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POSTOPEK PODPISOVANJA OBRAZCA NA UPRAVNIH ENOTAH

Spoštovani člani in sodelavci,
obveščamo vas, da so strokovne službe Državnega Zbora potrdile formalno ustreznost našega
predloga sprememb in dopolnitev poštnega zakona (ZPSto-2C). Da bi Parlament naš predlog
obravnaval, je potrebna vaša podpora, saj je potrebno zbrati v 60 dneh najmanj 5.000 overjenih
podpisov na upravnih enotah, njenih krajevnih uradih ali z elektronskim podpisom.
Od torka 01.09.2020 do 30.10.2020 je možno tudi podpisovanje obrazca v prilogi (obrazci so
BREZPLAČNO na voljo tudi na vseh UE, prav tako je BREZPLAČEN postopek podpisa).
Z UPRAVNIMI ENOTAMI SMO DOGOVORJENI, DA ZA PODPISOVANJE OBRAZCA,
NE BO POTREBNA PREDHODNA NAJAVA NA UPRAVNE ENOTE. Na večjih UE bo
posebno okence za podpisovanje obrazca.
Na začetku vpišete vaše podatke in pod rubriko C.PZ podatke o predlogu zakona. Nato sledi še
vaš podpis. Spodnji del (pod črto) pa so podatki, ki jih izpolni UE. Pri izpolnjevanju obrazca
je potrebno biti pozoren na naslednje:
- v rubriki C. PZ/ nujno vpišite št. 851, za tekstom "vložitev predloga zakona" pa je
potrebno vpisati ZA SPREMEMBO ZAKONA O POŠTI; (V priloženem obrazcu je to že
izpolnjeno)
- ime in priimek morata biti identična zapisu na osebni izkaznici in drugih uradnih
dokumentih;
- pri datumu rojstva ne zadostuje samo letnica temveč je potrebno vpisati tudi dan in mesec;
- ne vpisujte začasnega, temveč izključno stalno bivališče;
- pri podpisu na UE preverite ali je uradna oseba vaš obrazec podpisala in ožigosala.
Obrazce podpisane osebno na UE pošljite čim prej na naslov:
SPD
p.p.179
6000 KOPER
Če boste obrazec podpisali elektronsko, nam ni potrebno pošiljati potrdil ali karkoli drugega.

SINDIKAT POŠTNIH DELAVCEV

p. p. 179
6000 Koper
GSM 00 386 70 550 858
sindikatpostnihdelavcev@gmail.com

Vsa vprašanja v zvezi z obrazci ali postopki lahko naslovite na FB stran
sindikapostnihdelavcev, na mail sindikapostnihdelavcev@gmail.com ali na telefonsko
070550858.

Besedilo zakona in povezana dokumentacija so objavljeni na www.spd.si in naši FB strani
sindikapostnihdelavcev, prosimo vas, da ga delite in nam tako pomagate pri pridobivanju
podpisov.

Hvala za podporo, samo v kolikor se skupaj potrudimo, lahko dosežemo spremembe, ki si jih
želimo. Prosimo obvestite vse, ki bi lahko podprli naša prizadevanja.
V slogi je moč!
Z lepimi pozdravi,

V Kopru 28.08.2020

