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Zadeva: posledice zapiranja poštnih uradov v Ljubljani in načrtovano zaprtje pošte v ČS Posavje 

 

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. 

 

Pošta Slovenije, ki zaradi »optimizacije poštnega omrežja« zadnjih nekaj let zapira enote v manjših 

krajih v Sloveniji, ta proces nadaljuje tudi v Ljubljani. Že v letu 2018 je Pošta Slovenije objavila 

namero o zaprtju enot v Podutiku in Šmartnem pod Šmarno goro, ki pa je zaradi pritiska javnosti, 

negativnega mnenja MOL in Agencije za komunikacijska omrežja in storitve v RS ni izvedla.  

 

Na Pošti Slovenije pojasnjujejo, da so razlogi za racionalizacijo v hitrem razvoju informacijske 

tehnologije. Zaradi pošiljanja sporočil po elektronski pošti upada obseg klasičnih poštnih storitev, s 

tem pa upadata tudi promet in število uporabnikov njihovih storitev. Pošta Slovenije se opira na 

določilo, da izvajalec poštne storitve izpolni zahtevo po kakovostni storitvi, če v vsaki občini 

zagotovi najmanj eno pošto, ki za 95 % prebivalcev od njih ni oddaljena več kot 4,5 kilometra zračne 

razdalje. Ker pri omenjenih enotah ta razdalja ni večja, nadaljnja ohranitev enot za Pošto ni nujna.  

 

Seznanjeni smo bili z novim ukrepom racionalizacije poslovanja, zaradi katerega želijo zapreti enoto 

na Dunajski 198 a. Lokalna pošta je za naselje Bežigrajska soseska 7 in okoliške vasi velikega 

pomena. Zaprtje bi otežilo vsakodnevno življenje 10.000 prebivalcev ČS Posavje. Zanimali so nas 

razlogi za zaprtje, zato smo zaprosili za analizo stanja potreb uporabnikov poštnih storitev, 

utemeljene razloge za zaprtje točke in načrt, kako se bodo univerzalne poštne storitve izvajale po 

njenem zaprtju. 

 

Pošta Slovenije se mora prilagajati času, v katerem živimo. Od klasičnih poštnih storitev razvoj in 

informacijska tehnologija terjata prilagajanje spremembam in prilagoditev novim izzivom, uvajanje 

elektronskih storitev in sodobnih tehnologij, ki bodo na voljo tudi na poštnih uradih.  

 

Pošta mora kot gospodarska družba v 100-odstotni lasti države zagotavljati poštne storitve v javnem 

interesu. Opravlja gospodarsko javno službo, ki je ustanovljena za zagotavljanje tovrstnih storitev v 

interesu meščanov. V Svetniškem klubu Levica predlagamo, da v dobrobit meščanov skupaj 

oblikujemo apel Pošti Slovenije in Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS proti 

načrtovanemu postopnemu zapiranju poštnih uradov v MOL. 

 

Tovariški pozdrav, 

Milan Jakopovič, 

vodja Svetniškega kluba Levica 

 


