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Predmet javnega naročila: Tisk kuvert, računov in opominov z integriranim univerzalnim plačilnim 

nalogom, kuvertiranje z možnostjo dodajanja prilog in distribucija 

 

Št. javnega naročila: 30/JN-2020/S 

 

 

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA NAROČILA  
 

I. Predmet javnega naročila 

 

Predmet javnega naročila obsega: 

A. Tisk kuvert, računov in opominov z integriranim univerzalnim plačilnim nalogom, kuvertiranje 

z možnostjo dodajanja prilog in 

B. Distribucijo do uporabnikov storitev. 

 

II. Okvirna količina 

 

Mesečna količina znaša cca. 42.000 računov z univerzalnim plačilnim nalogom, od katerih ima cca. 

4.000 računov priložen še opomin z univerzalnim plačilnim nalogom (dodaten list). Cca. 400 pa je 

takšnih opominov z univerzalnim plačilnim nalogom, ki so brez računa – v kuverti je torej samo opomin 

z univerzalnim plačilnim nalogom. 

 

III. Obveznosti ponudnika  

 

Pred vsakokratnim tiskom mora ponudnik naročniku v potrditev dostaviti korekturo, ki vsebuje primere 

računov, računov s plačilom preko direktne obremenitve, računov z opominom in samo opominov. 

Korekture se posredujejo naročniku v digitalni pdf. obliki. 

 

Mesečno se naročniku izdela in dostavi tudi arhivska kopija izdanih računov in opominov v pdf. obliki. 

Dokumenti arhiva se izdelajo v formatu tiskanja in morajo omogočati iskanje po vseh variabilno tiskanih 

podatkih kot so številka računa, naziv plačnika, naslov plačnika idr. Variabilno tiskani podatki so del 

datoteke, ki jo naročnik ponudniku dostavi v tisk. 

 

IV. Varstvo osebnih podatkov  

 

Ponudnik mora varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, ki mu jih posreduje naročnik v elektronski 

ali katerikoli drugi obliki. Za morebitno zlorabo teh podatkov prevzema vso odgovornost v skladu z 

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 
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V. Tehnične zahteve 

 

»Združenje bank Slovenije« v dokumentu »Navodilo o obliki, vsebini in uporabi univerzalnega 

plačilnega naloga UPN QR« oz. njegovih prilogah natančno definira kakšen mora biti papir, mere, barve,  

pozicije polj na univerzalnem plačilnem nalogu in strukturo kode QR. 

 

Račun z univerzalnim plačilnim nalogom  

 

Tisk: 

• 5 barv (črna, zelena + dve na UPN obrazcu) na sprednji strani 

• 2 barvi (črna, zelena) na zadnji strani 

• obojestranski tisk 

• velikost: 210 mm x 12" z UPN 

• material: 90 - 100 g/m2 – OCR 

• dodelava: zgibanje (Z-zgib) in kuvertiranje 

 

Opomin z univerzalnim plačilnim nalogom  

 

Tisk: 

• 5 barv (črna, zelena + dve na UPN obrazcu) na sprednji strani 

• 2 barvi (črna, zelena) na zadnji strani 

• obojestranski tisk 

• velikost: 210 x 12" z UPN 

• material (papir): 90 - 100 g/m2 - OCR 

• dodelava: zgibanje (Z-zgib) in kuvertiranje 
 

Kuverta z levim okenčkom:  

 

Tisk:   

• 2 barvi (zelena, črna) 

• material (papir): 70 gr/m2  

 

Ponudnik mora k svoji ponudbi obvezno priložiti vzorce v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


