravljanje s posodobitvami 

programske opreme, 

• sprejem in reševanje incidentov oz. posredovanje le-teh do Microsofta. 

 

 

8. člen 

(kontaktni podatki za izvajanje podpore) 



 

 

 
 
 

 

(1) Naročniku storitev podpore je ob delavnikih (od ponedeljka do petka, razen v dneh, ki so z 

zakonom     

določeni kot državni prazniki ali kot dela prosti dnevi) med 8. in 16. uro na voljo podpora, ki 

jo izvaja ponudnikov izvajalec. 

(2) Ponudnik nudi podporo na brezplačni tel. št. 080 14 46 ali e-naslovu: mcsp@posta.si. 

(3) Storitve podpore so plačljive v skladu s sklenjeno pogodbo o uporabi izdelkov Microsoft in 

cenikom. Storitve podpore lahko uporablja samo naročnik, ki je storitve podpore naročil in 

so opredeljene v pogodbi o uporabi izdelkov Microsoft.    

 

 

Obveznosti ponudnika in naročnika 

9. člen 

Ponudnik bo:  

• omogočil naročniku dostop oz. namestitev in uporabo izdelkov Microsoft, vse na način 

in pod pogoji, kot jih določi Microsoft; 

• varoval informacije v skladu z vzpostavljenim sistemom upravljanja varovanja informacij 

in sprejeto politiko varovanja informacij; 

• storitve zagotavljal s svojimi zaposlenimi, z  Microsoft CSP (Cloud Solution Provider) 

partnerjem in pogodbenimi izvajalci in njihovimi zaposlenimi.  

 

10. člen 

(1) Naročnik se zaveže, da bo storitve uporabljal izključno za lastne potrebe ter za potrebe 

povezanih družb, in sicer izključno za število licenc, določenih v pogodbi o uporabi izdelkov 

Microsoft. 

(2) Če naročnik ali njegov uporabnik s svojim ravnanjem povzroči materialno in/ali 

nematerialno škodo Microsoftu, naročniku, izvajalcu ali tretji osebi, je dolžan sam kriti vse 

nastale stroške, vključno z odškodninami, kaznimi.  

(3) Naročnik se zaveže, da bo pred začetkom uporabe izdelkov in v času trajanja pogodbe 

izpolnil vse pogoje, ki so dogovorjeni s pogodbo o uporabi izdelkov Microsoft in njenimi 

prilogami. 

(4) Naročnik bo upošteval zahteve Microsofta, ponudnika in izvajalca, ki so nujno potrebne za 

zagotavljanje uporabe izdelkov Microsoft in izvajanje podpore.  

(5) Naročnik se zavezuje, da bo redno poravnaval finančne obveznosti za uporabo storitev v 

skladu s pogodbo o uporabi izdelkov Microsoft in njenimi prilogami, vključno s Pogodbo 

Microsoft Cloud in njenimi povezanimi dokumenti ali dokumenti, na katere se ta sklicuje. 

(6) Naročnik je dolžan zagotoviti dostop do interneta v skladu s svojimi potrebami in 

zmožnostmi. Vse stroške interneta za prenos podatkov nosi naročnik. 

(7) V primeru izgube ali kraje podatkov Microsoft, ponudnik in izvajalec niso odgovorni za 

nastalo škodo ali krajo. 

 

Cene in plačilni pogoji 

11. člen 

(1) Ponudnik zaračuna ceno najetih storitev v skladu s cenikom, ki velja ob sklenitvi pogodbe o 

uporabi izdelkov Microsoft in je objavljen na spletnih straneh www.posta.si in 

www.posita.si. 

(2) Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cenika tudi tekom veljavnosti obstoječih 

pogodbenih razmerij.  
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(3) O spremembi cenika ponudnik obvesti naročnika na njegov elektronski naslov, prav tako pa 

bo ponudnik spremembo cenika objavil na svojih spletnih straneh. 

(4) V primeru spremembe cenika, ki ima za posledico dvig cen, ima naročnik pravico, da v 

tridesetih (30) dneh od obvestila o spremembi cenika odstopi od pogodbe o uporabi 

izdelkov Microsoft brez odpovednega roka. Če v tem roku ne odstopi od pogodbe o 

uporabi izdelkov Microsoft, bo ponudnik štel, da je naročnik sprejel spremenjene cene. 

 

12. člen 

(1) Ponudnik začne zaračunavati uporabo izdelkov Microsoft z dnem njihove prve uporabe 

(aktivacije). 

(2) Ponudnik obračunava uporabo izdelkov Microsoft mesečno za vse aktivne in naročene 

izdelke Microsoft v preteklem mesecu, v skladu s Splošnimi pogoji Posita. 

 

Storitve podpore 

13.  člen 

(1) Ponudnik začne zaračunavati storitve podpore z dnem prve uporabe storitve , v skladu s 

Splošnimi pogoji Posita.  

(2) Mesečna podpora na uporabnika z minimalno dobo enega leta po prvem naročilu 

podpore: ponudnik obračunava storitev mesečne podpore mesečno za vse naročene in 

aktivne storitve podpore v preteklem mesecu.  

(3) Letna podpora na uporabnika: ponudnik obračunava storitev letne podpore enkrat letno. 

Prvi obračun letne podpore izvede po prvem naročilu podpore, ostale pa ob vsaki obletnici 

naročila podpore.    

 

Omejitve odgovornosti 

14.  člen 

(1) Ponudnik naročniku odgovarja izključno in samo za to, da izvrši naročnikovo naročilo po teh 

Posebnih pogojih in po pogodbi o uporabi izdelkov Microsoft in njenih prilogah. Šteje se, 

da je ponudnik vse svoje obveznosti iz naslova pogodbe o uporabi izdelkov Microsoft 

izpolnil v celoti in popolno, ko je naročniku omogočil pridobitev pravice do uporabe v 

vsebini in pod pogoji, določenimi v pogodbi o uporabi izdelkov Microsoft. 

(2) Ponudnik v zvezi z izdelki Microsoft in podporo ne daje nobenih jamstev, garancije ali 

kakršnih koli drugih zagotovil.  

(3) Ponudnik naročniku glede izdelkov Microsoft ne odgovarja za pravilnost, za točnost, za 

zanesljivost ali karkoli drugega, vključno za katerekoli posledice uporabe, napačne uporabe 

ali napak v delovanju izdelkov Microsoft.  

(4) Microsoft v zvezi z izdelki Microsoft zagotavlja naročniku jamstva skladno s Pogodbo 

Microsoft Cloud. Odškodninsko in/ali drugo odgovornost v zvezi in/ali iz naslova Pogodbe 

Microsoft Cloud lahko naročnik uveljavlja izključno zoper Microsoft, če so za to izpolnjeni 

pogoji po Pogodbi Microsoft Cloud in veljavnih predpisih.  

 

 

Kršitve pogodbe in odpoved pogodbe, prekinitev storitve 

15. člen 

Za vse kršitve veljavnih predpisov, pogodbe o uporabi izdelkov Microsoft in njenih prilog, 

Pogodbe Microsoft Cloud je naročnik odgovoren ponudniku in Microsoftu. Ponudnik in 

Microsoft imata vsak zase ali oba skupaj v razmerju do naročnika vse posledične zahtevke v 

skladu z veljavnimi predpisi.  



 

 

 
 
 

 

 

16. člen 

(1) Ponudnik oz. izvajalec sme naročniku onemogočiti dostop do uporabe izdelkov Microsoft, 

in sicer tako, da mu ločeno onemogoči dostop do uporabe vsakega posameznega izdelka 

Microsoft ali mu onemogoči dostop v celoti.  

(2) Ponudnik oz. izvajalec onemogoči dostop do uporabe izdelkov Microsoft na podlagi 

veljavnih predpisov, odločbe državnega organa, zaradi zamude pri plačilu naročnine, kršitve 

pogodbe o uporabi izdelkov Microsoft in njenih prilog ali Pogodbe Microsoft Cloud in 

njenih povezanih dokumentov oz. v drugih utemeljenih razlogih.  

 

Končne določbe 

17. člen 

1) Posebni pogoji se objavijo na spletnih straneh ponudnika www.posta.si  in www.posita.si. ter 

pričnejo veljati 25. maja 2018.  

2) Z dnem veljavnosti teh Posebnih pogojev prenehajo veljati predhodni Pogoji pogoji.  

3) Posebni pogoji se objavijo na spletnih straneh ponudnika. 

 

 

 

Maribor, maj 2018 

   

  

  

  Mag. Boris Novak, l.r. 

  generalni direktor 

   

  Mag. Andrej Rihter, l.r. 

  član poslovodstva 

   

  Vinko Filipič, univ. dipl. ekon., l.r. 

  član poslovodstva 
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