
 

  

ZBIRANJE PODPISOV ZA SPREMEMBO ZAKONA O POŠTNIH STORITVAH 

V zadnjih letih se v Sloveniji zapira vse več poštnih poslovalnic, večinoma na podeželju. Da bi to v bodoče preprečili, 

je Sindikat poštnih delavcev, eden od dveh reprezentativnih sindikatov zaposlenih na Pošti Slovenije, začel zbirati 

podpise za vložitev predloga sprememb in dopolnitev Zakona o poštnih storitvah. Z njimi bi zagotovili, da bi Pošta 

Slovenije, ki je pri nas edini izvajalec univerzalne poštne storitve, ohranjala sedanjo raven servisa in mreže poštnih 

poslovalnic. Podpise so na sindikatu začeli zbirati 1. septembra, zbiranje pa bo potekalo do 30. oktobra. Za vložitev 

predloga zakona Državnemu zboru je potrebnih najmanj 5000 podpisov volivk in volivcev.  

 

Volivke in volivci lahko svoj podpis za spremembo zakonodaje oddate na Upravni enoti Mozirje, Šmihelska cesta 2, 

Mozirje.  

 

Da bi olajšali zbiranje podpisov, bo podpisovanje volivk in volivcev potekalo tudi v občini Gornji Grad.  

 

Referent iz Upravne enote Mozirje, pri katerem boste lahko podpisali podporo za vložitev predloga zakona, 

bo v prostorih Gostilne Menina, Attemsov trg 3, Gornji Grad  

prisoten v četrtek, dne 15.10.2020, od 11.00 do 16.00 ure. 

 

Obrazci bodo na voljo pri referentu, podpisan in potrjen obrazec pa lahko oddate na Pošti Gornji Grad. Ukinitev 

pošte bi bila za vsak kraj in njegove prebivalce velik udarec in pomeni precejšnje poslabšanje dostopa do poštnih in 

drugih storitev, ki jih izvajajo v poštnih poslovalnicah. Zato se potrudimo in s svojim podpisom podpore 

pomagajmo, da tudi v manjših krajih v prihodnosti pošte ostanejo. 

 

Občina Gornji Grad 
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