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V POŠTI SLOVENIJE BODO ZAPOSLENI PREJELI NAJVIŠJI REGRES DOSLEJ 

Pošta Slovenije se je s socialnimi partnerji dogovorila za izplačilo regresa za letni dopust v višini 

80 odstotkov zadnje znane povprečne plače v RS. Regres tako znaša 1.556,86 EUR na 

zaposlenega za polni delovni čas in je najvišje izplačilo v Pošti Slovenije doslej.  V skladu z 

določili Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o dohodnini je regres za 

letni dopust do višine povprečne plače v  RS razbremenjen dohodnine in prispevkov za socialno 

varnost, kar pomeni da bo bruto izplačilo enako netu. Regres bo zaposlenim izplačan jutri. 

Začasni generalni direktor Tomaž Kokot je ob tem poudaril: »Letošnje višje izplačilo 

omogočajo boljši poslovni rezultati, hkrati pa poslovodstvo družbe na ta način izkazuje priznanje 

in zahvalo zaposlenim zaradi dobrega dela v času epidemije Covid-19.«  

 

SOCIALNI DIALOG IN POGAJANJA ZA NOVO KOLEKTIVNO POGODBO  

V začetku marca so se začela pogajanja za novo Kolektivno pogodbo Pošte Slovenije. Cilj 

je doseči dogovor o novi Kolektivni pogodbi Pošte Slovenije z veljavnostjo od leta 2022 naprej.   

 

V skrbi za aktiven socialni dialog z obema reprezentativnima sindikatoma, Pošta Slovenije 

pozornost usmerja na ključna vprašanja, ki zadevajo zaposlene. Od leta 2017 do 2020 je bilo 

za izboljšanje pogojev dela in materialnih ter socialnih pravic zaposlenih namenjeno skupaj 

dodatnih 37,7 mio. EUR. 

 

SKUPINA POŠTA SLOVENIJE LANI Z DOBIČKOM V VIŠINI 5,2 MILIJONA EVROV 

Skupina Pošta Slovenije je v lanskem poslovnem letu, ki ga je v pretežni meri zaznamovala 

epidemija covida-19, po zaenkrat še nerevidiranih podatkih ustvarila čisti poslovni izid  v 

višini 5,2 mio. EUR, od tega pripada obvladujoči družbi 4,5 mio. EUR, kar je višji rezultat 

od načrtovanega v rebalansu poslovnega načrta. Čisti prihodki od prodaje znašajo  410,7 mio. 

EUR, kar je za 6 odstotkov več kot je bilo načrtovano v rebalansu poslovno-finančnega načrta.  

V okviru poslovnih prihodkov še vedno največji, 40,4-odstotni delež predstavljajo prihodki od 

pisemskih storitev, ki so za 2 odstotka nižji kot v enakem obdobju 2019 in za 4 odstotke višji 

kot je bilo planirano v rebalansu poslovno-finančnega načrta. Sledijo prihodki od logističnih 

storitev z 37,3 odstotnim deležem v poslovnih prihodkih, na kar je vplivala priključitev družbe 

Intereuropa v Skupino Pošta Slovenije. Na naslednjem strateško pomembnem segmentu 

paketnih storitev,  je Skupina Pošta Slovenije dosegla 46-odstotno rast glede na enako 

obdobje 2019 in predstavlja 12,3-odstotni delež v poslovnih prihodkih.   

Za investicije je  bilo v lanskem poslovnem letu namenjenih 22 milijonov evrov. Investicijska 

sredstva so bila namenjena za izvajanje tekočega poslovanja, za investicije v omrežje, in sicer 

za posodobitev okolju prijaznega voznega parka ter izgradnjo dodatnih prostorskih kapacitet 

za dostavne in logistične pošte ter za skladiščne kapacitete, informacijsko tehnologijo 

ter logistično opremo. 
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V letu 2021 Skupina Pošta Slovenije nadaljuje z integracijo poslovanja s Skupino IE, gradi 

dobrih 5.000 m² veliko logistično halo na območju poštnega logističnega centra v 

Ljubljani,  prenavlja in širi paketno poslovanje, konsolidira IT storitve v okviru odvisne 

družbe Posita, uvaja nov poslovno-informacijski sistem ter načrtuje pričetek 

implementacije IT podpore logističnim procesom. Prav tako optimizira omrežje, širi floto 

e-vozil in se prilagaja zakonskim in regulatornim spremembam, ki stopijo v veljavo 1. 7. 

2021. Gre za prilagoditev evropskim davčnim spremembam (carino je že prilagodila sredi 

marca 2021) ter spremembi Splošnih pogojev kakovosti izvajanje univerzalne poštne storitve, ki 

bo med drugim prinesla ločevanje pošiljk korespondence na prednostne in neprednostne. 

 

VIRTUALNA GLOBALNA KONFERENCA O SPLETNIH TEHNOLOGIJAH GOSTUJE 

NA IT INFRASTRUKTURI POŠTE SLOVENIJE  

  

Od 12. aprila letos poteka virtualna globalna konferenca o spletnih tehnologijah The Web 

Conference | 2021, ki gostuje na IT infrastrukturi Pošte Slovenije. V sodelovanju z 

Inštitutom Jožef Stefan je Pošta Slovenije pripravila informacijsko platformo v načinu 

visoke razpoložljivosti za 1500 prijavljenih  udeležencev iz celega sveta. V ta namen je 

uporabljena visoko zmogljiva strežniško-komunikacijska oprema in zagotovljen visoko 

prepusten dostop iz svetovnega spleta.  

 

Na konferenci in obkonferenčnih dejavnostih, priznani strokovnjaki in gostje prek zagotovljene 

informacijske in videokonferenčne platforme razpravljajo o pomenu spletnih tehnologij 

predvsem na naslednjih področjih AI (umetna inteligenca), Web of Health ter Web4All. Poseben 

del konference je namenjen tudi razvoju in pomenu spletnih tehnologij v prihodnosti. 

 

Pošta Slovenije tako s svojim znanjem iz sodobnimi tehnološkimi zmožnostmi aktivno sodeluje 

pri zagotavljanju informacijskih pogojev v teh spremenjenih okoliščinah delovanja in 

povezovanja ter pri kreiranju prihodnosti uporabe spletnih tehnologij. 

 

TRENDI IN PRIHODNOST MEDNARODNEGA POŠTNEGA PROMETA 

Študija WIK (več na povezavi) z naslovom »Mednarodne poštne storitve, obračunavanje in 

regulativa« ugotavlja, da je mednarodni poštni sistem postal predvsem sistem za distribucijo 

blaga v mednarodni spletni trgovini. Ocenjujejo, da se 80 odstotkov ali več pošiljk iz e-trgovine 

prek mednarodne poštne mreže prenaša kot pisemske pošiljke. Splošen trend nakazuje 

upadanje mednarodnih pisem in rast števila mednarodnih majhnih in lahkih paketov.  

 

V naslednjih 5 do 10 letih pričakujejo:  

 znatno zmanjšanje obsega mednarodnih pošiljk z dokumenti, saj s fizične izmenjave 

prehajamo na elektronsko izmenjavo dokumentov, 

 rast poštnih pošiljk z blagom v države izven EU, 

 znatno upadanje mednarodnega poštnega uvoza v EU, 

znatno rast poštnih pošiljk (paketov) znotraj EU (čezmejnih in domačih). 

https://www2021.thewebconf.org/
https://www2021.thewebconf.org/
https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2021/International_Postal_Service.pdf
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Z E-TRGOVINO SE POVEČUJE TUDI VRAČANJE POŠILJK  

International Post Corporation (Mednarodno poštno združenje – IPC) poroča, da se je v 

preteklem letu povečal obseg vračila pošiljk. Platforma IPC Common Returns Platform (CRP), 

prek katere vračila izdelkov sprejema 30 poštnih operaterjev, je leta 2020 zabeležila rekordnih 

13,6 milijona nalepk za vračila, kar je 60 odstotkov več kot v letu 2019. Prek sistema je bilo 

vrnjenih skoraj 5 milijonov izdelkov, kar predstavlja porast za 30 odstotkov v primerjavi z 

letom 2019. Za stranke ključna prednost ostajajo brezplačna in enostavna vračila – svoj zadnji 

nakup ali del prejetega blaga je vrnilo do 9 odstotkov kupcev, ki kupujejo čezmejno. 

 

 

Pošta Slovenije 

Odnosi z javnostmi 

 


