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DOVJE – MOJSTRANA
Št.: 2016/Zapisnik 3. izredne seje sveta KS Dovje Mojstrana
Datum: 19.04.2016

ZAPISNIK
3. izredne seje sveta KS Dovje Mojstrana, ki je bila v torek, 19.04.2016 ob 17.45
uri v sejni sobi KS Dovje-Mojstrana.

PRISOTNI: Damjan Kogovšek, Mihael Vilman, Franci Koražija, Izidor Podgornik in Jože
Dovžan.
ODSOTNI: Bogdan Janša in Martin Pavlovčič.

IZREDNO VABLJENI: župan Janez Hrovat, Bojan Radinja Pošta Slovenije, Matjaž
Podlipnik TD Dovje-Mojstrana.

DNEVNI RED:
1. Poslovanje pošte v Mojstrani
2. Delovanje ambulante v Mojstrani

Seja je bila posneta na elektronski medij.
Predsednik je navzoče najprej lepo pozdravil in predstavil dnevni red 3. izredne seje sveta
KS.
Pove, da je z nami tudi predstavnik Pošte Slovenije g. Bojan Radinja. Tako župan kot tudi on
sam je že pred sestankom govoril z g. Bojan Radinja. Stvari so jasne in vesel je, da je g. Bojan
Radinja danes z nami, da bo vsem podal uradne informacije glede pošte v Mojstrani.
g. Bojan Radinja razloži prisotnim, kako deluje pošta. Da so osnovne storitve pošte, promet s
pisemskimi pošiljkami. Vse ostale storitve, kot je poštna banka, loterija in drugo, pa pošta
opravlja kot dodatno ponudbo. Pošta vsako leto okoli 50 pošt preoblikuje v pogodbene
pošte. Začeli smo pri najmanjših in gremo proti večjim. Za vsako pošto, ki se jo preoblikuje,
se poskuša najti pogodbenega partnerja in mu dati v upravljanje poštne storitve. Dela v
imenu in za račun Pošte Slovenije in za to je plačan. Pogojuje se samo to, da pogodbeni
partner priskrbi prostor (lasten ali najet) in delovno silo. Uslužbenca izšolamo brezplačno,
oprema je naša in zanjo tudi skrbimo in jo servisiramo. Pogojuje se tudi delavni čas, ki je po
zakonu vsaj dve uri na dan, mi pa od pogodbenih partnerjev zahtevamo, da je to vsaj pet ur
na dan in dve uri v soboto. Pogodbena pošta sprejema pošiljke. Za dostavo pošiljk skrbi
Pošta Slovenije. Pogodbena pošta izdaja samo pošiljke, ki jih stranke niso prevzele, ker jih ni
bilo doma. Za Poštno banko Slovenije izvaja dvig in polog na knjižico, ostale storitve
opravlja preko pos-terminala. Opravlja tudi plačilo položnic. Če pogodbeni partner prekine
pogodbo ima šest mesečni odpovedni rok, v tem času, moramo po zakonu poskrbet za
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delovanje pošte in najti novega partnerja. V krajih kjer je sedež občine, se po zakonu ne sme
zapreti poslovalnice pošte.
Razvila se je razprava v kateri so sodelovali vsi navzoči.
Predsednik za zaključek seje pove, da dr. Letona ne bo prišel na sejo KS, ker ima sestanek.
Na zbor krajanov pa bo prišel ob 19:15 uri in nam tam vse razložil.
Matjaž Podlipnik pove, da je potiho razmišljal, da bi se kraju pomagalo tako, da bi mogoče
TD prevzel pošto. To so samo razmišljanja, ki jih bo predstavil upravnem odboru TD, saj sam
o tem ne mora odločati.
Po krajši razpravi je bila seja zaključena.

Seja je bila zaključena ob 18:35 uri.

Zapisala:
VALERIJA KRZNARIČ, dipl.org.menedž.
Strokovni sodelavec VI

Predsednik
KS Dovje - Mojstrana
Franci Koražija
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