
Priloga 1 

Priloga k Tarifi o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2007: 

Posebni del tarife 
 

Posamezne skupine poštnih storitev so določene z naslednjim številom točk: 
 
I. Obvestilo o izvajanju poštnih storitev 
 

Tarifa št. 1 
Prenos poštnih pošiljk do mase 2 kg: 40 točk 
 

Tarifa št. 2 
Prenos poštnih paketov do mase 20 kg: 40 točk 
 

Tarifa št. 3 
Storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke: 40 točk 
 

Tarifa št. 4 
Druge poštne storitve 5 točk 
 
II. Dovoljenje za izvajanje univerzalne poštne storitve 
 

Tarifa št. 5 
Izvajanje univerzalne poštne storitve 50.000 točk. 
 
Priloga k Tarifi o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2007: 
 
Posebna obrazložitev tarife 

V skladu s 40. členom zakona je agencija pripravila to tarifo o plačilih za izvajanje 
poštnih storitev, ki predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v 
okviru njenih pooblastil in pristojnosti. Sestavni del te tarife je obrazložitev, v kateri so podani 
poglavitni razlogi za sprejem in cilji, ki jih agencija želi doseči. 

Razlogi za sprejem te tarife so: 
1. Financiranje agencije preko sistema letnih plačil izvajalcev poštnih storitev tako, da 

zbrana letna plačila pokrijejo stroške delovanja področja pošte in sorazmerni delež 
stroškov delovanja skupnih služb agencije. 

2. Nadaljnje omogočanje neodvisnosti področja pošte pri izvajanju nalog v okviru njegovih 
pristojnosti. 

3. Predvideti porabo sredstev področja pošte ter sorazmernega deleža delovanja skupnih 
služb agencije v skladu z vnaprej opredeljenimi cilji. 

Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči naslednje, v programu dela 2007 
zastavljene, cilje: 
1. Analizirati trg poštnih storitev in v okviru pristojnosti sodelovati pri pripravi nove poštne 

direktive ter sprememb aktov Svetovne poštne zveze. 
2. Določiti ustrezen način »poročanja« v okviru vzpostavljanja računovodskega sistema 

izvajalca univerzalne poštne storitve za regulatorne namene. 
3. Izboljšati kakovost univerzalne poštne storitve.  

Pripomba [A1]: Tabulator! 



Agencija v finančnem načrtu za leto 2007 načrtuje potrebna sredstva za pokrivanje 
stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju vseh dejavnosti v okviru pristojnosti agencije, v skupni 
višini 1.713.690.000 tolarjev (7,151.102 EUR). 

Delež stroškov agencije za področje pošte je, v skladu z organizacijo dela agencije 
in nalogami posameznih področij, 124.981.000 tolarjev (521.538 EUR). Na podlagi 
predhodno opravljenih izračunov znaša vrednost točke, za potrebe določitve vrednosti točke 
iz 3. člena te tarife, 2451,00 tolarjev (10,23 EUR). Sprejeta tarifa bo omogočila financiranje 
delovanja področja pošte in pokrivanje sorazmernega deleža stroškov delovanja skupnih 
služb agencije, katerih delo je neposredno povezano z delom in aktivnostmi področja pošte. 


