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Spoštovani gospod Župan
Hitro spreminjajoče se družbeno in poslovno okolje nas vedno znova postavlja pred nove izzive,
ki zahtevajo nenehna prilagajanja. Tudi Pošto Slovenije so doletele pomembne spremembe,
predvsem spremenjene življenjske navade uporabnikov poštnih storitev in liberalizacija trga
poštnih storitev, vse to pa občutno vpliva tudi na naše poslovanje. Zaradi tega je Pošta Slovenije
zasnovala več projektov za prilagoditev svojega poslovanja spremenjenim razmeram.
Dovolite, da Vas v nadaljevanju podrobneje seznanimo z našimi načrti.

omrežje poštnih enot je ena izmed naših največjih konkurenčnih prednosti, vendar je to hkrati
tudi velik izziv z vidika financiranja delovanja in razvoja' Spremenjene življenjske navade
uporabnikov poštnih storitev, razvoj informacijske tehnolo9ije ter stalna racionalizacija
poslovanja gospodarskih subjektov so povzročili, da je obseg storitev na poštnih enotah vse
manjši. Ta se je v številnih primerih skrčil na obseg, ki ne omogoča ohranitve zdajšnjega načina
delovanja.

Najprej smo zmanjševanje opravljenih storitev razmeroma uspešno urejali s preoblikovanjem
stalnih pošt v premične ter s spremembami delovnih časov pošt. Tem ukrepom smo nekoliko
kasneje dodali novega, in sicer preoblikovanje zdajšnje pošte v pogodbeno pošto. Tovrstne
pošte so kot organizacijska oblika kontaktne točke (pošte) predvidene tudi v Splošnem aktu o
kakovosti ĺzvajanja univerzalne poštne storitve (Ur. l. RS, št. 47/20L0)' Poglavitna značilnost
pogodbene pošte je v tem, da se sicer majhen obseg poštnih storitev združi z dejavnostjo

(trgovsko, turistično-informacijsko, lekarniško ...) dru9e9a 9ospodarskega subjekta oz.
pogodbenika. Združitev dejavnosti omogoča doseganje ekonomske vzdržnosti gospodarskega
subjekta, ki združuje dejavnosti, hkrati pa zanj odpira nove poslovne priložnostĺ(povečanje
števila strank ĺpd.). Takšen model delovanja je zelo primeren tudi z vidika uporabnikov poštnih
storitev, saj je odpiralni čas pogodbene pošte, ki opravlja tudi druge dejavnosti, lahko precej
daljši, poštne storitve pa so zaradi tega dostopnejše.

Pogodbena pošta uporablja zdaj veljavno poštno številko in žig pošte, saj ju prevzame V
upravljanje. Pogodbenik opravlja dejavnost po9odbene pošte v svojih lastnih ali najetih
poslovnih prostorih. Prostori morajo biti praviloma v pritlĺčjuin dostopni za invalĺde, poleg tega
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pa morajo ustrezati tudi drugim zahtevam Pošte Slovenije. Pogodbena pošta bo opravljala
celoten nabor univerzalne poštne storitve, storitve plačilnega prometa, vplačila na osebne
račune Poštne banke Slovenije in izplačila s teh računov, izročanje obveščenihpošiljk ter
prodajo nekaterih artiklov (poštne znamke, kuverte, paketna embalaža).

Po naših načrtih bomo na območju Vaše občĺnev pogodbeno pošto preoblikovali pošti zszł
Lovrenc na Dravskem polju in 2326 Cirkovce.
Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve od Pošte Slovenije zahteva, da pred

preoblikovanjem stalne pošte v pogodbeno pridobĺmo mnenje lokalne skupnosti. Na Vašo željo
Vam lahko naše načrte še podrobneje predstavimo ter odgovorimo tudi na Vsa vprašanja, ki
Vam bodo v pomoč pri izdaji mnenja lokalne skupnosti.

V pričakovanju odgovora Vas lepo pozdravljamo

S spoštovanjem,
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Katarina Potočnik
direktorica PE Maribor
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