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Celovite
logistične
rešitve

Poskrbimo za vse
vaše logistične izzive!
V Skupini Pošta Slovenije se zavedamo,
da so vrhunske logistične storitve za
uspeh vašega podjetja ključnega pomena.
Z našimi logističnimi storitvami vam želimo
pomagati pri vsakdanjih izzivih vašega poslovanja
in zgraditi trdno vez med vami, vašimi poslovnimi
partnerji in strankami.

Na pravo mesto
ob pravem času.
Zagotavljamo zanesljive roke
prenosa.
Poskrbeli bomo za varno in zanesljivo
dostavo vaših pošiljk in blaga na pravo
mesto, ob pravem času.
V Skupini Pošta Slovenije vam
ponujamo celovit izbor storitev.

Prevoz tovora

Skladiščenje
blaga

Pretovor in
komisioniranje blaga

Dostava večjih
kosovnih pošiljk *

Oskrba
trgovskih verig
Dnevna
in nočna
distribucija

* Nadomestni avtomobilski deli, bela tehnika, pohištvo itd.

Hitra in varna
storitev.
Organizacija logistike Skupine
Pošta Slovenije
Osrednja koncentracija pošiljk poteka prek
dveh poštnih logističnih centrov (PLC), paketne
pretovorne pošte (PPP) omogočajo dodatno,
večjo aktivnost logističnih procesov. Za
celovitejše rešitve skladiščimo blago v dveh
skladiščih v Mariboru in Ljubljani.

Logistika Pošte Slovenije zajema
naslednje storitve:
• prevzem pošiljk v Sloveniji in tujini;
• predelavo pošiljk v:
-- PLC Ljubljana – površina ca. 22.800 m²,
-- PLC Maribor – površina ca. 21.100 m²,
-- PPP Celje – površina ca. 3.000 m²,
-- PPP Koper – površina ca. 2.300 m²,
-- PPP Kranj – površina ca. 1.300 m² in
-- PPP Novo mesto – površina ca. 1.000 m²;

• skladiščno poslovanje (skladišči: Skladiščna
logistika Maribor – površina ca. 3.500 m² in
PS Logistika – površina ca. 22.000 m²);
• distribucijo do lokacij po Sloveniji in tujini v
dogovorjenih časovnih okvirih;
• distribucijo do lokacij v regiji;
• vračilo pošiljk (povratna embalaža,
reklamacije ipd.);
• prevzem blaga v tujini in njihova dostava v
Sloveniji.
Za organizacijo mednarodnih prevozov,
zastopanje v carinskih postopkih, globalne
prevoze od vrat do vrat z logističnimi storitvami
za celovito izvedbo posla skrbi odvisna družba
Feniksšped d. o. o.

Eno največjih
skladišč v Sloveniji!
Zanesljiv in časovno
predvidljiv transport
Posebna prednost hčerinske družbe PS
Logistika je centralna lokacija v neposredni
bližini ljubljanske obvoznice. Transport blaga
po vsej Sloveniji in po Evropi je zanesljiv in
časovno predvidljiv.
Podporna lokacija je Skladišče na Tržaški cesti v
Ljubljani, kjer je na voljo več kot 7.000 paletnih
mest.

PS Logistika

Skladišče
LJUBLJANA

Skladišče v številkah
• 22.000 m² zaprtega skladiščnega prostora,
• 22.000 paletnih mest,
• 30.000 poličnih mest,
• več kot 30.000 m² zunanjih skladiščnih, parkirnih in
manipulativnih površin,
• podpora IT-sistema (WMS, EAN-kode, SSCC-kode),
• carinsko skladišče “tip A”,
• trošarinsko skladišče,
• HACCP-sistem.
Povprečni dnevni sprejem blaga:
• 350 sprejetih dobavnic,
• 450 palet,
• 400 kartonov ali manjših pošiljk,
• 400 SKU-jev (Stock keeping units).
Povprečna dnevna odprema blaga:
• 3.500 dobavnic,
• 3.500 pošiljk,
• 9.000 pozicij (order lines),
• 200 palet.
Trenutno je na zalogi več kot 20.000 artiklov.

Vrhunski vozni park in
strokovno usposobljena
ekipa sta osnova za dobro
opravljeno delo.
Vozni park Pošte Slovenije sestavlja več
kot 1000 tovornih vozil
Tovorna vozila in srednja dostavna vozila so
namenjena prevozu tovora, večjih ter manjših
kosovnih pošiljk, nekatera vozila so opremljena
z dvižno ploščadjo, ročnimi paletnimi viličarji ter
transportnimi vozički. Kapaciteta vozil je od ca.
20,3 m³ do 44,8 m³ prostornine.
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Večja
dostavna
vozila

Tovorne
prikolice

Srednja
dostavna
vozila

Manjša
dostavna
vozila

Odgovorni do okolja
Dejavnosti Pošte Slovenije so neločljivo povezane
s prometom in vplivi na okolje. Del obsežnega
voznega parka podjetja so tudi do okolja prijazna
vozila. Tako z ekološkim voznim parkom kot z
vozili na fosilna goriva, ki morajo izpolnjevati
najvišje ekološke standarde, zmanjšuje emisije
CO₂. Trendom v okolju se, skladno z načelom
družbene in okoljske odgovornosti, prilagaja tudi
z uvajanjem novih, ekoloških vozil v svoj vozni
park. Vozni park trenutno obsega 42 električnih
koles, 2 električna skuterja, 34 dostavnih vozil
na električni pogon in 57 električnih lahkih
štirikolesnikov. Uvajanje električnih prevoznih
sredstev ob pozitivnem ekološkem vidiku
pripomore tudi k humanizaciji dela pri dostavi
poštnih pošiljk.

Prednosti naše
ponudbe
Zanesljiv slovenski partner –
že več kot 20 let!
Zagotavljamo hitro, ugodno in zanesljivo dostavo
blaga in rezervnih delov iz skladišč po Sloveniji in
tujini v vaš servisno-prodajni center, vse to v roku, ki
ga določimo z vami. Našim tovrstnim storitvam zaupa
vse več priznanih podjetij s področja avtomobilske
industrije, trgovinske in živilske dejavnosti ter industrije
bele tehnike in drugih izdelkov široke potrošnje.
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Zaposleni predani
svojemu delu.
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Celovite
logistične
rešitve.
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Mreža po celotni
Sloveniji.
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Sledenje
pošiljkam.
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Mreža dostav v
regiji.
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Lastna osnovna
sredstva.
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Večletne izkušnje
v paketni dostavi.
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Kakovostne in
varne logistične
storitve.
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Poznavanje
transportnih poti,
okolja, ljudi.

Oskrbovalne verige
Širok krog uporabnikov naših
logističnih storitev
• Logistika nadomestnih delov avtomobilske
industrije. V naši mreži oskrbujemo večino
avtomobilskih znamk v Sloveniji. Med njimi
so tudi Porsche Slovenija, Toyota Adria,
Autocommerce in drugi.
• Oskrbovalne verige v prehrambni industriji.
Naše storitve uporabljajo Coca Cola in
številni vinarji.
• Oskrbovalne verige v vele- in maloprodaji
Gorenja, DM-a in drugih podjetij na področju
oblačil, gospodinjskih aparatov in blaga
široke potrošnje.
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Potrebujete več informacij?
Za vse dodatne informacije smo vam
z veseljem na voljo na brezplačni
telefonski številki 080 14 00, več
informacij pa lahko najdete tudi na naši
spletni strani www.posta.si.
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