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NAMEN:

Obravnava in seznanitev

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik se seznani s problematiko poslovalnic Pošte Slovenije na
območju občine Kamnik.
Obrazložitev:
Na območju občine Kamnik je 6 pošt (Laze v Tuhinju, Motnik, Blagovica, Radomlje, Kamnik,
Stahovica), od tega se za 3 pošte (Kamnik, Stahovico in Laze v Tuhinju) izvaja dostava s pošte
1241 Kamnik.
Podatki o statusih pošt:
- 1219 Laze v Tuhinju je po odpovedi s strani pogodbenega izvajalca trenutno redna
pošta, s 1. decembrom 2019 pa je predvideno, da bo ponovno pogodbena pošta,
- 1221 Motnik je pogodbena pošta,
- 1223 Blagovica je pogodbena pošta,
- 1235 Radomlje je redna pošta Pošte Slovenije,
- 1241 Kamnik je redna pošta Pošte Slovenije,
- 1242 Stahovica je trenutno še redna pošta, ki je v fazi preoblikovanja v pismonoško
pošto.
Plan Pošte Slovenije je, da se pošta 1242 Stahovica preoblikuje še v letu 2019 v pismonoško
pošto. Razlog za takšno odločitev je, da je pošta v preteklosti že poslovala kot pogodbena, in
sicer do 31. 12. 2016. Pogodbenik je odpovedal pogodbo za izvajanje storitev in ker v dveh
letih in pol Pošta Slovenije ni našla novega pogodbenika, so pošto v letošnjem letu predvideli
za preoblikovanje v pismonoško pošto.

S tem namenom je bil aprila letos izveden sestanek med Občino Kamnik in Pošto Slovenije,
na katerem je bilo dogovorjeno, da bo tudi občina pomagala pri iskanju pogodbenika. Ker v
kraju dejansko ni potencialnih kandidatov, tudi občina pri tem ni bila uspešna, zato je Pošta
Slovenije v juniju 2019 ponovno zaprosila občino za posredovanje mnenja glede
preoblikovanja pošte Stahovica v pismonoško pošto, saj v skladu s Splošnim aktom o
kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve potrebuje mnenje za zaprtje pošte.
Na seji bosta predstavnici Pošte Slovenije tudi podrobneje predstavili delovanje pogodbene
pošte in delovanje pismonoške pošte ter zagotavljanje storitev za vse prebivalce v skladu z
zakonodajo in podzakonskimi akti.
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