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OBČINSKI SVET

Zadeva: Izjava proti preoblikovanju poštne poslovalnice
Občina Sodražica je bila iz medijev seznanjena z uvrstitvijo poštne poslovalnice v Sodražici
na seznam preoblikovanih pošt v pogodbeno pošto. Ker se z načinom in namenom ne
strinjamo, predlagamo, da občinski svet sprejme naslednjo Izjavo.

Občinski svet Občine Sodražica je na svoji 6. redni seji, dne 26. 9. 2019, obravnaval
informacijo o preoblikovanju poštnih poslovalnic, med katere sodi tudi poslovalnica v Sodražici
ter sprejel naslednjo
IZJAVO
Občina Sodražica je bila preko medijev seznanjena z uvrstitvijo poslovalnice Pošte Slovenije
v Sodražici na seznam preoblikovanih pošt v pogodbeno pošto. Občinski svet se z odločitvijo
Pošte Slovenije in pristojnih državnih institucij, ki so k takšni odločitvi podale svoja soglasja,
ne strinja. Občinski svet Občine Sodražica ocenjuje vlogo poštne poslovalnice do sedaj pri nas
kot pozitivno, saj storitve, ki jih omogoča našim občanom, zadovoljujejo tovrstne potrebe, prav
tako je osebje prijazno ter po svojih možnostih primerno uslužno. Pošta v takšnih krajih kot je
naš predstavlja pomemben in zaenkrat še vedno nepogrešljiv del javnih storitev. Slednje je
poudarjeno zaradi že izvedenih oblik racionalizacij širše javne uprave, ki so v veliki meri
dejansko bile le oblika centralizacije oz. koncentracije storitev okrog enega ali večjih velikih
središč. S tem se dolgoročno slabi položaj podeželja, ki ga bolj kot vse oblike razvojnih podpor
in podobnih programov ohranja sistem enakih pogojev in dostopnosti do najpomembnejših
javnih storitev. Z racionalizacijami se spretno zakriva negativni učinek, to je odmikanje javnih
storitev določenemu delu, že itak zapostavljenim državljanom. Poleg odmika storitev se
posledično dogaja tudi odmik možnosti določenih služb oz. delovnih mest in podobno. Vendar
pri pošti ne gre le za racionalizacijo, ki je ekonomsko oz. poslovno utemeljena. Pošta Slovenija
opravlja javno službo na način kot določa zakon, ki pravi, da Republika Slovenija v javnem
interesu zagotavlja vsem uporabnikom poštnih storitev na njenem celotnem ozemlju pod
enakimi pogoji trajno, redno in nemoteno izvajanje univerzalne storitve, ki se sme prekiniti le
zaradi višje sile ali v razmerah, nevarnih za dostavljavca (prvi dostavek 5. člena veljavnega
Zakona o poštnih storitvah). Zato je nesprejemljivo, da je poglavitni cilj racionalizacija in
prihranek podjetja. Razumljivo je, da se kot pri vseh podjetjih, tudi javnih, iščejo ustrezne oblike
pocenitve storitev, vendar nikoli tako, da se znižuje kakovost, enakost in dostopnost storitev.
Kljub drugačnim zatrjevanjem, gre po podatkih, ki so nam dostopni, pri preoblikovanju pošt v
pogodbe, ravno za to. Pošta Slovenije pogodbenim poštam ne ponudi enakega ali vsaj
primerljivega sklopa storitev, ne ponudi ustreznih finančnih pogojev, niti ne dopusti približno
enakega obsega storitev. Zato so pogodbeniki prisiljeni vključevati dodatna sredstva za

ohranitev določene ravni kakovosti ponudbe ali pa zniževati/ožiti obseg in kakovost storitev.
To pa je v luči zgoraj navedene zakonske dikcije nesprejemljivo, celo nezakonito.
Občina Sodražica na podlagi navedenega ne pristaja na preoblikovanje naše poštne
poslovalnice ker gre za obliko degradacije pošte na gostilniški zakotek. Pošta je resna javna
inštitucija, ki izvaja univerzalno poštno storitev in druge spremljajoče dejavnosti (določene
bančne storitve itd), zato jo mora imeti sleherno občinsko središče. Naloga države in Pošte
Slovenija pa je, da to zagotovi in ohranja. Vsakršne odločitve mimo lokalne skupnosti so prav
tako nesprejemljive in nedopustne, zato Občinski svet poziva Pošto Slovenije, da ne le objavlja
neke svoje odločitve, kot je seznam preoblikovanih pošt, brez predhodne seznanitve in
uskladitve z institucijami, ki predstavljajo prizadeto prebivalstvo, kar občina je, ampak aktivno
poskuša z njo dogovoriti najprimernejšo obliko izvajanja poštne dejavnosti.
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