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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 27. rednem
kongresu pooblaščenih predstavnikov držav članic Svetovne poštne zveze, ki bo od 9. do 
27. avgusta 2021 v Abidjanu v Slonokoščeni obali – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi 2. člena in šestega odstavka 21. 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) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o sodelovanju, obveščanju in usklajevanju na področju 
zunanjih zadev in mednarodnih odnosov (Uradni list RS, št. 112/05), je Vlada Republike Slovenije na 
....... seji dne ….. sprejela 

SKLEPA:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 
27. rednem kongresu pooblaščenih predstavnikov držav članic Svetovne poštne zveze, ki bo 
od 9. do 27. avgusta 2021 v Abidjanu v Slonokoščeni obali.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v naslednji sestavi:
- mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
- Franc Stanonik, vodja Sektorja za domače storitve iz Direktorata za notranji trg na Ministrstvu 

za gospodarski razvoj in tehnologijo, namestnik vodje delegacije, 
- veleposlanica mag. Anita Pipan, stalna predstavnica RS pri Uradu ZN in drugih mednarodnih 

organizacijah v Ženevi, članica delegacije,
- mag. Damir Devčič, pooblaščeni minister, Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN in drugih 

mednarodnih organizacijah v Ženevi, član delegacije,
- Sabina Carli, atašejka, Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN in drugih mednarodnih 

organizacijah v Ženevi, članica delegacije,
- mag. Tanja Muha, direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, članica

delegacije,
- dr. Til Rozman, Vodja Sektorja za regulacijo in nadzor trga poštnih storitev na Agenciji za 

komunikacijska omrežja in storitve RS, član delegacije,
- Tomaž Kokot, mag., začasni generalni direktor Pošte Slovenije, član delegacije,
- Marjan Osvald, svetovalec poslovodstva na Pošti Slovenije in kandidat za namestnika 

generalnega direktorja SPZ, član delegacije,
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- Aleš Krevsel, svetovalec za telekomunikacije in poštne storitve, Stalno predstavništvo 
Republike Slovenije pri Evropski uniji, član delegacije,

- Tomas Tišler, svetovalec za telekomunikacije, informacijsko družbo in poštne storitve, Stalno 
predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji, član delegacije.

3. Vlada Republike Slovenije pooblašča člane delegacije za sodelovanje in glasovanje na 
kongresu SPZ. Pooblaščenci glasujejo v skladu z izhodišči.

4. Vlada Republike Slovenije pooblašča vodjo delegacije mag. Karlo Pinter, generalno direktorico 
Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da ob uveljavitvi 
izhodišč in doseženem soglasju ter uskladitvi besedil podpiše sklepne listine kongresa, v 
primeru njene odsotnosti pa namestnika, Franca Stanonika, vodjo Sektorja za domače storitve 
iz Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

5. Stroške udeležbe na kongresu krije vsaka ustanova za svoje uslužbence.

mag. Janja Garvas Hočevar
vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

              
Priloga: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 27. rednem kongresu 
pooblaščenih predstavnikov držav članic Svetovne poštne zveze, ki bo od 9. do 27. avgusta 2021 
v Abidjanu v Slonokoščeni obali

Sklep prejmejo: 
- Generalni sekretariat Vlade RS 
- Ministrstvo za zunanje zadeve 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za javno upravo
- Služba Vlade RS za zakonodajo 
- Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS 
- Pošta Slovenije 
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v DZ z 
obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, 
Franc Stanonik, vodja Sektorja za domače storitve v Direktoratu za notranji trg na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo,
Ana Mlinar, sekretarka v Sektorju za domače storitve v Direktoratu za notranji trg na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:    /
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: /
/
5. Kratek povzetek gradiva
Svetovna poštna zveza (SPZ) je medvladna organizacija in specializirana agencija Združenih 
narodov s 192 državami članicami. 
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Kongres je vrhovni organ SPZ in se sestaja vsaka štiri leta. Pooblaščenci iz držav članic SPZ se 
zberejo, da oblikujejo prihodnost poštnega sektorja.

Države članice SPZ bodo na 27. svetovnem poštnem kongresu sprejele novo svetovno poštno 
strategijo - načrt za nov delovni cikel, ki se bo začel leta 2022. Kongres bo sprejel tudi nova pravila 
in določil politike mednarodne izmenjave poštnih pošiljk.

V okviru kongresa bodo države članice izvolile novega generalnega direktorja SPZ in njegovega 
namestnika (kandidat iz Republike Slovenije) in odločale o članstvu v Upravnem svetu in Poštno 
operativnem sveta SPZ za obdobje 2021-2024.

Kongres bo potekal od 9. do 27. avgusta 2021 v Abidjanu v Slonokoščeni obali.

Člani delegacije Republike Slovenije so poleg predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo in Minstrstva za zunanje zadeve tudi predstavniki Agencije RS za komunikacijska 
omrežja in storitve in Pošte Slovenije. Gre za takšen mednarodni dogodek, na katerem Republika 
Slovenija ne more zagotoviti popolne udeležbe zgolj z zaposlenimi v državni upravi. Ministrstva in 
regulatorji so zastopani v upravnem svetu SPZ (CA), ki preučuje regulativna, upravna, 
zakonodajna in pravna vprašanja, ponudniki poštnih storitev pa so zastopani v Poštno operativnem 
svetu SPZ (POC), ki preučuje operativni, gospodarski in komercialni vidiki poštnega poslovanja).

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva v višini 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, posebej na mala in srednja podjetja ter 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
razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR                 /
(če izberete DA pod točko 6a.)
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR (če izberete NE pod točko 6a.)
Stroške udeležbe na kongresu krije vsaka ustanova za svoje uslužbence (MGRT, AKOS, Pošta 
Slovenije). Stroški udeležbe predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
predvidoma ne bodo presegli 15.000,00 EUR. Vir financiranja je proračunska postavka PP 334210.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) NE vpliva na:
- pristojnosti občin, 
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

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



4

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
v celoti    /
9. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo upoštevaje 9. člen Poslovnika Vlade RS ocenjuje, 
da ni potrebe po sodelovanju javnosti razen Pošte Slovenije, ki je bila vključena v pripravo gradiva.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
nevladne organizacije, 
predstavniki zainteresirane javnosti,
predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):
Upoštevani so bili:
- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni 
dejavnosti

NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE
          

                                                                                         Simon Zajc
                                                                                                DRŽAVNI SEKRETAR
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PREDLOG:

Na podlagi 2. člena in šestega odstavka 21. 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) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o sodelovanju, obveščanju in 
usklajevanju na področju zunanjih zadev in mednarodnih odnosov (Uradni list RS, št. 112/05), je 
Vlada Republike Slovenije na ....... seji dne ….. sprejela 

SKLEPA:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo delegacije Republike 
Slovenije na 27. rednem kongresu pooblaščenih predstavnikov držav članic Svetovne 
poštne zveze, ki bo od 9. do 27. avgusta 2021 v Abidjanu v Slonokoščeni obali.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v naslednji sestavi:
- mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,
- Franc Stanonik, vodja Sektorja za domače storitve iz Direktorata za notranji trg na 

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, namestnik vodje delegacije, 
- veleposlanica mag. Anita Pipan, stalna predstavnica RS pri Uradu ZN in drugih 

mednarodnih organizacijah v Ženevi, članica delegacije,
- mag. Damir Devčič, pooblaščeni minister, Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN in 

drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi, član delegacije,
- Sabina Carli, atašejka, Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN in drugih mednarodnih 

organizacijah v Ženevi, članica delegacije,
- mag. Tanja Muha, direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, članica

delegacije,
- dr. Til Rozman, Vodja Sektorja za regulacijo in nadzor trga poštnih storitev na Agenciji za 

komunikacijska omrežja in storitve RS, član delegacije,
- Tomaž Kokot, mag., začasni generalni direktor Pošte Slovenije, član delegacije,
- Marjan Osvald, svetovalec poslovodstva na Pošti Slovenije in kandidat za namestnika 

generalnega direktorja SPZ, član delegacije,
- Aleš Krevsel, svetovalec za telekomunikacije in poštne storitve, Stalno predstavništvo 

Republike Slovenije pri Evropski uniji, član delegacije,
- Tomas Tišler, svetovalec za telekomunikacije, informacijsko družbo in poštne storitve, 

Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji, član delegacije.

3. Vlada Republike Slovenije pooblašča člane delegacije za sodelovanje in glasovanje na 
kongresu SPZ. Pooblaščenci glasujejo v skladu z izhodišči.

4. Vlada Republike Slovenije pooblašča vodjo delegacije mag. Karlo Pinter, generalno 
direktorico Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
da ob uveljavitvi izhodišč in doseženem soglasju ter uskladitvi besedil podpiše sklepne 
listine kongresa, v primeru njene odsotnosti pa namestnika, Franca Stanonika, vodjo
Sektorja za domače storitve iz Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

5. Stroške udeležbe na kongresu krije vsaka ustanova za svoje uslužbence.
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mag. Janja Garvas Hočevar
vršilka dolžnosti generalnega 

sekretarja

              
Priloga: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 27. rednem kongresu 
pooblaščenih predstavnikov držav članic Svetovne poštne zveze, ki bo od 9. do 27. avgusta 
2021 v Abidjanu v Slonokoščeni obali

Sklep prejmejo: 
- Generalni sekretariat Vlade RS 
- Ministrstvo za zunanje zadeve 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za javno upravo
- Služba Vlade RS za zakonodajo 
- Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS 
- Pošta Slovenije 
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                                                                                                                                PRILOGA:

Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije
na 27. rednem kongresu pooblaščenih predstavnikov držav članic Svetovne poštne 

zveze, ki bo od 9. do 27. avgusta 2021 v Abidjanu v Slonokoščeni obali,
za sodelovanje, glasovanje in podpis sklepnih listin

1. Svetovna poštna zveza (v nadaljnjem besedilu: SPZ)

je krovna organizacija poštnih storitev, ki deluje v okviru Organizacije združenih narodov, 
pooblaščena za spodbujanje trajnega razvoja učinkovitih in dostopnih univerzalnih poštnih 
storitev (v nadaljnjem besedilu: UPS).

SPZ je regionalno razdeljena na pet območij: Amerika, Južna Azija in Oceanija, Zahodna 
Evropa, Vzhodna Evropa in severna Azija ter Afrika.

SPZ vodijo štirje pomembni organi:
- kongres pooblaščenih predstavnikov držav članic (Congress) je hierarhično najvišji organ 

SPZ in ga sestavljajo predstavniki vseh držav članic; poleg zakonodajne pristojnosti ima 
zlasti administrativne pristojnosti ter izvoli generalnega direktorja SPZ in njegovega 
namestnika; na zasedanju kongresa potekajo tudi volitve za člane administrativnega in 
poštnooperativnega sveta; kongres ni stalni organ SPZ;

- upravni svet (Council of Administration, CA) ima 41 članic; med kongresoma zagotavlja
kontinuiteto dela SPZ v skladu s predpisi veljavnih aktov in preučuje regulativna, 
upravna, zakonodajna in pravna vprašanja; je stalni organ SPZ;

- poštno-operativni svet (Postal Operations Council, POC) ima 40 članic. Ukvarja se z 
operativnimi, tehničnimi, ekonomskimi in komercialnimi vidiki poštnega poslovanja in je 
usmerjen v pomoč poštam pri posodobitvi in nadgradnji poštnih produktov in storitev; je 
stalni organ SPZ;

- mednarodni urad (International Bureau, IB) je stalni organ in je pristojen za povezovanje 
obeh svetov, vodenje zveze, obveščanje in svetovanje ter spodbuja tehnično sodelovanje 
med članicami SPZ (uporaba poštne tehnologije, razvoj poštnih trgov s potencialnimi 
področji rasti, kot sta neposredna pošta in EMS, ter spremljanje kakovosti storitev v 
svetovnem merilu).

Kongres je najvišji organ SPZ (sedaj 192 držav članic); sklicuje se na 4 leta. Odloča o 
najvažnejših vprašanjih na področju poštnih storitev, ki imajo dolgoročne gospodarske in 
politične posledice v celem svetu, tako v razvitih kot nerazvitih državah. Prav tako se na
rednih kongresih SPZ imenujejo najvidnejši predstavniki in postavijo podlage za financiranje 
za naslednja štiri leta. 

2. Namen udeležbe na kongresu

Države članice SPZ bodo na 27. rednem kongresu pooblaščenih predstavnikov držav članic 
SPZ), ki bo potekal od 9. do 27. avgusta 2021 v Abidjanu v Slonokoščeni obali (v nadaljnjem 
besedilu: kongres), sprejele novo Svetovno poštno strategijo ki bo usmerjala razvoj poštnih 
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storitev v državah članicah in telesih SPZ do naslednjega kongresa (načrt za nov delovni 
cikel, ki se začne leta 2022). 
Kongres bo sprejel tudi nova pravila in določil politike mednarodne izmenjave poštnih pošiljk.

Tekom kongresa bodo države članice izvolile naslednjega generalnega direktorja SPZ in 
njegovega namestnika (tudi kandidat Republike Slovenije) in odločale o članstvu v upravnem 
in poštno-operativnem svetu SPZ za obdobje 2021-2024.

Na kongresu bodo pooblaščeni predstavniki držav članic SPZ:

 na podlagi izpolnjenih ciljev prejšnjega kongresa sprejeli nadaljnje usmeritve;
 proučili in sprejeli spremembe naslednjih dokumentov:

– ustave, 
– konvencije, 
– splošnega pravilnika, 
– pisemskega in paketnega pravilnika,
– sporazuma in pravilnika o poštno plačilnih storitvah;

 po potrebi spremenili obstoječe sporazume med SPZ in mednarodnimi organizacijami;
 določili Svetovno poštno strategijo,
 glasovali v zvezi z resolucijami, obravnavanimi v okviru kongresa.

Slovenija je članica SPZ od leta 1992. Kot samostojna država se kongresov redno 
udeležujemo od kongresa 1994 v Seoulu. Osnovni namen je aktivno sodelovanje pri 
oblikovanju in sprejemanju odločitev na kongresu, ki vplivajo na spremembe v mednarodnem 
poštnem prometu ter aktih SPZ. 

Udeležba Republike Slovenije na kongresu SPZ je zaradi pomembnih odločitev, ki se tam 
sprejemajo, smiselna, potrebna in nujna. 

Republika Slovenija ima letos prvič kandidata za položaj namestnika generalnega direktorja
Svetovne poštne zveze, kar predstavlja dodatno obveznost za vse člane delegacije.

3. Program kongresa 

Kongres je najvišji organ SPZ in se sklicuje na 4 leta. 27. kongres bi se moral izvesti v letu 
2020, vendar je bil je bil zaradi epidemije preložen v letošnje leto. Ker situacija še vedno ni 
stabilna, bo kongres potekal v prilagojeni obliki. Dokončen način izvedbe je trenutno še v fazi 
odločanja, tudi zaradi aktualne politične situacije v Slonokoščeni obali. 

Prisotni udeleženci bodo predvidoma prvi dan kongresa potrdili spremembe pravilnikov, ki 
bodo omogočile, da bo lahko kongres v nadaljevanju lahko potekal v hibridni obliki, na 
daljavo.

Prav tako se išče tudi rešitev, da bi volitve potekale fizično v Abidjanu za tam prisotne države 
članice, istočasno pa tudi v Ženevi. S tem predlogom se strinja tudi Republika Slovenija (ki 
ima kandidata za namestnika generalnega direktorja), predvsem zaradi zagotavljanja tajnosti 
in boljše transparentnosti glasovanja.
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Okvirna časovnica

Ker so tematike rednega kongresa, ki se prireja na vsaka štiri leta, zelo različne in številne, 
kongres traja tri tedne. 
Tekom kongresa potekajo seje odborov, ministrska konferenca, plenarna zasedanja ter 
ustanovni zasedanji CA in POC.

Urnik kongresa:

 8. 8. registracija in s kongresom povezani sestanki in dogodki, 
 9. 8. svečana otvoritev, 
 10. 8. ministrska konferenca 
 v naslednjih devetih delovnih dneh (11. – 23. 8.) bodo potekale seje odborov, 
 v zadnjih štirih delovnih dneh sledi plenarni del zasedanja (24. – 27. 8.), vključno z:

- volitvami generalnega direktorja, njegovega namestnika in članov svetov CA in POC 
za naslednje obdobje (25.-26. 8.), 

- podpisovanjem aktov (26.-27. 8.),
- zaključno prireditvijo (27. 8.) in
- na isti dan ustanovnim zasedanjem obeh svetov (CA in POC).

Podrobnejši program - urnik kongresa je v prilogi.

4. Ključne teme kongresa in opredelitev Republike Slovenije

Ključne teme, ki bodo obravnavane na kongresu so: 
- odpiranje SPZ širšim akterjem poštnega sektorja

Glede na bistvene spremembe na mednarodnem poštnem trgu - hitro preoblikovanje
poštnih storitev iz izmenjave dokumentov v storitve distribucije e-trgovine, upad tržnega 
deleža univerzalnih poštnih storitev - narašča zaskrbljenost glede prihodnosti SPZ, 
vključno z reprezentativnostjo organizacije in vprašanji financiranja. Zaradi tega je bila 
sprožena razprava na temo, kako okrepiti in reformirati SPZ. Pojavlja se vrsta temeljnih 
vprašanj glede odprtja SPZ za širše udeležence v poštnem sektorju, z možnostjo, da se 
akterjem širšega sektorja omogoči dostop do produktov in storitev SPZ.
Odpiranje SPZ je lahko dolgoročno tudi priložnost za druge udeležence na trgu, kot so 
platforme, da tekmujejo z imenovanimi operaterji, kjer dodatno izkoristijo svojo
potencialno pogajalsko moč. Vendar prednosti/slabosti celotnega poštnega trga v tej fazi 
niso jasne, če upoštevamo različne modele dostopa do produktov in storitev SPZ.

Z vprašalnikom je SPZ v začetku letošnjega leta zbrala stališča držav članic glede
odprtja. Ugotovitve kažejo, da glede možne širitve poštnega sektorja največji delež med 
deležniki zavzemajo ponudniki logističnih storitev. Pri storitvah najvišje mesto zavzemajo 
paketne dostave, paketomati, storitve pisemske ter hitre dostave. Kot bistvene razloge za
možno širitev sodelovanja pa raziskava opredeljuje zagotavljanje končne dostave 
kupcem, povečanje prihodkov, sodelovanje pri zagotavljanju dodatnih storitev, 
zmanjševanje obratovalnih stroškov, izkoristek celostne logistične infrastrukture, 
prednosti uveljavljenih svetovnih standardov ter izkoristek enotnega poštnega sistema. 
Po preliminarnih podatkih raziskava izkazuje, da so v splošnem ministrstva, regulatorji, 
operaterji in deležniki zasebnega sektorja skoraj v dve tretjinah naklonjeni odpiranju SPZ 
in možnosti sodelovanja z novimi deležniki, medtem, ko dobra tretjina širitvi ni naklonjena 
oz. imajo predlog drugačnih rešitev oblik sodelovanja. 
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V regionalni razporeditvi SPZ Zahodna Evropa je bil odziv držav članic nizek. Tudi 
stališče Republike Slovenije glede odpiranja SPZ širšim akterjem poštnega sektorja je 
dokaj zadržano.

- sprememba 18. člena Svetovne poštne konvencije
Kot najpomembnejši regulatorni predlog za razpravo in odločanje na kongresu se predvideva
sprememba 18. člena Svetovne poštne konvencije, in sicer ali naj sledenje (»tracking«)
postane del obveznih dopolnilnih storitev za pisemske pošiljke. 
Z vidika zadovoljevanja potreb uporabnikov in z vidika zagotavljanja kakovostne univerzalne 
poštne storitve, ki naj sledi tehničnemu napredku in razvoju ter spremenjenim potrebam in 
pričakovanjem uporabnikov, Republika Slovenija podpira navedeni predlog, in sicer zlasti v 
zvezi z morebitnimi spremembami na področju Quality of Service Fund-a, iz katerega bi se 
lahko financirale investicije manj razvitih držav/operaterjev v nadgradnjo omrežja, ki bi 
omogočala sledenje (»tracking«).  

- uvedba drugačnega sistema plačil
Integrated Remuneration Plan 2021–2024 in druge vsebine, povezane z medoperaterskimi 
plačili: odločitve, sprejete na kongresu v Ženevi, ki so pripeljale do kompromisa in s tem 
obstanka ZDA v SPZ, je bilo potrebno po dveh letih dodelati. Bistvene spremembe bodo 
povezane s tokovi v ZDA (smer posamezne članice SPZ – ZDA). Do posameznih tem se 
CERP in PostEurop še nista opredelila, predvidevamo, da se bo to zgodilo v naslednjih dneh.

- podporna shema in plačila držav članic za delovanje SPZ
Delovno skupino za pripravo predloga je vodila Nemčija in znotraj evropskih članic obstaja
določen konsenz, ki naj bi pripeljal do učinkovitejšega financiranja zveze. 
Glede »provident scheme« je v pripravi predlog CERP, ki nalaga Upravnemu svetu, da 
zagotovi ustrezno kritje ob upoštevanju obljube ZDA, ki bo v naslednjih petih letih poravnala 
24 mio CHF za dolgoročno financiranje obveznosti SPZ. Predlog nalaga SPZ, da do popolne 
vključitve v sistem ZN (United Nations Joint Staff Pension Fund), že omenjena shema ostaja 
kot švicarska fondacija.

- ministrska konferenca
Konferenca na visoki ravni, kjer bodo predsedniki vlad, ministri, odgovorni za pošto, vodje 
organizacij Združenih narodov in specializiranih agencij, drugih mednarodnih organizacij 
in interesnih skupin poštnega sektorja razpravljali o prihodnosti pošte.

- volitve vodilnih funkcionarjev SPZ:
o generalnega direktorja SPZ: kandidirajo predstavnik Japonske, Švice in Belgije,
o namestnika generalnega direktorja SPZ: g. Marjan Osvald je slovenski kandidati 

poleg kandidatov Kameruna, Argentine in Ukrajine.

- volitve v CA in POC
o upravni svet (CA) je sestavljen iz 41 članov, v njem so zastopana ministrstva in 

regulatorji,
o poštnooperativni svet (POC) je sestavljen iz 40 članov, v njem so zastopani 

imenovani ponudniki poštnih storitev.

Glede volitev vodilnih funcionarjev in podpore kandidatov za članstvo v CA in POC, bo 
Republika Slovenija glasovala skladno z odločitvijo o podpori, usklajeno med Ministrstvom za 
zunanje zadeve in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.
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5. Posebne naloge RS kot predsedujoče EU

Kongres bo sovpadel s predsedovanjem Republike Slovenije Svetu EU in predsedujoča država 
ima s tem povezane nekatere ad hoc usklajevalne aktivnosti. 

6. Oblikovanje stališč Republike Slovenije  

Postopki priprave nekaterih predlogov in stališč še aktivno potekajo po delovnih skupinah in 
strokovnih področjih. Veliko dokumentov je še v pripravi. 
Temu sledi priprava preglednice predlogov in stališč Republike Slovenije - kot pripomoček za 
delo/odločanje na kongresu.
Določena stališča se bodo predvidoma oblikovala tudi tekom kongresa, za kar je nujno 
potrebno dobro sodelovanje deležnikov, ki kot člani delegacije na kongresu enotno 
predstavljajo Republiko Slovenijo, delo mora potekati odgovorno, konstruktivno in homogeno, 
potreben je dober informacijski pretok znotraj delegacije. 

Evropske države članice SPZ se združujejo v 
- organizaciji CERP (Comité européen des régulateurs postaux), ki deluje znotraj 

organizacije CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications 
Administrations). 
Na zasedanjih delovne skupine »CERP WG UPU« se izmenjujejo stališča s kolegi iz 
drugih evropskih držav glede regulatornih vprašanj, ki so v pristojnosti SPZ in razpravlja o
konkretnih vprašanjih kongresa. 

- zvezi evropskih javnih poštnih operaterjev PostEurop, se razpravlja in izmenjuje stališča 
s kolegi iz drugih evropskih držav glede poštno operativnih vprašanj in strategij.

Predstavniki Republike Slovenije se aktivno vključujejo na obeh navedenih ravneh. CERP in 
PostEurop sta omejeni zvezi (restricted unions) SPZ in kot taki tudi zastopata (kjer je tako 
dogovorjeno) stališča članic obeh institucij (resorna ministrstva in javni poštni operaterji).

Politična in strokovna stališča Republike Slovenije so oblikovana na tej podlagi, v skladu z 
interesi Republike Slovenije in EU.

Stališča Republike Slovenije glede podpore kandidatov na volitvah so usklajena z 
Ministrstvom za zunanje zadeve.

7. Delegacija Republike Slovenije

Za udelžbo na kongresu je predvidena naslednja delegacija: 

- mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delegacije,

- Franc Stanonik, vodja Sektorja za domače storitve iz Direktorata za notranji trg na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, namestnik vodje delegacije, 

- veleposlanica mag. Anita Pipan, stalna predstavnica RS pri Uradu ZN in drugih 
mednarodnih organizacijah v Ženevi, članica delegacije,
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- mag. Damir Devčič, pooblaščeni minister, Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN in 
drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi, član delegacije,

- Sabina Carli, atašejka, Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN in drugih mednarodnih 
organizacijah v Ženevi, članica delegacije,

- mag. Tanja Muha, direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, članica
delegacije,

- dr. Til Rozman, Vodja Sektorja za regulacijo in nadzor trga poštnih storitev na Agenciji za 
komunikacijska omrežja in storitve RS, član delegacije,

- Tomaž Kokot, mag., začasni generalni direktor Pošte Slovenije, član delegacije,
- Marjan Osvald, svetovalec poslovodstva na Pošti Slovenije in kandidat za namestnika 

generalnega direktorja SPZ, član delegacije,
- Aleš Krevsel, svetovalec za telekomunikacije in poštne storitve, Stalno predstavništvo 

Republike Slovenije pri Evropski uniji, član delegacije,
- Tomas Tišler, svetovalec za telekomunikacije, informacijsko družbo in poštne storitve, 

Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji, član delegacije.

Vlada Republike Slovenije pooblašča člane delegacije za sodelovanje in glasovanje na 
kongresu SPZ. Pooblaščenci glasujejo v skladu z izhodišči.

Vlada Republike Slovenije pooblašča vodjo delegacije mag. Karlo Pinter, generalno
direktorico Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da 
ob uveljavitvi izhodišč in doseženem soglasju ter uskladitvi besedil podpiše sklepne listine 
kongresa, v primeru njene odsotnosti pa namestnika, Franca Stanonika, vodjo Sektorja za 
domače storitve iz Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo.

Člani delegacije Republike Slovenije so poleg predstavnikov Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo tudi predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve, Agencije RS za 
komunikacijska omrežja in storitve in Pošte Slovenije. Gre za takšen mednarodni dogodek, 
na katerem Republika Slovenija ne more zagotoviti popolne udeležbe zgolj z zaposlenimi v 
državni upravi (ministrstva in regulatorji so zastopani v upravnem svetu SPZ (CA), ki preučuje 
regulativna, upravna, zakonodajna in pravna vprašanja, imenovani ponudniki poštnih storitev 
pa so zastopani v Poštno operativnem svetu SPZ (POC), ki preučuje operativni, gospodarski 
in komercialni vidiki poštnega poslovanja).

Kongres traja tri tedne. Člani delegacije bodo svojo prisotnost na kongresu časovno razporedili 
po predvideni časovnici, upoštevajoč potrebe in pristojnosti.

Na osnovi sedaj znanih (nedokončnih) informacij, se predvideva, da bo bo možno večjemu 
delu kongresa prisostvovati na daljavo, preko interneta. Potreba po fizični prisotnosti 
delegacije Republike Slovenije v Abidjanu se predvideva v omejenem obsegu, na začetku 
kongresa (spreminjanje pravilnikov) in v času volitev ter podpisovanja sklepnih listin 
kongresa. 

Vlada Republike Slovenije pooblašča člane delegacije za sodelovanje in glasovanje na 
kongresu SPZ. Pooblaščenci glasujejo v skladu z izhodišči.

Vlada Republike Slovenije pooblašča vodjo delegacije, da ob uveljavitvi izhodišč in 
doseženem soglasju ter uskladitvi besedil podpiše sklepne listine kongresa, v primeru 
njegove odsotnosti pa njegovega namestnika.
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8. Predvideni stroški udeležbe na kongresu

Stroške udeležbe na kongresu krije vsaka ustanova za svoje uslužbence (MGRT, MZZ, 
AKOS in Pošta Slovenije). 
Kongres bo trajal 3 tedne in v hibridni obliki, kar je letos novost, trenutno povezana z več 
neznankami. Delegacija planira večinoma virtualno udeležbo – delo na daljavo. Dokončni 
podatki glede potrebne fizične prisotnosti v Abidjanu trenutno še niso znani. Delegacija 
planira fizično prisotnost v Abidjanu zgolj v najnujnejših primerih in v najožjem obsegu 
članov.
V tej situaciji je težko podati realno oceno stroškov. Po grobi oceni skupni stroški udeležbe 
predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ne bodo presegli 
15.000,00 EUR.

Priloga: urnik kongresa
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