
 

 

Poslovodstvo Pošte Slovenije 
mag. Boris Novak, generalni direktor 
mag. Andrej Rihter, član poslovodstva 
Vinko Filipič, član poslovodstva 
 

Ljubljana, 17. julij 2017  
Spoštovani, 

 

na vas se obračam, ker vodite družbo, ki bi morala biti na voljo vsem državljanom. V svojem 

poslanstvu ste zapisali: »Prebivalstvu in pravnim subjektom v domačem ter mednarodnem okolju 

zagotavljati razvoj ter kakovostno, konkurenčno in zanesljivo izvajanje poštnih storitev, logističnih storitev, 

varnih elektronskih poštnih storitev in storitev uporabe globalnega poštnega informacijskega in 

komunikacijskega omrežja in prodaje trgovskega blaga«. Prav tako ste v svoji viziji navedli, da želite 

»prispevati k nacionalnemu razvoju tudi na demografsko ogroženih območjih, zadovoljstvu državljanov 

kot uporabnikov storitev in večanju konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti podjetij in drugih poslovnih 

subjektov«. Namesto tega se z zapiranjem manjših poslovalnic vaš doseg zmanjšuje, pravice ljudi do 

univerzalne poštne storitve pa so okrnjene. Ljudje niso zadovoljni, saj je njihov dostop do javnih 

storitev otežen, če se morajo po pošiljko odpraviti v oddaljen kraj. Vsesplošna centralizacija, s katero 

Vlada RS prek državnih podjetij deli državljane na prvo- in drugorazredne, se mora ustaviti in vi ste 

prvi, ki bi morali ukrepati – delovati v skladu s svojim poslanstvom in v skladu z Zakonom o poštnih 

storitvah. 

 

V Pošti Slovenije, ki je v stoodstotni lasti Republike Slovenije, že tretje zaporedno leto beležite velike 

dobičke, ki niso le rezultat vašega dobrega dela, ampak v veliki meri tudi krčenja javnih storitev. Te ste 

v Pošti Slovenije dolžni opravljati pod enakimi pogoji za vse, saj kot gospodarska družba opravljate 

univerzalno storitev. Zapiranje poštnih poslovalnic v manjših krajih po Sloveniji zaradi ekonomskih 

razlogov, ob tem da družba letos načrtuje skoraj deset milijonov evrov dobička, je v nasprotju z 

zakonom in vašim poslanstvom. To je zagotavljanje poštnih storitev na celotnem ozemlju Republike 

Slovenije pod enakimi pogoji. S pričakovanim dobičkom bi lahko namesto njihovega ukinjanja postavili 

več kot deset novih poslovalnic v manjših krajih, s čimer bi se svojemu poslanstvu približali bolj kot z 

deljenjem velikega dela dobička med vodstvo in zaposlene. 

 

Spoštovano vodstvo Pošte Slovenije, 

 

na vas apeliram, da ustavite krčenje poštne mreže po načrtu iz leta 2009, ki predvideva preoblikovanje 

in zaprtje manjših in nerentabilnih poslovalnic. Namesto tega pripravite analizo pokritosti svoje mreže, 

ki bo pokazala na velike razlike med omogočenim dostopom ljudi do poštnih storitev na različnih 

koncih Slovenije, s čimer so kršene njihove z zakonom zagotovljene pravice. Nedopustno je, da Pošta 

Slovenije na račun ukinjanja poslovalnic v manjših krajih, ker se, kot pravite, »ne splačajo«, ustvarja 

velike dobičke za izplačevanje tistim pri veliki mizi. Kljub preoblikovanju v gospodarsko službo leta 

2002, vaša osnovna naloga ostaja nemoteno izvajanje univerzalne storitve, torej zagotavljanje poštnih 

storitev na celotnem ozemlju Republike Slovenije pod enakimi pogoji za vse.  

 

S spoštovanjem, 

mag. Marko Zidanšek, predsednik SLS 

 


