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Ponovno skrajianje obratovalnega Easa poste 4106 Kranj in zapiranie kontaktne
toake 4201 Zgornja Besnica z dne 3. 1. 2019

SpoStovani,

ob prevzemu funkcije iupana Mestne obiine Kranj 20. decembra 2018 sem bil s strani mestne uprave,
Krajevne skupnosti Kranj center in krajanov Zgornje Besnice seznanjen s problematiko zapiranja,
preoblikovanja in skraj5evanja obratovalnega iasa postnih poslovalnic v Mestni obiini Kranj.

1.

Ponovno skrajSanle obratovalnega tasa poStne poslovalnice 4106 Kranj

Obratovalni ias postne poslovalnice 4106 Kranj na elitni lokacijiv starem mestnem jedru Kranja na Poitni
ulici 4 - kjer se je v preteklosti nahajal sedei poslovne enote Kranj - se je z 8. L0. 2017 prvii ie skrajsal. S
3.7.2079 naj bi se obratovalni das poslovalnice ponovno skrajial, ob sobotah pa se njeno poslovanje
namerava celo ukiniti. S tem bi posta 4106 postala edini poslovni subjekt v starem mestnem jedru Kranja,
ki ima ob sobotah zaprta vrata. Prepriiani smo, da je ponovno skraiSanie poslovnega dasa neutemelieno,
za uporabnike povsem nefunkcionalno in bo negativno vplivalo na oskrbo s pogtnimi storitvami tako
prebivalcev stareBa Kranja kot tudi 5tevilnih obiskovalcev, vkljuino z naraiialoiim Stevilom turistov.
zaprtje poslovalnice ob sobotah je tudi poslovno nesmiselno, saj je takrat v mestnem jedru najvei
obiskovalcev.
Glede ponovnega skraj5anja obratovalnega iasa postne poslovalnice 4106 Kranj modno podpiram staliSde
Krajevne skupnosti Kranj - Center, ki ga je posredovala na PoEto Slovenije, PE Ljubljana dne 12.12.201"8
(v prilogi). Zelimo poudariti, da skraiSevanje delovnega iasa poslediino vodi k zmanisevaniu dostopnosti

do uporabe vaiih storitev in s tem do ponovneta padanja prometa. Mnenja smo, da bi namesto
zmanjievanja dostopnosti morali pristopiti k uvajanju novih in aktualnejiih storitev, pri iemer smo kot
mestna obdina

z

vami pripravljeni aktivno sodelovati.

V skladu s Splo5nim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne postne storitve (7. dlen) vas pozivamo, da

nam posredulete predhodno analizo stanja glede upraviienosti skraiSevania delovneta iasa na posti
4106 tako za prvo skrajSanje delovnega iasa 8. 10. 2017 kot za aktualno, ki naj bi bilo izvedeno 3. 1. 2019.

2.

Zapirani€ kontaktne toEke 4201 Zgornja Besnica

Seznanjeni smo tudi bili, da naj bi se s 3. 1.201.9 na obmoiju Mestne obdine Kranj zaprla kontaktna toika
420I Z$omla Besnica. Po nasih informacijah je pogodbeno poitno storitev opravljala druiba Mlinotest.

Ob odpovedi pogodbe s strani omenjene gospodarske druibe, pa naj bi izvajalec univerzalne poitne
storitve oziroma Poita Slovenije

s

3. 1. 2019 ukinila kontaktno toiko.
113

poslovalnice
Temu Mestna obEina Krani moano nasprotuie in glede zaprtja kontaktne toeke 4201 oziroma

poda|anegativnomnenie,sajznjenimzaprtjemVeikot50%ob.anovnaomenjenemobmoijuznotraj
rrrln" linije ne bi imelo dostopa do po5tnih storitev. Gre namrei za primestno obmodje obiine z
omejenim dostopom do poltnih storitev, ki pokriva obmodje ved vasi poseljenih prete:no s starejSim

q,S k,n

prebivalstvom, zaradi Eesar je p05|ovaInica oziroma kontaktna todka za pode:e|je izjemno pomembna. V
(5. dlen) bi kot lokalna skupnost
skladu z splo!nim aktom o kakovosti izvajan.ia univerzalne po5tne storitve
v
Mestni
obiini Kranj nismo podali,
morali podati mnenje k analizi stanja, vendar ga - kot sem seznanjen niti zanj nismo bili zaPro5eni.
glede zaprtja kontaktne todke 420L
Pozivamo vas, da nam v skladu z omenjenim Splolnim aktom (5. ilen)

posredujete soglasie Agenciie za komunikaciiska omreiie in storitve Republike slovenije za zaprtje
Lontaktne toike, vkliuino z analizo stania, ki vsebuje natandno analizo razumnih potreb uporabnikov
poltnih storitev, ki jih kontaktna todka pokriva, natanano obrazloiene in utemeljene razloge za zaprtje
po njenem zaprtju.
kontaktne toike ter naain izvajanja univerzalne postne storitve v predpisani kakovosti

3.

Sklep

javni interes
Kot:upan tretje najveije obiine v Sloveniji, Mestne obdine Kranj, aktivno zagovarjam
obianov glede dostopa do javnih poitnih storitev v skladu z Zakonom o postnih storitvah in Sploinim
ponovnemu
aktom o kakovosti izvajanja univerzalne postne storitve. zato tudi odloino nasprotuiem
42oL
zgomia
toike
kontaktne
in
zapiraniu
Kranja
poste
v
4106 sredi5iu
skra!5aniu obratovalneta tasa
sai se ne more
Besnica z 3. 1. 2019. Protitemu bom kot iupan uporabilvsa legalna in le8itimna sredstva,
ustreznih
nudilo
ne
bi
v
sloveniji
dopustiti, da se obiankam in obianom tretie naiveiie mestne obtine

poStnih storitev.

iasa postne
Glede na navedeno vas pozivam, da prekliiete odloiitev o nadalinii omeiitvi obratovalnega
vas tudi
poslovalnice
4L06
poslovalnice 4106 in o zaprtiu kontaktne totke 4201 zgornja Besnica. Glede
je
pred
10.
2017.
8.
bil
pozivamo k ponovni uvedbi obratovalnega iasa v postnem uradu 4106, kakrsen

poiSiete interes
Glede zaprtia kontaktne toEke 4201 pa predlagamo, da na omenjenem obmoiiu
pri
cemer bivam bili
drugega pogodbenika ali pa, da PoSta sloveniie ponovno odpre svojo poslovalnico,
pripravlieni pomagati.
poStnih
poslovalnic nismo bili ustrezno obvesieni, vas pozivam, da nas ustrezno seznanite o vseh spremembah,
ki ste iih izvedli na obmoiiu Mestne obiine Kranj od leta 2014'

Glede na

to, da na Mestni obiini Kranj o zapiraniu in spremembah obratovalnih iasov

omreija in
va5 odgovor priiakujemo v roku 14 dni, kot je predpisan s strani Agencije za komunikacijska
storitve Republike Slovenije.
Lep pozdrav in vse dobro v novem letu 2019,

Priloga:

-

Dopis Krajevne skupnosti Kranj- Center poiti SlovenUe, pE L.jubljana glede nadaljnjega
skrajievanja obratovalnega tasa na poiti 4106 Kranj.

Poslano:

-

nasiovniku,
Karmen Hauc, direktorica PE Ljubljana pojte Slovenije, Copova ulica 11, 1600 Ljubljana,
Agencjja za komunikacijska omreija in storitve RS, Stegne 7, 1OOO Ljubljana,
Krajevna skupnost Kranj - Center, Tomsiieva 21, 4OOO Kranj,
Krajevna skupnost Besnica, Na Hribu 7,4201 Zgornja Besnica.

