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Spoštovani! 
Pred vami so Poslovne novice Skupine Pošta Slovenije z aktualnimi informacijami  o Pošti 
Slovenije in njenih odvisnih družbah. Če novic ne želite prejemati, se lahko kadarkoli odjavite na 
e-naslovu SOJ@posta.si. 
Lepo pozdravljeni,  

Služba korporativnega komuniciranja 
 
 
 
Pošta pospešeno uvaja informacijske in digitalne rešitve  
Pred natanko petdesetimi leti je bil na kongresu Svetovne poštne zveze (SPZ) (Universal Postal Union – 
UPU) 9. oktober razglašen za svetovni dan pošte, saj je bila na ta dan leta 1874 v Švici ustanovljena 
Svetovna poštna zveza. Po vsem svetu danes, že 50. leto zapored, temu dnevu v čast poštni operaterji, 
med njimi tudi Pošta Slovenije, pripravijo različne dogodke, saj praznovanja ob svetovnem dnevu pošte 
skrbijo za ohranjanje zavesti o vlogi pošte v vsakdanjem in poslovnem življenju ljudi. 
 
Pošta Slovenije 50. svetovni dan pošte obeležuje z različnimi dogodki in aktivnostmi. Tako so za  vrtce 
pripravili natečaj na temo 'Poštar Pavli rad bere', za osnovnošolce natečaj 'Za razglednice', na 
družbenih omrežjih pa izvedli tematsko nagradno igro. Skupaj z Muzejem pošte in telekomunikacij v 
Polhovem Gradcu danes organizirajo brezplačni ogled muzejske zbirke, za zainteresirane skupine 
otrok pa brezplačne, strokovno vodene oglede poštnih logističnih centrov. V okviru praznovanja se 
zaključuje tudi dobrodelna akcija 'Poštar Pavli polni šolske torke', v okviru katere so na poštah 
zbirali šolske potrebščine in finančne prispevke za otroke iz socialno ogroženih družin. V letošnjem letu 
so od začetka akcije zbrali 21.700 kosov različnih šolskih potrebščin, ki so jih predali Zvezi prijateljev 
mladine Slovenije, ter 7.960 EUR denarnih nakazil pravnih in fizičnih oseb. 
 
Generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak ob svetovnem dnevu pošte izpostavlja: »Prvi 
poštni operaterji so bili pionirji na področju zmanjševanja razdalj med ljudmi – tako časovnih, krajevnih 
kot tudi idejnih. Če razvoj danes na prvo mesto postavlja nove oblike komunikacije – internet in telefonijo, 
ki razdalje med ljudmi še zmanjšujejo oziroma celo odpravljajo – je bistvenega pomena, da se poštni 
operaterji na te spremembe znamo in zmoremo odzvati ter poiskati nove rešitve.« Pošta Slovenije 
odgovore na obstoječe izzive išče v novih, inovativnih pristopih, tesnejšem sodelovanju med različnimi 
ponudniki poštnih storitev ter aktivnejšem vstopu in delovanju na logističnem področju. Za učinkovit 
odgovor na potrebe državljanov, gospodarstva in države uvaja ob upoštevanju želja lastnika sodobne 
storitve in rešitve po meri posamezne stranke, razvija sodobno logistiko z vedno več informacijskimi in 
elektronskimi storitvami ter hkrati optimizira stroške izvajanja svojih storitev – tudi z nadaljnjim 
zagotavljanjem vitke in učinkovite mreže organizacijskih enot ter fleksibilne, stroškovno učinkovite in 
informacijsko podprte logistične mreže. 
 
 
Nov sistem za avtomatski sprejem paketnih pošiljk na Pošti Slovenije  
Na pošti 1102 Ljubljana je 11. septembra pričel delovati nov DWS sistem (Dimensioning Weighing 
Scanning), s pomočjo katerega se zagotovi avtomatiziran sprejem paketnih pošiljk. Naprava DWS 
lahko sprejme 700 paketov na uro, pri čemer omogoča nalaganje paketov mešano, ne glede na to, od 
katerega pošiljatelja so, ter olajša delo zaposlenih na Pošti Slovenije. 
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Opis dela na novi DWS napravi: operater na nakladalni trak položi paket, trak paket nato odpelje na 
tehtnico. Tam se paket stehta, izmerijo se dimenzije in prebere črtna koda paketa. Paket nato ob 
samodejni izpolnitvi digitalnega obrazca nadaljuje pot na paketni usmerjevalnik. Če paket ne ustreza v 
napravi določenim parametrom, je preusmerjen na ročni sprejem.  
 

 
Avtomatiziran sprejem paketnih pošiljk je v dobrodošla pomoč pri delu. 
 
 
Podaljšanje certifikata učinkovitega sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu  
Na podlagi izvedene zunanje kontrolne presoje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po 
standardu OHSAS 18001:2007 je Pošta Slovenije septembra uspešno pridobila podaljšanje 
veljavnosti uvedenega standarda OHSAS 18001:2007. Z njim dokazuje, da zagotavlja učinkovit 
sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu.  

 
Pošta Slovenije je certifikat podaljšala do sredine leta 2020. 
 
 
Obnovljen vozni park Pošte Slovenje  
V letu 2019 je Pošta Slovenije svoj vozni park okrepila z 263 lahkimi dostavnimi vozili, od tega s 15 
električnimi, in 67 srednjimi dostavnimi vozili ter s šestimi osebnimi vozili. Poleg tega so voznemu 
parku priključili še štiri tovorne prikolice, v začetku prihodnjega leta pa bo dobavljenih še 18 novih 
tovornjakov. Nova dostavna vozila se že uporabljajo za dostavo in prevzem različnih vrst poštnih 
pošiljk, določena dostavna vozila in tovorne prikolice ter tovornjaki pa za prevoz pošiljk med 
poštami po Sloveniji.  Nova vozila so razpršena po poštah poslovnih enot Maribor, Ljubljana, Celje in 
Koper ter v obeh logističnih centrih – v Ljubljani in Mariboru. Nadomestila so predvsem dotrajana 
obstoječa vozila, medtem ko nekatera vozila Pošta Slovenije dodatno potrebuje zaradi reorganizacije 
dostavnih okrajev in povečanih potreb, ki jih narekuje rast prometa, predvsem paketnih pošiljk. Poleg 
navedenih vozil je Pošta Slovenije kupila tudi 333 skuterjev, katerih dobava bo potekala v skladu s 
potrebami v petih intervalih. Zadnja dobava bo maja 2020. 
 
Ob tem Pošta Slovenije že nekaj let v skladu z družbeno odgovorno naravnanostjo širi svoj vozni park z 
vozili, prijaznimi do okolja. Trenutno ta obsega 35 električnih lahkih dostavnih vozil, 57 lahkih 
električnih štirikolesnikov, 40 električnih koles, dva električna skuterja in en električni trikolesnik. 
Pošta se uvajanja ekoloških vozil loteva premišljeno – vsako prevozno sredstvo pred nakupom testira in 
nabavi zgolj tista vozila, ki so najbolj primerna za potrebe poštnega dela. 
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Pošta Slovenije bogati svoj vozni park z novimi dostavnimi vozili (levo) in testira električna dostavna vozila 
(desno), ki zagotavljajo domet do 100 km z enim polnjenjem, kar zadošča za prevzem in dostavo pošiljk v 
urbanih središčih z okolico. 
 
 
Za zdrave in varne delovne razmere sodelavcev Invalidskega podjetja Pošte Slovenije - IPPS 
V Portorožu so 24. in 25. septembra potekali 18. dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije pod 
naslovom Dostopnost za vse. Tokrat je na srečanju, ki so ga soorganizirali Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča ter Združenje 
izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS, aktivno sodelovala tudi družba IPPS. 
 
Udeležencem srečanja so na povabilo ZPIZ-a predstavili prilagoditev delovnega mesta z vakuumskim 
manipulatorjem na pošti 3102 Celje ter v kratkem videu prikazali, kako je poskrbljeno za 
zaposlene invalide in kako je zanje urejeno delovno okolje v invalidskem podjetju IPPS in Pošti 
Slovenije.  
 
Video omogoča vpogled v delovne razmere ter v stvari, ki jih IPPS in Pošta Slovenije počneta 
(ergonomski stoli, prilagojene tipkovnice in miške, svetilke z lupo, večji monitorji in ustrezna 
programska oprema, električne dvižne pisalne mize, antistatične gumi podlage, električni viličarji 
in vozički, industrijski robot, vakuumski manipulator, okolju prijazna prilagojena električna 
vozila, …), da olajšata vsakdanje delo sodelavcem, ki se pri delu srečujejo z različnimi omejitvami.  
 

 
 
 
Prestižna nagrada slovenski poštni znamki 
Slovenska znamka z motivom brkate sinice je zmagala na tekmovanju za najlepšo znamko serije 
Europa 2019. Prvo mesto je slovenski znamki dodelila strokovna komisija PostEuropa. Gre za eno 
najprestižnejših in najodmevnejših tekmovanj s področja filatelije. Nagrado za najlepšo znamko serije 
Europa 2019 je predstavniku Pošte Slovenije Darku Lončariču (skrajno desno na fotografiji) podelil 

https://youtu.be/F99YNS7cDnY
https://www.posta.si/o-nas/novice/glasujte-za-najlepso-znamko-iz-serije-europa
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veleposlanik Republike Slovenije v Bruslju, njegova ekscelenca, dr. Rado Genorio (na sredini). Ob njima 
je Botond Szebeny, generalni sekretar PostEuropa.  
 

 
Utrinek s podelitve nagrade za najlepšo znamko iz serije Europa 2019 
 
 
Evropski poštni operaterji se predstavljajo novim evropskim poslancem 
Evropski poštni operaterji, ki delujejo pod okriljem PostEuropa, so pripravili posebno Izjavo, v kateri 
predstavljajo svoja prizadevanja za izboljšanje kakovosti evropskih poštnih storitev, podporo 
čezmejni spletni trgovini, trajnostnemu razvoju in digitalni Evropi. Poštni operaterji 28 držav članic 
na ta način novim evropskim poslancem sporočajo, da so pomemben člen gospodarskega razvoja v 
Evropi. Za lažjo predstavo: evropski poštni operaterji skupaj skrbijo za 258 milijonov dostavnih točk in 
prispevajo 1 % k skupnemu bruto domačemu proizvodu Evropske unije. Več o prizadevanjih poštnih 
operaterjev je na voljo na spletni strani https://www.posteurop.org/manifesto, kjer je na ogled tudi 
skupni predstavitveni letak v angleškem jeziku.  
 

 
PostEurop združuje 28 evropskih poštnih operaterjev – vključno s Pošto Slovenije. 
 
 
  

https://www.posteurop.org/manifesto

