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Predmet: Nadaljnie skrajSevanje obratovalnega

dasa na poSti 4106

Kranj (Po3tna ulica 4,

Kranj)
SpoStovani,

z dopisom St. 18/2017 z dne 21.9.2011 smo vas opozorili, da bo uvedba deljenega oziroma
skraj5anega delovnega dasa na poSti 4106 Kranj, ki je od 8.10.2017 dalje med delavniki zaprta
med I1.30 in 14.30 uro, zveder ob 18. (in ne ob 19. kot do tedaj), ob sobotah pa Ze ob 11. urr
(in ne ob 12. uri), >negativno vplivala na oskrbo uporabnikov s poltnimi storitvami, kar
bo v nadaljevanju vodilo k upadu strank, k slab5im poslovnim rezultatom in konino k
zaprtju po5tnega urada, ki na tej lokaciji obstaja nepretrgano od leta I939.<
Oditno se na5a napoved uresniduje, saj dobro leto po uvedbi deljenega delovnega dasa Ze
napovedujete njegovo nadaljnje skraj Sanje, in sicer dopoldan do 10.30 ure, popoldan do 17.
ure (ob ponedeljkih, sredah in petkih) oziroma 18. ure (ob torkih in detftkih), ob sobotah pa
naj bi bila po novem sploh zaprta! Menimo, da je napovedano skraj5anje poslovnega dasa
neutemeljeno, predvsem pa za uporabnike popolnon.ra nefunkcionalno. Posta, ki se zapre Ze
ob 17. uri, je neuporabna za stanovalce n'lestnega jedra, ki hodijo v sluZbe, in se Selc tedaj
praviloma vrnejo domov. Odvisnost dolZine obratovalnega dasa od dneva v tednu, 3e
nesmiselna, ker vedina uporabnikov ne bo razmi5ljala, ali je tisti dan po5ta morda odprla uro
dlje; kar si bodo zapomnili, je, da se ob delavnikih podta zapre ob petih (po peti uri bo ob
torkih in detrtkih le malo obiska). Prav tako si upamo trditi, daje napovedano zaprtje poste ob
sobotah poslovno popolnoma zgre5ena poteza, saj je prav v soboto v mestnem jedru najved
obiskovalcev in s tem potencialnih uporabnikov storitev. posta 4106 bo torej po novem
edini posfovni subjekt v starem mestnem jedru Kranja, ki ima ob sobotah zaprta vrata.

Nadaljnje skraj Sanje obratovalnega dasa ne bo v nidemer izboljsalo poslovnih rezultarov,
ampak jih bo kvedjemu poslabsalo. ob taksni politikije ukinitev poste 4106 v roku enega do
dveh let neizogibna, Kranj pa bo postal eno redkih mest, ki v sredisdu ne Dremore niti
postnega urada. Dokondno zapftje poste bi imelo izjemno negativne posledice na poslovno
oZivljanje starega mestnega jedra, saj je bliZina postnega urada ena redkih poslovnih prednosti
tega prostora.

Glede na navedeno vas prosimo, da poiti 4106 Kmnj tudi po 3.1.2019 omogodite poslovanje
po trenutno veljavnem delovnem dasu.
Prosimo, da nas obvestite o svoj ih ugotovitvah in ukrepih.
Lep pozdrav,
PavSlar
sveta KS Center

V vednost: Zupan MO Kranj. g. MatjarZ Rakovec
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