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Pošta Slovenije d.o.o. 

Okrožno sodišče v Mariboru. Matična številka družbe: 5881447000. Šifra dejavnosti: 53.100. Predsednik nadz. sveta: Ervin Renko. 

Osnovni kapital 121.472.482 €. TRR: SI56 0451 5000 1110 867. TRR: SI56 0228 0001 6990 351. TRR: SI56 0312 1100 0930 916. 

TRR: SI56 1010 0005 8717 393. Id. številka: SI25028022  

 

 

 

 

 

 

1. Vprašanje: Ali mora podizvajalec priložiti obrazec - IZJAVE O SPREJEMU IN 

IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE? 

 

            Odgovor: Podizvajalec mora priložiti listine, kot so zahtevane v točki 1.5. razpisne  

           dokumentacije.  

 

2. Vprašanje: glede na pogoj iz razpisa v zvezi z lokacijo zemljišča, da je lahko le to 

oddaljenost max. od obstoječe pošte navajam: 

"oddaljena 0-1000 m od obstoječe lokacije PS (Cesta Krških žrtev 135c), po kategorizirani 

cestni povezavi od obstoječe lokacije pošte 8270 Krško 0-2000m ", zaradi tega pogoja je 

možna samo ena lokacija. Na ta način boste izločili konkurenco in drastično podražili 

investicijo. Zato predlagam, da se razdalja od navedene lokacije poveča na vsaj 5.000m. 

 

Odgovor: Razdalja od obstoječe pošte je določena na podlagi naslednjih dejstev: 

Objekt vsebuje tudi poštno poslovalnico in kakršnokoli povečanje razdalje bi 

pomenilo, da poštno poslovalnico umestimo v neprimerni geografski prostor. 

Poštne poslovalnice se morajo nahajati na lokacijah, ki so najbolj optimalno 

dostopne za stranke, fizične osebe. Kot drugi razlog navajamo, da bo v objektu tudi 

pisemska dostava, ki pomeni tudi dostavo z dvokolesi. Vsako oddaljevanje iz naselja 

glede na obstoječo lokacijo bi za Pošto Slovenije pomenilo podaljšanje poti in 

posledično dodatne strošek prevožene poti in porabljenega časa. Zato ostajamo na 

maksimalni oddaljenosti, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.  

 

3. Vprašanje: Prosimo, da se rok za oddajo prijave podaljša še vsaj za 10 dni.  

Odgovor: Naročnik podaljšuje rok za oddajo prijav, nov rok je 5.11.2021 do 12:00 

ure. 
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