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Zadeva: Nadaljevanje zapiranja pošt v Ljubljani 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL pisno svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor. 

 

Maja letos ste podprli pobudo Svetniškega kluba Levica za oblikovanje skupnega apela Pošti 

Slovenije in Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS proti načrtovanemu postopnemu 

zapiranju poštnih uradov v Mestni občini Ljubljana.  
 

Obveščeni smo, da Pošta Slovenije nadaljuje z zapiranjem enot po Ljubljani. Z dopisom dne 19. 7. 

2019 so vas seznanili z zaprtjem naslednjih pošt: 

- 1109 Ljubljana, Linhartova cesta 9 in 

- 1112 Ljubljana, Luize Pesjakove ulica 9.  

Krajani Podutika so nas seznanili, da se bo s 30. septembrom 2019 dokončno zaprla enota: 

- 1126 Ljubljana, Krivec 5, in sicer kljub nasprotovanju krajanov, ki so oblikovali peticijo 

proti zaprtju, ter stališču četrtne skupnosti Dravlje in MOL proti zaprtju.  

Prav tako smo seznanjeni, da zaradi racionalizacije poslovanja načrtujejo zaprtje naslednjih enot: 

- 1131 Ljubljana, Dunajska 198 a in  

- 1211 Ljubljana Šmartno, Cesta v Gameljne 6. 

 

Predlagamo, da vodstvo pošte skupaj zaprosimo za navedbo utemeljenih razlogov ter analize 

prometa, na podlagi katerega so se odločili za zaprtje: število opravljenih storitev, število obiskov 

strank v posamičnem časovnem obdobju ter ekonomske rezultate poslovanja. Zanima nas, kakšen je 

upad prometa pisemskih pošiljk, univerzalnih poštnih storitev in plačilnih storitev. Katere kontaktne 

točke nameravajo preoblikovati in kakšen bo način izvajanja storitev? S katerimi pogodbeni izvajalci 

sklepajo pogodbeno sodelovanje, ali so to bančne izpostave? Predlagamo, da se vsa ta vprašanja 

vključi v poziv Pošti Slovenije, in da skupaj zaprosimo tudi za mnenje Agencije za komunikacijska 

omrežja in storitve RS, kajti k zaprtju enote mora agencija podati pozitivno soglasje.  

 

Pošta je organizirana kot javna gospodarska služba v 100-odstotni lasti Republike Slovenije in 

opravlja izvajanje poštnih storitev v javnem interesu. Njena primarna dejavnost je izvajanje poštnih, 

kurirskih in denarnih storitev. Določene dejavnosti podjetju sicer predstavljajo breme oz. izgubo, 

vendar se lahko ta pokriva z naslova tržnih dejavnosti. V lokalnem okolju imajo pošte veliko vlogo in 

v primestnih okoliših vplivajo tudi na kakovost življenja občanov. Zato v Svetniškem klubu Levica 

predlagamo aktivnejši odziv MOL in oblikovanje ukrepov proti zapiranju poštnih uradov v Ljubljani. 

 

Tovariški pozdrav. 

Milan Jakopovič, 

vodja Svetniškega kluba Levica 

 


