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1. Osnovni podatki o katalogu  
 
Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o Pošti Slovenije d. o. o., ter o drugih 
zadevah, pomembnih za dostop do informacij javnega značaja.  
Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu družbe v Mariboru, Slomškov trg 10, ter na spletnem 
naslovu:  www.posta.si/o-nas/predstavitev/informacije-javnega-znacaja/informacije-javnega-
znacaja-posta  
 
Datum zadnje spremembe: 1. maj 2023 
 
2. Zakonska podlaga in postopek za dostop do informacij javnega značaja  
 
Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja:  

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51-06 - ZDIJZ-UPB 2, s 
spremembami in dopolnitvami)    

- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.  
24/16, s spremembami in dopolnitvami) 

- Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007 – ZustS-A, s 
spremembami in dopolnitvami).  

 
Postopek za dostop do informacij javnega značaja je določen z Zakonom o dostopu do informacij 
javnega značaja. Informacije se lahko zahteva samo ustno ali pisno na naslov Pošta Slovenije d.o.o., 
Slomškov trg 10, Pravne zadeve, 2500 Maribor.  
 
3. Podatki o Pošti Slovenije d. o. o.  
 
Pošta Slovenije d. o. o. je izvajalec univerzalne poštne storitve na podlagi odločbe AKOS, št. 3831-
17/2018/4 z dne 28. 5. 2018.  
Dovoljenje velja od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2023.  
Naslov: Pošta Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor  
Telefon: 02 449 20 00, Telefaks: 02 449 21 11  

http://www.posta.si/o-nas/predstavitev/informacije-javnega-znacaja/informacije-javnega-znacaja-posta
http://www.posta.si/o-nas/predstavitev/informacije-javnega-znacaja/informacije-javnega-znacaja-posta


e-mail: info@posta.si, naslov spletne strani: www.posta.si 
matična številka: 5881447, identifikacijska številka: SI25028022 
šifra dejavnosti: 53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve  
 
TRR: ●SI56 0451 5000 1110 867  ●SI56 0228 0001 6990 351 ●SI56 0312 1100 0930 916 
●SI56 1010 0005 8717 393 
 
Poslovodstvo Pošte Slovenije d. o. o.:  
 
Marko Cegnar, generalni direktor 
Marko Rems, član poslovodstva 
Ivana Vrviščar, članica poslovodstva 
 
             

mailto:info@posta.si
http://www.posta.si/


4. Organigram Pošte Slovenije, d.o.o. 
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5. Organizacijske enote družbe: 
 
Organizacijske enote družbe so uvrščene v štiri stebre: upravljanje, komerciala, infrastruktura ter 
podpora.  
 
UPRAVLJANJE  
• Strategija, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št.  (02) 449 2502  
• Upravljanje s človeškimi viri,  Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št.  (02) 449 2502 
• Pravne zadeve, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št.  (02) 449 2502 
• Procesi in napredna analitika,  Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št. (02) 449 2000 
• Inovacije, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št. (02) 449 2124 
• Marketing in korporativno komuniciranje,  Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št. : (02) 449 2213 
• Korporativna varnost in nadzor,  Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št. : (02) 449 2000 
• Kabinet poslovodstva, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,  tel. št.  (02) 449 2110 
 
 
 KOMERCIALA 
• Divizija Prodaja, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št. (02) 449 2370 
• Divizija Pisma, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št. (02) 449 2124  
• Divizija Paketi, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št. (02) 449 2370 
• Divizija Logistične rešitve, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št. (02) 449 2000 
• Divizija IKT rešitve, Slomškov trg 10,  tel. št. (02) 449 2124 
 
INFRASTRUKURA 
• Tehnologija, mreža in logistika, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št. (02) 449 2201 
• IT, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št. (02) 449 2810 
• Nepremičnine, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št. (02) 449 2372  
 
 
 PODPORA  
• Finance in računovodstvo, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št. (02) 449 2132 
• Kontroling, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št. (02) 449 2132 
• Nabava, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel. št. (02) 449 2372 
 

V sklopu Pošte Slovenije, v OE Tehnologija mreža in logistika, znotraj Oddelka poštna mreža, 
delujejo štiri poslovne enote:  

PE Celje, Krekov trg 9, 3600 Celje, tel. št. 03/ 424 36 10  
PE Koper, Vojkovo nabrežje 32, 6600 Koper, tel. št. 05/ 666 66 01  
PE Ljubljana, Čopova 11, 1600 Ljubljana, tel. št. 01/ 243 16 10  
PE Maribor, Partizanska cesta 54, 2600 Maribor, tel. št. 02/ 449 26 10  
 
 
 
6. Odgovorne osebe za posredovanje informacij javnega značaja  
 
Ana Sešek, mag., direktorica Marketinga in korporativnega komuniciranja  
e-mail: ana.sesek@posta.si 



 
Megi Jarc, univ. dipl. novinar, Marketing in korporativno komuniciranje 
e-mail: megi.jarc@posta.si  
 
Klemen Bončina, mag. manag., direktor Tehnologije, mreže in logistike 
e-mail: klemen.boncina@posta.si 
 
mag. Darja Ferlinc, Strokovnjak področja OE Nabava 
e-mail: darja.ferlinc@posta.si  
 
mag. Uroš Krajnc, direktor Upravljanja s človeškimi viri 
e-mail: uros.krajnc@posta.si 
 
mag. Uroš Fonovič, direktor OE Nepremičnine 
e-mail: uros.fonovic@posta.si 
 
 
7. Zakoni in podzakonski akti, predpisi EU in Svetovne poštne zveze  

- Zakon o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/2009, 71/2010, 40/14 – ZIN-B in 81/15 – 
ZPSto-2)  

- Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 47/2010 in 
14/2017),  

- Splošni akt o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja (Uradni list 
RS, št. 29/2010),  

- Splošni akt o računovodskih informacijah in izračunu neto stroška obveznosti univerzalne 
poštne storitve (Uradni list RS, št. 47/2010),  

- Pravilnik o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list 
RS, št. 109/2009),  

- Splošni akt o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 22/2010 in 
58/2013),  

- Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve 
- Splošni pogoji za dostop do poštnega omrežja Pošte Slovenije d.o.o. (december 2016)   
- Navodilo o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s prepovedano vsebino (Uradni list RS, št. 

47/2010).  
Predpisi EU:  

- Direktiva 97/67/EC Evropskega parlamenta in sveta o skupnih pravilih za razvoj notranjega 
trga poštnih storitev in za izboljšanje kakovosti storitev,  

- Direktiva 2002/39/EC Evropskega parlamenta in sveta o spremembah direktive 97/67/EC,  
- Uredba (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29.09.2003,  
- Direktiva 2008/6/EC Evropskega parlamenta in sveta o spremembi direktive 97/67/EC.  

Akti Svetovne poštne zveze (akti z 2012 Doha, kongres Instanbul 2016):  
- Konvencija Svetovne poštne zveze in drugi akti.  

 
8. Vrste postopkov, ki jih vodi Pošta Slovenije d.o.o.  
 



- Reklamacijski postopki uporabnikov v primerih izgube, poškodbe, kraje ali izropanja 
priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter poštnega paketa in v primeru prekoračitve roka 
prenosa univerzalne poštne storitve;  

- Postopki reševanja sporov uporabnikov univerzalne poštne storitve zoper odločitev ali 
ravnanje Pošte Slovenije v zvezi z dostopom do univerzalne storitve ali izvajanjem univerzalne 
poštne storitve;  

- Postopki v zvezi z javnim naročanjem.  
 
9. Javni podatki skladno z 10. a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja  
 
Pošta Slovenije d.o.o. skladno z 10. a členom v povezavi s 6. a členom Zakonom o dostopu do 
informacij javnega značaja kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava na 
svojih spletnih straneh objavlja tudi naslednje podatke in informacije:  

- informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, 
svetovalne in druge avtorske in druge intelektualne storitve, ter;  

- informacije v zvezi s člani poslovodnega in nadzornega organa, in sicer: osebno ime, 
dogovorjena višina mesečnih prejemkov, dogovorjena višina odpravnine ter skupna višina 
neto izplačanih prejemkov v preteklem letu.  
 

10. Javne evidence, s katerimi upravlja Pošta Slovenije d.o.o.  
Seznam pošt.  
 
11. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja  

- vročanje poštnih pošiljk po posebnih zakonih 
- reklamacije in odškodnine  
- kakovost prenosa poštnih pošiljk 

https://www.posta.si/o-posti-site/Documents/Informacije-javnega-znacaja/Prejemki%20poslovodstva%20in%20NS.pdf

	4. Organigram Pošte Slovenije, d.o.o.

