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Zadeva: Zagotavljanje poštnih storitev z vidika lokalne samouprave - stališče

Spoštovani,

v letošnjem letu smo se seznanili z dejstvom, da ima več slovenskih občin podpisano pogodbo 
s Pošto Slovenije d. o. o.. Gre za t. i. sistem pogodbenih pošt za izvajanje univerzalne poštne 
storitve. Pogodbe so bile sklenjene večinoma v letih 2013 in 2014, zadnji dve pa leta 2016.

Po uvodnih predstavitvenih sestankih in izmenjavi izkušenj med nami in Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Pošto Slovenije d. o. o. in Agencijo za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije vam v nadaljevanju posredujemo stališče glede 
izvajanja poštnih storitev na nivoju in v okolju lokalne samouprave. Osnovno neizpodbitno 
dejstvo je, da gre pri izvajanju poštne dejavnosti za gospodarsko dejavnost. Občina kot ustavna 
kategorija lahko na podlagi 140. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 
42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 –
UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) ureja 
zadeve, ki sodijo v lokalno pristojnost, to so lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno 
in ki zadevajo samo prebivalce občine. Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US) občine ne smejo izvajati gospodarske dejavnosti, temveč ravno nasprotno. 
Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja, in opravlja svoje zadeve in izvršuje 
naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Tudi z vidika Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list 
RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 –
ZUJF, v nadaljevanju ZJU), ki celovito ureja sistem javnih uslužbencev v upravah lokalnih 
skupnosti ter posebnosti delovnih razmerij javnih uslužbencev v upravah lokalnih skupnosti gre 
za nedopustno izvajanje gospodarske dejavnosti. 23. člen ZJU določa, da so uradniki javni 
uslužbenci, ki v organih opravljajo javne naloge. Javne naloge v organih so naloge, ki so 
neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom javnega interesa. Javni uslužbenci, 
ki v organih opravljajo spremljajoča dela, so strokovno-tehnični javni uslužbenci in v organih 
opravljajo spremljajoča dela na področju kadrovskega in materialno-finančnega poslovanja, 
tehnična in podobna dela ter druga dela, ki jih je treba opravljati zaradi nemotenega izvajanja 
javnih nalog organa. Med njimi ni nalog za izvajanje poštne dejavnosti za splošne potrebe, gre 
zgolj za opravljanje opravil, ki so v povezavi z nemotenim izvajanjem javnih nalog organa, kar 
pomeni, da je nedopustno izvajanje gospodarske dejavnosti v okviru javnih nalog. Na tem 

Županje in župani



mestu ponovno poudarjamo, da so javne naloge neposredno povezane z izvrševanjem oblasti 
ali z varstvom javnega interesa tako na državni kot na lokalni ravni. Dodatno težavo 
predstavljajo finančna sredstva, s katerimi občine razpolagajo v okviru izvajanja svojih 
zakonskih pristojnosti. Ker ne gre za izvirno lokalno nalogo, niti za preneseno državno nalogo, 
je vsakršna poraba proračunskih sredstev v tem namene prepovedana. 54. člen Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) natančno določa v prvem in drugem odstavku, da mora 
vsak izdatek iz proračuna imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se 
izkazuje obveznost za plačilo; pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne 
knjigovodske listine, je treba pred izplačilom preveriti in pisno potrditi. Ustavno sodišče 
Republike Slovenije je v odločbi U-I-150/15 z dne 10. 11. 2016 glede sistema financiranja občin 
izpostavilo (v delu glede pravilnika oziroma seznama podprogramov, tč. 46), da obstajajo 
določeni občinski izdatki, ki ne izhajajo iz nalog občine, določenih z zakoni ali pa se ne 
nanašajo na izdatke občin pri izvajanju njihovih obveznih zakonskih nalog. Ker take naloge 
nimajo zakonske podlage, se jih ne sme financirati v skladu z zakonom, ki ureja financiranje 
občin. Nadalje Računsko sodišče Republike Slovenije v revizijskem poročilu o financiranju 
primerne porabe občin št. 320-11/2015/43 z dne 13. 6. 2017 dodatno navaja še, da je 
samostojnost občin pri izvajanju nalog opredeljena tudi v Evropski listini lokalne samouprave in 
povzema prej citirano odločbo ustavnega sodišča. V delu, v katerem opredeljuje naloge občine, 
katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občin (2.1.1.1.) posebej izpostavlja, 
da se za ugotovitev primerne porabe upoštevajo naloge iz prvega odstavka 11. člena Zakona o 
financiranju občin, (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), ki jih mora 
občina opravljati na podlagi zakonov, in v obsegu, določenem z zakoni. Gre za naloge, ki se 
nanašajo na zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov (področje predšolske 
vzgoje, osnovnega šolstva in športa, primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja, socialnega varstva in kulture), zagotavljanja lokalnih gospodarskih javnih služb, 
urejanja občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih 
cestah, požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, prostorske ureditve 
občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave; plačila stanarin in stanovanjskih 
stroškov; delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in 
razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ter opravljanje drugih nalog, 
določenih z zakonom.

Župan je organ občine, ki je dolžan zagotavljati zakonitost delovanja občine, zato vam pošiljamo 
to stališče našega ministrstva v informacijo. Župane tistih občin, ki že imate sklenjeno pogodbo 
o izvajanju poštnih storitev pozivamo k premisleku in k odpovedi pogodbe. Da bo v času 
odpovednega roka prehod na zakonito stanje lažji, vam predlagamo da v svojem lokalnem 
okolju pomagate pri iskanju drugega primernega izvajalca. 

S spoštovanjem,

Dr. Nejc Brezovar
Državni sekretar

Poslano v vednost:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Pošta Slovenije d. o. o.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
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