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Ljubljana, dne 11. januarja 2012

EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklep Vlade Republike Slovenije o soglasju k Tarifi o plačilih za izvajanje 
poštnih storitev za leto 2012 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 34. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS št. 51/09 in 77/10)
je Vlada Republike Slovenije na svoji … seji dne … sprejela naslednji sklep: 

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Tarifi o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 
2012.

                                                                                                Mag. Helena Kamnar
                                                                                          GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo: 
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
- Agencija za pošto in elektronske komunikacije, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Beethovnova 3, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
- Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
- UMAR, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana
- Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana.

Priloga: Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2012

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- v funkciji ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, dr .  Igor Lukšič,                                                                              



Minister za šolstvo in šport
- Franc Dolenc, direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
- Marjan Turk, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
/

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu:
DA

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
/

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
Gradivo naj obravnava Odbor za gospodarstvo in trajnostni razvoj in Vlada Republike Slovenije 
na svoji redni seji.

5. Kratek povzetek gradiva

S sprejetim soglasjem Vlade Republike Slovenije k programu dela in finančnemu načrtu 
Agencije za pošto in elektronske komunikacije za leto 2012 so izpolnjeni pogoji za soglasje k 
tarifi Agencije.

Predlog Tarife o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2012 je pripravljen v skladu z 
Zakonom o poštnih storitvah in Pravilnikom o načinu izračunavanja in poravnave plačil za 
izvajanje poštnih storitev. 

6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 
EUR v tekočem in naslednjih treh letih

NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s 
pravnim redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja 

podjetja ter konkurenčnost podjetij
NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene 
vidike

NE

e) na socialno področje NE
f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja,

- na razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije 
programskega proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR  /

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA



Tarifo je na svojih spletnih straneh objavila Agencija za pošto in elektronske komunikacije hkrati s 
pozivom k predložitvi pripomb na katere je tudi odgovorila.

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:

- Ministrstvu za finance,
- Ministrstvu za javno upravo,
- Ministrstvu za kulturo,
- UMAR,
- Službi VRS za zakonodajo.

Datum pošiljanja: 22. november 2011
v celoti

Bistvena odprta vprašanja:

Gradivo je usklajeno:

Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo 
ni usklajeno

10. Gradivo je lektorirano NE

11. Zahteva predlagatelja za 
a) obravnavo neusklajenega gradiva NE
b) za nujnost obravnave NE
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti NE

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni 
dejavnosti DA

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne … /
v funkciji ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

dr. Igor Lukšič                                                                              
Minister za šolstvo in šport



OBRAZLOŽITEV:

V skladu  s 16. členom Sklepa o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije (Uradni list RS št. 60/01, 52/02, 80/04 in 35/11) daje Agencija za pošto 
in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) Vladi 
Republike Slovenije v soglasje Tarifo o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2012.

Resorno ministrstvo ugotavlja, da je Vlada Republike Slovenije že soglašala s Programom 
dela in Finančnim načrtom Agencije za leto 2012.

Agencija je planirala vrednosti tarif v skladu z zakonskimi določili in pokriva s prejetimi vplačili 
le stroške svojega dela. Tako tarife ostajajo na enaki višini kot v preteklem letu, medresorsko 
je gradivo usklajeno, zato v skladu z ugotovljenimi dejstvi Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo  predlaga soglasje na predloge  tarif kot jih je pripravila Agencija.

PRILOGE: 

- gradivo APEK v posebni prilogi (Tarifa)
- gradivo medresorskega usklajevanja v posebni prilogi
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