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Dobrodelna akcija »Poštar Pavli polni šolske torbe« 

 

 
 

Pošta Slovenije in Zveza prijateljev mladine Slovenije 21. junija letos že sedmič zapored 

začenjata skupno akcijo Poštar Pavli polni šolske torbe. V dobrodelni akciji bomo zbirali 

denar za nakup učbenikov oziroma šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke ter 

materialne prispevke v obliki zvezkov, barvic, svinčnikov in drugih šolskih potrebščin. 

Obiskovalci Lenta bodo lahko letos prvič šolske potrebščine oddali tudi  v mestnem parku, 

kjer Zveza prijateljev mladine Maribor izvaja delavnice za otroke.  

Finančno pomoč lahko posamezniki do 9. oktobra 2019 prispevajo z nakazili na TRR: SI56 

6100 0000 3512 232, namen: 'Poštar Pavli polni šolske torbe', ali s pošiljanjem SMS-ov na 

telefonsko številko 1919 s ključno besedo SMEH, s čimer prispevajo 1 EUR, ali s ključno 

besedo SMEH5, s čimer prispevajo 5 EUR.  

Posamezniki, ki se bodo odločili za materialne prispevke, lahko kupijo šolske potrebščine tudi 

v poslovalnicah Pošte Slovenije, kjer jih hkrati oddajo. Zbiranje šolskih potrebščin se bo 

zaključilo 12. avgusta 2019. Takrat jih bosta Pošta Slovenije in Zveza prijateljev mladine 

Slovenije predali otrokom iz socialno ogroženih družin, ki jih bo predlagalo posamezno 

društvo ali Zveza prijateljev mladine Slovenije.  

 

Razširitev sodelovanja s Hewlett Packard Enterprise   

 

Na področju prodaje in razvoja informacijskih storitev Pošta Slovenije sodeluje s Hewlett 

Packard Enterprise (HPE). Od 17. do 19. junija letos je v ZDA potekal dogodek HPE Global 

Partner Summit 2019, na katerem se srečujejo HPE-jevi partnerji iz vsega sveta. V okviru 

srečanja smo s HPE podpisali memorandum o raziskovalnem oblaku Pošte Slovenije, na 

osnovi katerega bomo sodelovanje s HPE še poglobili. 

 



Raziskovalni oblak Pošte Slovenije je tehnološko središče za spodbujanje IKT in inovacij v 

storitvah v oblaku ter izboljšanje povezljivosti med različnimi subjekti. Omogoča prenos 

znanja in tehnologij med javnimi raziskovalnimi organizacijami, univerzami, 

novoustanovljenimi podjetji, malimi in srednjimi podjetji ter velikimi korporacijami, 

oblikovalci politik in vsemi drugimi akterji, ki so zainteresirani za inovacije in podjetništvo. Gre 

za pobudo, ki se osredotoča na podporo in spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij v Evropi, 

te pa v veliki meri temeljijo na umetni inteligenci in strojnem učenju. 

 

 
 

Generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak (peti z leve) ob podpisu memoranduma  na 

dogodku HPE Global Partner Summit 2019 

 

Carinski strokovnjaki poštnih operaterjev Višegrajske skupine na posvetu v 

Ljubljani 

Predstavniki Pošte Slovenije  so 18.  junija letos v Ljubljani gostili srečanje strokovnjakov  s 

področja carinjenja poštnih pošiljk. Prihajajoče spremembe na področju zaračunavanja DDV 

za pošiljke zanemarljive vrednosti (pošiljke do vrednosti 150 EUR) po 1. 1. 2021 v državah 

članicah EU in uvedba novega nadzornega sistema za vnos blaga  (ICS2) v okviru Carinskega 

zakonika za večino poštnih operaterjev pomenijo velik izziv. Pošta Slovenije je med 

evropskimi poštnimi operaterji med najbolje pripravljenimi na spremembe, saj sta njen model 

carinjenja poštnih pošiljk prepoznala kot najboljšo prakso tako Evropska komisija kot tudi 

Svetovna carinska organizacija. Udeleženci posveta so si v praksi ogledali delo na carinski 

pošti in prednosti uporabe rešitve Pošte Slovenije za carinjenje poštnih pošiljk. 

 

Dva predstavnika Pošte Slovenije v upravnih odborih GZS  

 

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so v maju potekale volitve v upravne odbore 

posameznih združenj ter volitve za člane skupščine GZS za mandatno obdobje 2019–2023. 



Član poslovodstva Pošte Slovenije mag. Andrej Rihter je bil soglasno imenovan za 

predsednika upravnega odbora Združenja za promet pri GZS, Iztok Renčelj, direktor 

Področja prodaje in razvoja informacijskih storitev, pa je bil izvoljen v upravni odbor 

Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS. Oba predstavnika Pošte Slovenije 

sta postala tudi člana skupščine GZS.  

 

Testiramo električna srednja dostavna vozila  

 

V Pošti Slovenije že nekaj let v skladu z našo družbeno odgovorno naravnanostjo vozni park 

širimo z vozili, prijaznimi do okolja. Trenutno naš električni vozni park obsega 35 

električnih lahkih dostavnih vozil, 57 lahkih električnih štirikolesnikov, 40 električnih 

koles, dva električna skuterja in en električni trikolesnik. Uvajanja ekoloških vozil se 

lotevamo premišljeno. Vsako prevozno sredstvo pred nakupom testiramo, saj stremimo k 

temu, da nabavimo tista vozila, ki so najbolj primerna za potrebe našega dela. 

 

V Mestni občini Maribor od januarja letos velja, da  je dostava s klasičnimi vozili v območju za 

pešce dovoljena le v času med 5. in 10. uro ter med 20. in 22. uro. Izven teh časovnih oken je 

dostava dovoljena le za vozila na električni pogon, katerih največja dovoljena masa ne 

presega 3,5 tone. Za izvajanje dostave v jutranjem terminu smejo vozila v območje za pešce 

zapeljati do 9.30, čas od 9.30 do 10. ure je namenjen izključno njihovemu izvozu iz območja 

za pešce. V podobni smeri razmišljajo tudi ostala večja mesta. Trenutno dostavo v peš coni 

izvajamo z dvema električnima voziloma Renault Kangoo Z.E., vendar se kažejo potrebe po 

vozilu z večjim volumnom in nosilnostjo.  

 

Letos je na trg prišla vrsta električnih srednjih dostavnih vozil (do skupne mase 3.500 kg). 

Testirali smo tri izmed njih, in sicer Saic Maxus, Renault Master Z.E. in Volkswagen e-Crafter. 

Vsa tri testna vozila so se izkazala kot primerna, pri čemer je vsako izmed njih izstopalo po 

kakšni od tehničnih karakteristik, vendar se še nismo odločili za nakup. S spremljanjem 

ponudbe na trgu ter s testiranjem vseh primernih prevoznih sredstev za dostavo v mestnih 

jedrih bomo nadaljevali tudi v prihodnje.   
 

 

Vsa tri testirana vozila (na fotografiji Volkswagen e-Crafter) zagotavljajo domet do 100 km z enim 

polnjenjem, kar zadošča za prevzem in dostavo pošiljk v urbanih središčih z okolico  

 

 

Prenovljeni mobilna aplikacija Pošte Slovenije in aplikacija za sledenje pošiljk 



 

Pošta Slovenije je pred kratkim posodobila mobilno aplikacijo Pošte Slovenije. Nadgrajena 

je z novimi funkcionalnostmi, hkrati pa ima tudi lepši videz. Povezana je z obsežno 

podatkovno bazo, ki vsebuje številne uporabne aplikacije ter s tem hitro dostopne 

informacije. Hitro najde želeno poštno poslovalnico, PS paketomat ali bencinski servis Petrola; 

omogoča sledenje pošiljki; pripravi informativni izračun poštnine; izvede nakup v spletni 

trgovini PS Moj paket in omogoča sklenitev zavarovanja PS. S pomočjo spletne aplikacije PS 

Pošlji paket nudi pomoč pri opremi pošiljke, omogoča uporabo carinskega portala Uvoz-

Izvoz in dostop do spletnih strani Pošte Slovenije. Prenovljena pa je tudi aplikacija 

»Sledenje pošiljk«. Nadgrajena je z novimi funkcionalnostmi ter podrobnejšimi podatki o 

posameznih statusih knjiženih pošiljk, ki so strankam prikazani na bolj pregleden in prijazen 

način.  

 


