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K PREOBLIKOVANJU

POSTE

I.ZAKONSKA PODLAGA
5. dlen Splo5nega akta o kakovosti izvajanja univerzalne po5tne storitve (Uradni list RS,

5t.

/10),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14, 21l15).

47

2.RAZLOGI ZA SPREJEM
Po5ta Slovenije je Obdino Moravske Toplice z dopisom z dne 02.02.2017, sezrrantla z
nadrtovanimi spremembami poStnega omreZja na obmodju obdine Moravske Toplice. Glede na to,
da obdani v poSti Bogojina opravljajo izjemno majhno Stevilo po5tnih in drugih storitev, in v
naselju ni ustreznega poslovnega subjekta, ki bi prevzel v upravljanje pogodbeno poSto, so se
odlodili uvesti pismonoSko poSto.
Lokalna skupnost mora skladno z dolodbami Splo5nega akta o kakovosti izvajanja univerzalne
po5tne storitve podati pisno mnenje o predlogu Po5te Slovenije o ukinitvi redne kontaktne todke in
preoblikovanju v pismono5ko poito kot novemu nadinu zagotavljanja poStnih in drugih storitev na
obmodju te po5te.
Dopis Po5te Slovenije smo posredovali KS Bogojina, s pro5njo, da se do navedene namere poite
opredeli in nam posreduje svoje mnenje. Ker mnenja KS 5e nismo prejeli, ga bomo obdinskemu
svefu posredovali naknadno.

Ker menim, da je ta nadin zagotavljmja po5tnih in drugih storitev neprimeren, obdinskemu svetu
predlagam, da na seji obdinskega sveta opravi razpravo in poda negativno mnenje k
preoblikovanju stalne poSte Bogojina v pismono5ko po5to.
3.

PITEDLOG SKLEPA

obtinski svet obiine Moravske Toplice daje negativno mnenje k predlogu

Po5te slovenije o
ukinitvi redne kontaktne toike in preoblikovanje poite 9222 Bogojina v pismonolko po5to.

Pripravila:
Obdinska uprava

Prilosa:
Dopis PoSte Slovenije z dne 02.02.201

-

Predlagatelj:
Zupan: Alojz Glavad
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Spoltovani gospod iupan,

ielimo vas obvestiti o nairtovanih spremembah poitnega omreZja na obmoiju vaie obiine
oziroma lokalne skupnosti.
Spremenjenim okolildinam na podrotju poitnega prometa se mora prilagajati tudi Poita Slovenije.
predvsem zaradi nadomeitanja klasiine izmenjave sporoiil z
elektronskim poslovanjem dogajajo velike spremembe, posledica tega pa je obdutno stalno
zmanjievanje klasiinih poitnih storitev. Podobno se zaradi enakega razloga zmanjiujejo tudi druge
storitve, zlasti denarni promet oziroma platilne storitve.

V poitnem prometu se namred

Polta SlovenUe se spremenjenim okoliitinam prilagaja tako, da v skladu s svojo strateguo optimizira
poitno omreije in uvaja drugatne oblike kontaktnih toak (poit), kot so pogodbene poite, premiine
poite, lzpostavljena okenco ipd., kijih omogotata Zokon o poitnih storitvoh in Sploini okt o kokovosti
izvaionja univerzolne poitne storitve. Poita SlovenUe s preoblikovanjem sedanjih poite zniiuje in
optimizira stroike vzdrievanja poitnega omreija, pri temer pa ohranja sedanjo dostopnost
po!tnega omreija za uporabnike.
Poita Slovenije rma po veljavnih merilih Sploinego okto o kokovosti izvajanja univerzolne storttve kar
160 poSt oziroma kontaktnih totk vet, kot ji to nalagajo predpisi.
Na obmotju vaie obtine je tudi poita 9222 Bogojina, vendar obtani v njej opravijo izjemno majhno
itevilo poitnih in drugih storitev, zato smo ie nekaj dasa iskali moinosti za drugadno obliko
poslovanja. Ker v naselju ni ustreznega poslovnega subjekta, ki bi prewel v upravljanje pogodbeno
poito, smo se odlodili uvesti pismonoiko poito, ki bo prebivalcem ie naprej zagotavljala tako
izvajanje univerzalne poitne storiwe kot tudi nekaterih druqih storitev.

Poglavitna sprememba pri opravljanju storitev na pismonoiki poiti je, da poita ne posluje v
zdajinjih oz. stacionarnih prostorih, temvet da pismonola opravlja poitne storitve v prilagojenem
dostavnem avtomobilu ob dostavi poiiljk.
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Znaiilnosti pismonoike poite
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so:

ima svojo poitno itevilko (ohrani dosedanjo poitno itevilko in naziv poite), ki jo je treba
navesti ob naslavljanju poiiljk;
uporablja itampiljko v obliki poitnega Ziga, kjerje navedena Stevilka obraiunske poite;
ima doloieno dostavno obmotje oziroma dostavni okolii;
posluje v prevoznem sredsWu;
storitve opravlja v okviru obhodnega reda pismonoie;
na vnaprej dogovorjenem kraju ima lahko vsak dan postanek do 30 minut,
ima matidno - obratunsko poito, kije praviloma najbliija redna poita;
opravlja sprejem, dostavo in izroiitev poiiljk.

Pismonoika poito zagotavljo storitve od ponedeljko do petka, in sicer:
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sprejem in dostavo poiiljk,
sprejem platila poloinice,
vplatilo poitne na kaznice,
izplatilo zneskov z osebnih radunov pri PBS,
prodajo znamk, kuvert in dopisnic,
prodajo sredk in dolotenega nabora trgovskega blaga.
opcUsko - dvig gotovine prek PoS terminala, te je v okolju delujoda linija za prenos
podatkov in je v testnem obdobju treh mesecev doseien minimalni predpisan promet)

Posebnost poslovanja je tudi ta, da vsa gospodinjstva dobijo sluZbeno ltevilko prenosnega telefona
pismonoike poite, to pa je zelo pomembno predvsem za starejie oz. manj mobilne prebivalce. Tako
bodo lahko prebivalci takega okoliia zaradi narodila doloienih storitev vnaprej narodili obisk
pismonoie na njihovem domu.
Pomembna mo:nost oz. prednostje tudi ta, da lahko naslovniki, ki ob poskusu vrofitve priporoiene
in vrednostne poiiljke ali paketa niso bili dosegljivi, narotijo brezpladno vnovidno (drugo) dostavo
poiiljke. Glede na to prebivalcem poiiljk ne bo treba prevzemati na obradunski poiti, h kateri
organizacrjsko spada pismonoika polta, ampak bodo lahko poliljke prevzemali v roku, dolodenem
za prevzem, neposredno pri pismonoii, to pa je 5e posebej primerno za manj mobilne prebivalce.
Zaradi uvedbe pismonoike poife prebivalcem ne bo treba spreminjati osebnih dokumentov ipd., saj
bosta poltna itevilka in naziv poSte ohranjena.

Formolni postopek izvedbe spremembe:
Polta SlovenUe kot izvajalka univerzalne poltne storitve namero o ukinitvi redne kontaktne toike
ter preoblikovanju poite v pismonoiko poito, kot posebno obliko zagotavljanja poitnih in drugih
storitev na obmotju te poite, najprej predstavi iupanu oz. predstavnikom lokalne skupnosti.
Lokalna skupnost mora skladno z doloibami podzakonskega akta (Sploinega akta o kakovosti
izvajanja univerzalne poltne storitve) podati pisno mnenje o predlogu Poite SlovenUe o ukinitvi
redne kontaktne totke in preoblikovanju v pismonoiko poito kot novemu natinu zagotavljanja
poltnih in drugih storitev na obmotju te poite. Poita SlovenUe nato mnenje skupaj s predlogom, ki
vsebuje tudi analizo prometa te poite, naslovi na Agencijo za komunikacijska omreija in storitve RS.
Agencija za komunikacijska omreija in storitve RS izda soglasje k ukinitvi redne kontaktne ob
hkratnem preoblikovanju oz. naiinu zagotavljanja poitnih in drugih storitev v obliki pismono!ke
poite, de ugotovi, da so za to izpolnjeni zakonski pogoji.
2t3

Po pridobitvi soglasja AgencUe, vendar najmanj 45 dni pred preoblikovanjem kontaktne totke
(poite), bo Poita Slovenije vse uporabnike poitnih storitev na obmotju te kontaktne totke z
obvestilom na vhodu v poslopje zdajinje poite obvestila o datumu preoblikovanja kontaktne totke
in natinu izvajanja univerzalne poltne storitve. Ta obvestila bo PS vloiila tudi v vse hiSne in
izpostavljene predaltnike vseh gospodinjstev.

iim prej posredujete mnenje lokalne skupnosti o ukinitvi redne kontaktne tofke in
soiasni vzpostavitvi posebnega naiina zagotavljanja univerzalnih in drugih poitnih storitev ter
Prosimo, da nam

ostalih storitev na zgoraj opisan naiin pismonoike poite.
Hvala in lepo pozdravlyeni.
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