
Poslovni paket
Hitro in zanesljivo
do vaših kupcev.

www.posta.si



V Pošti Slovenije se zavedamo, da so 
vrhunske logistične storitve za uspeh 

vašega podjetja ključnega pomena. 
Za vas smo pripravili storitev Poslovni 

paket, s katero vam želimo pomagati pri 
vsakodnevnih poslovnih izzivih in zgraditi 

trdno vez med vami, vašimi poslovnimi 
partnerji in strankami.



Partnerstvo s  
številnimi ugodnostmi!

Postanite naš partner še danes!

Storitev Poslovni paket lahko uporabljate 
vse pravne osebe in fizične osebe, ki 
imate v skladu s predpisi registrirano 
izvajanje dejavnosti. Vse, kar morate 
storiti, je, da sklenete ustrezno pogodbo 
s Pošto Slovenije. 

Izkoristite številne ugodnosti, ki jih prinaša 
storitev Poslovni paket:

• možnost oddaje in prevzema paketa 
na večini pošt po Sloveniji,

• prevzem paketa ob dogovorjenem 
času in na želenem mestu,

• dostava vseh vrst blaga,
• seštevanje mas v primeru oddaje več 

pošiljk za istega naslovnika,

• sledenje in zavarovanje paketa do 
višine 4.200 EUR,

• druga dostava na željo stranke je 
brezplačna,

• 99,5 % paketov prenesenih v dveh 
delovnih dneh*,

• prilagodljivost po meri,
• zanesljivost dostave in varnost sta 

zagotovljeni ne glede na velikost 
paketa,

• dostava na naslov najmanj 5-krat na 
teden, ob sobotah dostava za ca. 60 % 
gospodinjstev.

*Podatek velja za 1. polletje 2018 
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Storitev po meri – za vsako 
poslovno priložnost!
Paketne pošiljke, ki jih zaupate Pošti Slovenije, so zavarovane, lahko jim sledite 
vzdolž njihove celotne poti, do naslovnikov v Sloveniji pa jih v 99,5 odstotkih* 
dostavimo v dveh delovnih dneh.

Naziv storitve Mali poslovni paket Poslovni paket 
Poslovni paket  
večjih dimenzij Paleta Tovor

dimeNzije

< 
15

 cm
<30 cm

< 40 cm

> 
16

,5
 c

m

> 23,5 cm

Min.

< 150 cm

D+O < 300 cm

150-200 cm

D+O (največji) < 550 cm

150-200 cm

15
0-

20
0 

cm

< 
15

0 
cm

< 120 cm < 100 cm
D < 400 cm

D+O (največji) < 650 cm

Obseg (O)

Najmanjša velikost: 16,5 x 23,5 cm
Največja velikost: 40 x 30 x 15 cm

Najdaljša stranica: do 150 cm.  
Seštevek dolžine in obsega, merjenega 
na najširšem mestu prečno: do 300 cm.  
Najm. vel. naslovne strani: 16,5 x 23,5 cm

Najdaljša stranica: od 150 cm do 200 cm.  
Seštevek dolžine in obsega, merjenega 
na najširšem mestu prečno: presega 
300 cm (največ 550 cm).

Najv. dim. osnovne ploskve: 120 x 100 cm.  
Največja višina: do 150 cm. Blago, 
naloženo na paleto, ne sme presegati 
zunanjih dimenzij osnovne ploskve palete.

Najdaljša stranica: do 400 cm.  
Seštevek dolžine in največjega obsega, ki 
ne sme biti merjen po dolžini: 650 cm.

masa do 500 g do 50 kg  
(posamezna pošiljka do 50 kg, 
skupna masa do 500 kg)

do 100 kg do 600 kg do 600 kg

st
o

ri
tv

e

Dobavnica 

Odkupnina - -

Odkupnina Poslovni paket - - -

Odkupnina brez naloga

Povratnica - - -

Dostava do 10. ure - - - -

Dostava po 16. uri - - - -

Prevzem na pošti - - -

Pazljivejše ravnanje -

Poštnino plača naslovnik 

Označena vrednost 

Klic 2 -

Vplačnina po pogodbi 

Podpis dokumentov

Vračanje po 8 dneh - -

Odvoz starega blaga

Odvoz reklamiranega blaga - - -

*Podatek velja za 1. polletje 2018 
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Celovit izbor storitev!

Dobavnica
Pošiljko naslovniku vročimo 
proti podpisu dobavnice, ki 
jo na paket nalepi pošiljatelj, 
in poskrbimo za vračilo 
podpisane dobavnice. 

Prevzem na pošti
Naslovniku dostavimo 
obvestilo o prispeli pošiljki, ki 
jo dvigne na pošti.

Odkupnina
Pošiljko naslovniku vročimo 
proti plačilu odkupnine. 
Storitev omogočamo tako z 
uporabo UPN Obrazca, kakor 
tudi brez njega.

Pazljivejše ravnanje
S pošiljko med prenosom 
ravnamo posebej pazljivo. 
Pošiljko z občutljivo oziroma 
lomljivo vsebino je treba 
obvezno oddati s storitvijo 
»Pazljivejše ravnanje«.

Dostava do 10. ure
Pošiljka bo naslovniku 
dostavljena do 10. ure  
(od ponedeljka do petka).

Poštnino plača naslovnik
Poštnino za prenos pošiljke 
plača naslovnik.

Dostava po 16. uri
Pošiljka bo naslovniku 
dostavljena po 16. uri (od 
ponedeljka do petka). Storitev 
izvajajo le določene pošte. 
Seznam teh pošt najdete na 
spletni strani Pošte Slovenije 
www.posta.si.

Označena vrednost 
Je vrednost, ki jo pošiljatelj 
označi na pošiljki.

<10. >16.

Izkoristite številne 
ugodnosti storitve 
Poslovni paket.

Zavarovanje pošiljk
S storitvijo Poslovni paket zavarujemo 
vaše pošiljke. Nudimo možnost 
zavarovanja do 4.200 EUR.

Možnost prevzema paketov
Ob dogovorjenem času in na želenem 
naslovu prevzamemo vaše pakete brez 
dodatnih stroškov. 

Preprosto sledenje pošiljki
• na spletni strani www.posta.si,
• na brezplačni številki 080 14 00,
• prek programskega paketa za 

vzpostavitev spletnega servisa za 
sledenje.
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Klic 2
Če naslovnik v dveh dneh po 
prejetem obvestilu pošiljke ne 
prevzame na pošti, ga pošta 
pokliče in se z njim dogovori 
o brezplačni drugi dostavi ali 
o prevzemu pošiljke.

Vplačnina po pogodbi
Pošiljatelj za vsako vročeno 
pošiljko poravna vplačnino za 
vplačilni dokument za nakazilo 
odkupnine. Pošiljka mora biti 
v primeru storitve »Vplačnina 
po pogodbi« oddana tudi s 
storitvijo »Odkupnina«.

Vračanje paketov
Pošiljatelj lahko določi 8- ali 
15-dnevni rok za prevzem 
paketov na pošti.

Podpis dokumentov
Pošiljatelj prejme od 
naslovnika potrjen dokument 
(pogodbo, aneks, naročilnico 
ipd.).

Odvoz starega blaga
Ob dostavi novega aparata 
prevzamemo istovrstni stari 
aparat.

Odvoz reklamiranega 
blaga
Ob dostavi novega blaga 
prevzamemo blago, ki ga želi 
naslovnik reklamirati.

eSpremnica Razvoj vtičnikov za 
platforme spletnih trgovin

Aplikacija za opremljanje in nadzor 
paketnih ali pisemskih pošiljk.

Aplikacija eSpremnica je namenjena 
malim in srednje velikim podjetjem, da 
ustrezno opremijo svoje pošiljke v skladu 
s priporočili Pošte Slovenije. Prednosti 
aplikacije so:

• avtomatska oprema pošiljk v skladu s 
priporočili za pripravo pošiljk,

• takojšen prejem sprejemne številke 
paketa, pod katero mu lahko sledite,

• hranjenje, izpisovanje in analiziranje 
podatkov o poslanih paketih.

Storitev “Moja dostava – moja izbira” 
mogoča naslovnikom, da sami izberejo 
naslov oz. način dostave za določen paket 
(poslovni paket, mali poslovni paket, 
poslovni paket večjih dimenzij, Connect 
paket) Izbirajo lahko med naslednjimi 
možnostmi:

• dostava na drug naslov – kateri koli 
naslov v RS,

• prevzem na pošti,
• dostava v PS Paketomat (24 

paketomatov po Sloveniji),
• dostava na bencinski servis (114 BS 

Petrol),
• dostava na dogovorjeno mesto (terasa/

balkon, garaža, lopa, pred vhodom …),
• dostava na izbran datum.

Z razvojem nove rešitve 
poenostavljamo nakupno pot 
uporabnikov ter optimiziramo 
poslovanje spletnih trgovcev.

Vtičnik spletnemu trgovcu omogoči, 
da svojim kupcem olajša izbiro med 
alternativnimi možnostmi dostave, 
kot so prevzem na pošti, bencinskem 
servisu, paketomatu ali morebitni 
poslovalnici trgovca. Tistim spletnim 
trgovcem, ki so hkrati tudi naši 
pogodbeni uporabniki, pa vtičnik 
omogoči lažjo sledenje pošiljk kar v 
administraciji spletne trgovine.

Moja dostava –  
moja izbira



Pošta Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10, 2500 Maribor

T: 080 14 00 
E: info@posta.si
www.posta.si

Pošta Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10, 2500 Mar
Slomškov trg 10, 2500 Maribor T: 0810 14 00  
E: info@posta.si 
www.pošta.si

Oktober 2018. Naklada 1.000 izvodov. 

Oprema pošiljk
Pred pošiljanjem pakete 
ustrezno opremite. Preverite 
podrobnejše napotke za 
ustrezno opremo pošiljk. 

Potrebujete več informacij?
Poskenirajte QR-kodo ali obiščite spletno stran www.posta.si.

Regijski oddelki prodaje

Ljubljana 
T: 01 243 17 00

Maribor 
T: 02 449 26 42

Celje 
T: 03 424 36 51

Koper 
T: 05 666 66 50


