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Obrazložitev predloga Splošnega akta o spremembah splošnega akta o 
izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve 
 

 
Agencija na podlagi četrtega odstavka 5. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 
51/2009 in 77/2010) objavlja predlog Splošnega akta o spremembah splošnega akta o 
izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve. 
 
Z navedeno spremembo oziroma dopolnitvijo želi Agencija natančneje definirati pojem javne 
ceste, saj so izkušnje iz prakse pokazale, da lahko prihaja do njenih različnih interpretacij, 
katerih posledica je neenako obravnavanje tistih uporabnikov poštnih storitev v Republiki 
Sloveniji, do katerih vodi cesta, ki je označena z oznako »gozdna cesta, vožnja na lastno 
odgovornost«.  
 
Za potrebe tega splošnega akta javna cesta ni samo cesta, kot jo ureja zakon, ki ureja ceste, 
ampak tudi gozdna cesta, kot je sicer urejena v Zakonu o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/1993 s 
sprem.), ki je pretežno javnega značaja ter, kar je zelo pomembno, da takšno gozdno cesto 
prevzema in vzdržuje lokalna skupnost. Tovrstne ceste, ki vodijo do stanovanj, hiš ali 
poslovnih prostorov uporabnikov poštnih storitev, namreč ne predstavljajo neprevoznih poti, 
ki bi dopuščale trajne izjeme od zakonske obveznosti izvajalca univerzalne storitve do 
dostave poštnih pošiljk na dom, saj so vzdrževane s strani lokalne skupnosti in posledično  
ustrezno prevozne.  
 
Z univerzalno storitvijo se vsem uporabnikom poštnih storitev zagotavlja najmanj pet 
delovnih dni tedensko najmanj en sprejem in ena dostava na dom ali v prostore vsake fizične 
ali pravne osebe. Izjeme določi Agencija s splošnima aktom. Agencija je, skladno z 
navedenim, ustrezno dopolnila predmetno definicijo javne ceste iz 1. točke prvega odstavka 
2. člena Splošnega akta o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, 
št. 22/2010), s čimer se bo zagotovilo tudi ustrezno varstvo uporabnikov poštnih storitev 
oziroma njihov dostop do univerzalne storitve, ki se izvaja v javnem interesu in katere namen 
je zagotoviti vsem uporabnikom poštnih storitev na njenem celotnem ozemlju, pod enakimi 
pogoji, trajno, redno in nemoteno izvajanje univerzalne storitve, ki se sme prekiniti le zaradi 
višje sile ali v razmerah, nevarnih za dostavljavca.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199330&stevilka=1299

