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ZADEVA: Zakon o ratifikaciji spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze in 
Sklepnega protokola k Sporazumu o poštnoplačilnih storitvah – predlog za 
obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi četrtega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 -
uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18-
ZKZaš) in drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 -
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na ...... seji  dne ...... sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o ratifikaciji spremenjenih in 
dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze in Sklepnega protokola k Sporazumu o poštnoplačilnih 
storitvah

in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije.

Sklep prejme: 
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Priloga: 
- predlog zakona z obrazložitvijo.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3. a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Sabina R. Stadler, generalna direktorica Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in 
mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve,

      -     Borut Mahnič, vodja Sektorja za mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve.
3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

- dr. Miroslav Cerar, minister za zunanje zadeve,
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

za finance,
- Simona Leskovar, državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje zadeve,
- mag. Dobran Božič, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve,
- Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
- Sabina R. Stadler, generalna direktorica Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in 



mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve,
- Franc Stanonik, generalni direktor Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, 
- Borut Mahnič, vodja Sektorja za mednarodno pravo na Ministrstvu za  zunanje zadeve,

- Breda Goršič,vodja Sektorja za storitve in proizvode na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo.      

5. Kratek povzetek gradiva:
Svetovna poštna zveza (Universal Postal Union, Union Postale Universelle – v nadaljevanju: 
UPU) je mednarodna medvladna organizacija, ki deluje na področju urejanja mednarodnih 
poštnih storitev  UPU je predvsem forum za dogovarjanje in usklajevanje sodelovanja med 
poštnimi upravami držav članic. Prek svetovnega omrežja, ki omogoča izvajanje modernih 
poštnih storitev in prenos produktov, izvaja UPU naloge svetovalnega, posredniškega in 
povezovalnega organa. V okviru UPU se oblikujejo in dopolnjujejo pravila za mednarodno 
izmenjavo poštnih pošiljk, sprejemajo se priporočila za ustrezne ukrepe ter odvijajo dejavnosti v 
podporo harmonizaciji, kakovosti, razvoju in rasti poštnih storitev v interesu uporabnikov ter 
tehnična pomoč.

V gradivu se predlaga ratifikacija sprememb in dopolnitev aktov UPU, sprejetih na zadnjih 
zasedanjih.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

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

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7. a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ



7. b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Za izvajanje sprememb in dopolnitev aktov Svetovne poštne zveze in Sklepnega protokola k 
Sporazumu o poštno plačilnih storitvah  ni potrebno zagotoviti  finančnih sredstev iz proračuna.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Sodelovanje javnosti ni potrebno, saj je mednarodna pogodba že sklenjena.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                               dr. Miroslav Cerar                                                                       
                                                                                                      MINISTER
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