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ČLAN POSLOVODSTVA POŠTE SLOVENIJE NADALJUJE NOV PETLETNI MANDAT 
Nadzorni svet Pošte Slovenije je dosedanjega člana poslovodstva Pošte Slovenije mag. 
Andreja Rihterja ponovno imenoval za člana poslovodstva, za mandatno dobo petih let. 
Mandat je nastopil 13. avgusta 2020. Svoj prvi mandat v poslovodstvu Pošte Slovenije je kot 
namestnik generalnega direktorja Pošte Slovenije nastopil 12. avgusta 2015 in ga 16. maja 2017 
nadaljeval kot član poslovodstva Pošte Slovenije.  
 

 
 
 
POBUDA ZA SPREMEMBO ZAKONA O POŠTNIH STORITVAH  
Sindikat poštnih delavcev (SPD) je v Državni zbor RS vložil pobudo volivcem za vložitev 
Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah. Pri podani 
pobudi za novelo Zakona o poštnih storitvah gre za samostojno odločitev in pobudo 
sindikata, ki je Pošto Slovenije o svoji nameri obvestil 24. 8. 2020, na dan izdane presoje 
pobude sindikata s strani Državnega zbora RS. 
Pošta Slovenije si za nujno potrebne spremembe Zakona o poštnih storitvah prizadeva že vse 
od leta 2013, zato se z vsebino predloga sprememb strinja. Pobuda ima močno socialno noto 
v skrbi za prebivalstvo skozi lažje ohranjanje in vzdrževanje poštnega omrežja po celotni 
Sloveniji, še zlasti na podeželju.  
Predlagane spremembe gredo v smeri ureditve ustreznega sistemskega financiranja 
dolgoročnega zagotavljanja predpisane kakovosti univerzalne poštne storitve (USO) ter 
ohranjanja in vzdrževanja poštnega omrežja. Dejstvo namreč je, da je USO javna storitev, ki jo 
mora zagotavljati država, za njeno izvajalko, Pošto Slovenije, pa ob spremenjenih razmerah na 
trgu predstavlja vedno večji strošek in breme. Ključna sprememba, ki bi jo prinesel zakon, če 
bo sprejet, je subvencioniranje USO iz proračunskih sredstev, kadar njegovo zagotavljanje 
povzroča Pošti Slovenije t. i.  neto strošek kot nepravično breme, in sicer podobno, kot to 
poznamo na področju javnega potniškega prometa (avtobusni in železniški prevozi).  
Zbiranje podpisov za spremembo Zakona o poštnih storitvah se je pričelo danes in bo potekalo 
do 30. oktobra na vseh upravnih enotah.  
 



SKORAJ 3.200 OTROK JE PREJELO OKOLI 32.500 ŠOLSKIH POTREBŠČIN  
Dobrodelna akcija »Poštar Pavli polni šolske torbe« Pošte Slovenije in Zveze prijateljev 
mladine Slovenije je letos potekala že osmo leto. Z okoli 32.500 zbranimi kosi šolskih 
potrebščin je pomoč prek 38 društev Prijateljev mladine Slovenije prejelo skoraj 3.200 
otrok, ki jim je bil  na ta način omogočen lažji začetek šolskega leta.  
 
Akcija zbiranja finančnih prispevkov še poteka. Do sedaj je zbranih 9.200 EUR. Finančno 
pomoč lahko posamezniki prispevajo še vse do 9. oktobra z nakazili na: TRR: SI56 6100 
0000 3512 232, sklic SI12 1724511900002, namen: ‘Poštar Pavli polni šolske torbe’, ali s 
pošiljanjem SMS-ov na telefonsko številko 1919 s ključno besedo SOLA, s čimer 
prispevajo 1 EUR, ali s ključno besedo SOLA5, s čimer prispevajo 5 EUR. 
 
 

 
 
 
V MURSKI SOBOTI NASTAJA NOV LOGISTIČNI CENTER POŠTE SLOVENIJE  
Pošta 9101 Murska Sobota, ki se nahaja v centru mesta, se že nekaj časa sooča s prostorskimi 
izzivi – zaradi občutnega porasta paketnih in logističnih storitev so obstoječi prostori postali 
premajhni, na novo pa je treba urediti tudi dostopnost. Zato se je Pošta Slovenije odločila za 
2,5 milijona evrov vredno investicijo v izgradnjo sodobne logistične pošte na obrobju 
Murske Sobote, v katero bo iz centra mesta preselila celotno dostavo. Zaključek gradnje in 
selitev na novo lokacijo Pošta Slovenije načrtuje v drugem četrtletju 2021. Poleg logističnih 
storitev za pomursko regijo bo nova pošta, ki bo obsegala 1.327 m2, izvajala tudi dostavo 
pisemskih in paketnih pošiljk za Mursko Soboto in bližnjo okolico. V logistični pošti ne bo okenc 
za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev – ta bodo uporabnikom še vedno na voljo na 
pošti 9101 Murska Sobota. 
 
155 BENCINSKIH SERVISOV V MREŽI POŠTE SLOVENIJE ZA IZROČANJE PAKETOV  
Po vzoru izročanja paketov na Petrolovih bencinskih servisih je Pošta Slovenije začela z 
izročanjem paketov tudi na bencinskih servisih MOL. Kot prva sta se v mrežo vključila 
bencinska servisa MOL Radvanje Maribor in MOL Tezno Maribor, nato se je sredi poletja 
mreži pridružilo še preostalih 39 bencinskih servisov podjetja MOL Slovenija. Tako je v 
letošnjem letu v mrežo izročilnih mest Pošte Slovenije vključenih že 155 bencinskih servisov. 
 



JAVNOST POZNA ALTERNATIVNE MOŽNOSTI DOSTAVE 
Letošnja spletna raziskava o alternativnih možnostih dostave, ki jo je Pošta Slovenije 
izvedla med splošno javnostjo, je pokazala, da je 41,62 odstotka anketirancev že izbralo 
enega izmed alternativnih načinov dostave – na dogovorjeno mesto (50,49 %), na bencinski 
servis (50,20 %), na izbrani naslov (37,58 %) in v paketomat (34,28 %). Kar 89,60 odstotka 
anketirancev izbere dostavo s Pošto Slovenije, če spletni trgovec to izbiro omogoča. 
  
Raziskava ugotavlja, da: 
 50,81 odstotka anketirancev nakupuje prek spleta vsaj enkrat mesečno, 
 pri plačilu anketiranci največkrat izberejo plačilne in kreditne kartice ter Valu (54,08 %), 

sledita plačilo po povzetju (27, 93 %) in predračun (17,99 %), 
 75,35 odstotka spletnih trgovcev, pri katerih anketiranci nakupujejo, omogoča izbiro 

dostave na druge naslove, v paketomate itd., 
 so anketiranci najbolj zadovoljni z dostavo na izbrani naslov (91,9 %), sledi dostava na 

vnaprej dogovorjeno mesto (91,52 %) ter dostava na drugi naslov ( 91,08 %), 
 anketiranci najredkeje izberejo dostavo pri sosedu, 
 je najpomembnejša lastnost pri izbiri dostave reševanje reklamacij, sledita kakovost 

dostave in prijaznost dostavljavcev. Najmanj pomembni pa so vnos paketa v stanovanje, 
mreža paketomatov in sobotna dostava. 

  
 
SEPTEMBRSKI IZID ZNAMK  
25. septembra bo četrti letošnji izid znamk, ki bo ponovno pester in zanimiv.  
V seriji Živalstvo bodo na štirih znamkah predstavljeni hišni ljubljenčki – mačke. Tudi tokrat 
bodo tri znamke izšle v polah s 25 znamkami, četrta znamka pa bo izšla v bloku. Septembra bo 
izšla tudi prva znamka nove serije Vodnjaki na Slovenskem. Z znamko v poli s 25 znamkami 
bo Pošta Slovenije obeležila 100-letnico distribucije električne energije izmenične 
napetosti v Mariboru. Generalna skupščina Združenih narodov, v okviru katerih deluje tudi 
Mednarodna konvencija za varstvo rastlin (IPPC), je razglasila leto 2020 za mednarodno leto 
zdravja rastlin. Na to pomembno ozaveščanje bo Pošta Slovenije opozorila tudi z znamko v 
bloku. 
Septembra bo izšlo tudi pet rednih poštnih znamk na samolepilnem papirju z vzgojno 
oziroma edukativno tematiko. Znamke bodo izšle v seriji, imenovani »Kjer se osel valja, tam 
dlako pusti«. Motivi teh znamk bodo opozarjali in opominjali na metanje žvečilnega gumija, 
odmetavanje cigaretnih ogorkov, divja odlagališča odpadkov, zavrženo hrano in grafitiranje kot 
vandalizem.  
Seveda tudi tokratne znamke spremljajo žigi in ovitki prvega dne. 
 
GLASOVANJE ZA NAJLEPŠO ZNAMKO SERIJE EUROMED POSTAL 
Združenje javnih poštnih operaterjev Sredozemlja Euromed Postal letos ponovno 
organizira mednarodni natečaj za najlepšo znamko. Prvič je bil organiziran lani, ko se je 
glasovanja v digitalni obliki udeležilo več kot 8.000 ljubiteljev znamk iz 84 držav. Tema 
letošnjega natečaja je tradicionalna gastronomija Sredozemlja. Slovenija se predstavlja z 
znamko, ki prikazuje mizo slovenskega Sredozemlja, na kateri so tipične jedi in pijače: oljčno 
olje, istrska jota, brancin, refošk in malvazija. Za slovensko znamko lahko do 13. oktobra 
2020 glasujete na njihovi spletni strani, na povezavi https://euromed-
postal.org/Philately/Voting. 
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