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OBEINSKI SVET OBEINE MORAVSKE ToPLICE

Zadeva: PRE,DLOG MNENJA LOKALNE SKUPNOSTI K PREOBLIKOVANJU POSTE
FOKOVCI

I.ZAKONSKA PODLAGA

- 5. dlen Splo5nega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poStne storitve (Uradni tist RS, 5t.

47110, 14117 in 173120\,
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni lisr RS. st. 35114,21ll5.25ll7).

2.RAZLOGI ZA SPREJEM

Po5ta Slovenije je Obdino Moravske Toplice z dopisom z dne 25. 4. 2022 semanila z
nadrtovanimi spremembami poStnega omreZja na obmodju obdine Moravske Toplice. V
poslovnem nadrtu Po5te Slovenije 2022 je poita 9208 Fokovci predvidena za preoblikovanje v
pismonoSko poSto.

Lokalna skupnost mora skladno z dolodbami SploSnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne
po5tne storitve podati pisno mnenje o predlogu Po5te Slovenije o ukiniwi redne kontaktne todke in
preoblikovanju v pismonoSko poSto kot novemu nadinu zagotavljanja poStnih in drugih storitev na

obmodju te poSte.

Zupan Obdine Moravske Toplice je na to temo sklical sestanek, na katerem je PoSta Slovenije
predstavila poslovni nadrt in prednosti zagotavljanja poitnih storitev v primeru pismonoSke poSte.

Predsedniki svetov KS, ki so na sestanku dne 19. 5. 2022 prisostvovali, se s predlogom poSte

strinjajo, saj menijo, da ta nadin zagotavljanja po5tnih storitev kakovost po5tnih storitev ne

poslab5a. uporabnikom ponuja celo dolodene prednosti.

V skladu z navedenim obdinskemu svetu predlagam, da poda pozitivno mnenje k preoblikovanju
poSte Fokovci.

3.PREDLOG SKLEPA

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice daje pozitivno mnenje k predlogu Po5te Slovenije o
preoblikovanju po5te 9208 Fokovci iz premiine y4hmo4olko poSto.
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Zelimo vas obvestiti o nadrtovanih spremembah poltnega omreija na obmodju vaie obdine
oziroma lokalne skupnosti in sicer poito 9208 Fokovci preoblikovati v pismonoiko poito.

Preoblikovanje poSte 9208 Fokovciv pismono5ko po5to
V poslovnem nairtu Poite Slovenije 2022 je poita 9208 Fokovci predvidena za preoblikovanje v
pismonoiko poito. Gre za spremembo organizacijske oblike poite, prebivalcem na tem obmofju
pa bomo 5e naprej na prilagojen nadin preko pismonoike poite zagotavljati tako izvajanje

univerzalne poitne storiwe kot tudi nekaterih drugih storitev.

Poglavitna sprememba pri opravljanju storitev na nov nafin je, da poita ne poslujevzdajinjih oz.

stacionarnih prostorih, temved pismonoia opravlja dolodene poitne storitve v prilagojenem

dostavnem avtomobilu ob dostavi poiiljk.

Znaiilnosti novega noiina zagotovljonja poitnih storitev po ukinitvi premiine poite so:
/ ohrani se dosedanja poitna Stevilka in naziv poite, ki jo je treba navesti ob naslavljanju
poSiljk;
./ pismonoia uporablja Stampiljko v obliki poitnega iiga, kjer je navedena Stevilka

obratunske poite;
/ pismonoia posluje v prevoznem sredsWu in opravlja storiWe v okviru obhodnega reda
pismonoie;
/ pismonoia opravlja sprejem, dostavo in izroiitev poiiljk;
/ na vnaprej dogovorjenem kraju ima lahko vsak dan postanek do 1 ure,
,/ pismonoia ima matiino - obradunsko poito, kije praviloma najbliija redna poita.

Pismonoio poito zagotavlja storitve od ponedeljko do petka, in sicer:
/ sprejem in dostavo poliljk,
'/ sprejem pladila poloZnice,

'/ vplafilo poitne nakaznice,
./ izpladilo zneskov z osebnih raiunov pri NKBM,
,/ prodajo znamk, kuvert in dopisnic,
,/ prodajo sredk in doloienega nabora trgovskega blaga,
'/ Opcijsko - dvig gotovine prek POS terminala, de je v okolju delujoda linija za prenos
podatkov in je v testnem obdobju treh mesecev doseien minimalni predpisan promet.
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Posebnost poslovanja je tudi ta, da vsa gospodinjstva dobijo sluibeno Stevilko prenosnega

telefona obraiunske polte ali pismonoia, 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. prednost je tudi ta, da lahko naslovniki, ki ob poskusu vrofitve
priporodene in vrednostne poiiljke ali paketa niso bili dosegljivi, narodijo brezpladno vnoviino
(drugo) dostavo poiiljke. Glede na to prebivalcem poiiljk ne bo treba prevzemati na obradunski
poiti, h kateri organizacijsko spada pismonola, ampak bodo lahko poiiljke prevzemali v roku,

doloienem za prevzem, neposredno pri pismonoii, to pa je !e posebej primerno za manj mobilne
prebivalce.

Zaradi ukinitve poite prebivalcem ne bo treba spreminjati osebnih dokumentov ipd., saj bosta
poitna Stevilka in naziv poite ohranjena.

Formolni postopek izvedbe spremembe:
Polta Slovenije kot izvajalka univerzalne poitne storitve namero o ukinitvi rednih kontaktnih toik
ter spremenjenem naiinu zagotavljanja poitnih in drugih storitev na obmotju te poate, najprej
predstavi iupanu oz. predstavnikom lokalne skupnosti. Lokalna skupnost mora skladno z

doloibami podzakonskega akta (Sploinega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poitne storitve)
podati pisno mnenje o predlogu Poite Slovenije o ukinitvi rednih kontaktnih toik. Poita Slovenije
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 toike,
ie ugotovi, da so za to izpolnjeni zakonski pogoji.

Po pridobitvi soglasja Agencije, vendar najmanj 45 dni pred preoblikovanjem kontaktne toike
(poite), bo Poita SlovenUe vse uporabnike poitnih storitev na obmoiju te kontaktne toike z

obvestilom na vhodu v poslopje zdajinje poite obvestila o datumu preoblikovanja kontaktne
toike in nadinu izvajanja univerzalne poltne storitve. To obvestilo bo Poita Slovenije vloiila tudi
v vse hiine in izpostavljene predaltnike vseh gospodinjstev.

Prosimo, da nam iim prej posredujete mnenje lokalne skupnosti o ukinitvi po5te 9208
Fokovci in soEasni vzpostaviwi posebnega naiina zagotavljanja univerzalnih in drugih
poltnih storitev ter ostalih storitev na zgoraj opisan naiin na naslov: PoSta Slovenije d.o.o.,
PE Maribor, 2600 Maribor.
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