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Zadeva:VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

V skladu z 98. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL zastavljam ustno svetniško 

vprašanje, ki se nanaša na zapiranje enot Pošte Slovenije, in prosim za ustni odgovor. 

 

Zaradi t.i. optimizacije poštnega omrežja Pošta Slovenije že nekaj časa zapira enote v 

manjših krajih. V začetku letošnjega leta je izrazila namero za zaprtje svojih enot v Podutiku 

in Šmartnem pod Šmarno goro. Gre za enoti na naslovih Krivec 5 v Podutiku in v Šmartnem 

pod Šmarno goro na Cesti v Gameljne 6. 

 

Na Pošti Slovenije zaprtje upravičujejo z argumenti uvajanja sodobnejših tehnologij in e-

storitev ter argumentom, da ima lokalno prebivalstvo na voljo alternativne enote, ki so 

znotraj razdalje zahtevane za kakovostno izvajanje univerzalne poštne storitve. 

 

Z navedeno argumentacijo Pošte Slovenije se ne morem strinjati in z njo se ne strinja tudi 

611 krajanov in krajank naselij Podutik, Glince, Dolnice, Kamna gorica in Toško čelo. 

Predvsem nas moti dejstvo, da Pošta Slovenije pri svoji nameri ni upoštevala naslednje: 

pošta v Dravljah je od lokalnega prebivalstva, ki živi na območju zapiranja enot, ločena z 

avtocesto; avtobusne povezave med Podutikom in Dravljami, na katere so vezani starejši 

občani, so slabe, saj je nujno prestopanje oziroma uporaba taksija. Vsekakor je nujno 

izpostaviti, da Pošta Slovenije pričakuje, da bodo starejši občani peš obiskovali pošto v 

Dravljah, ki je 1.4 km oddaljena od pošte na Krivcu 5. Ob tem se sprašujemo, ali je 

oddaljenost dveh pošt glavno merilo za zaprtje ene od njih?.  

 

Opozorila bi tudi, da je lokalna infrastruktura na tem območju pomanjkljiva. Omenjeno 

območje nima doma krajanov, doma za starejše občane,javne šole, niti javnega vrtca, 

športnega otoka oziroma infrastrukture, medgeneracijskega centra in še bi lahko naštevala. 

Našteto je le del javne infrastrukture, ki prispeva k dvigu kvalitete bivanja in privlačnosti 

lokacije za nove investicije. Izgubljanje infrastrukture, pa čeprav le pošte, ni pozitivna in ne 

prispeva k dvigu kvalitete bivanja. 

 

Zaprtju omenjenih enot nasprotuje Četrtna skupnost Dravlje MOL.  

 



 

 

 

V zvezi s tem naslavljam naslednje vprašanje: 

1. Kakšno je stališče MOL v zvezi z zapiranjem poštnih enot v Ljubljani? 

 

Prosim tudi za kopijo odgovora, ki ste ga posredovali Pošti Slovenija, d.o.o.. 
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