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Poslovne novice Skupine Pošta Slovenije za medije – julij 2021 

 

   

NADALJEVANJE POGOVOROV O SODELOVANJU S PREDSTAVNIKI POŠTE SRBIJE 

Potem ko je srbsko pošto maja letos obiskal začasni generalni direktor Tomaž Kokot s 

sodelavci, so se danes na obisku v Pošti Slovenije mudili predstavniki Pošte Srbije na čelu z 

generalnim direktorjem Zoranom Đorđevićem ter nadaljevali pogovore o sodelovanju na 

področjih digitalizacije, e-uprave ter pomoči pri prilagajanju poslovanja poštnim operaterjem 

v EU.  

 

Gostom iz Srbije  so predstavniki Pošte Slovenije predstavili tudi storitev spletne platforme, ki 

jo Skupina Pošta Slovenije nudi svojim partnerjem in jo uporablja tudi Hrvaška Pošta pod 

imenom Žuti klik. Ogledali so si tudi poštni logistični center v Mariboru, kjer Pošta Slovenije za 

pomoč pri upravljanju delovnih procesov uporablja prvega robota oziroma umetno 

inteligenco, ter podatkovni center Pošte Slovenije.  

 

 
 

 

NADGRADNJA REŠITVE PAMETNIH PAKETNIKOV DIRECT4ME  

Pošta Slovenije nadaljuje z načrtovano modernizacijo in avtomatizacijo omrežja, v sklopu katere 

je vzpostavljena mreža paketnikov Direct4me.  Trenutno je nameščenih več kot 400 

paketnikov Direct4me ob poštnih poslovalnicah, več kot 200 paketnikov pa je na voljo na 

dodatnih lokacijah po državi. Paketniki uporabnikom nudijo popolno diskretnost z enostavno 

https://www.posta.si/zasebno/postne-storitve/paketnik-direct4me
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uporabo in brezkontaktnim prevzemom, 24-urno dostopnost sedem dni na teden, obveščenost 

ter varno in brezskrbno dostavo. 

 

Preusmeritev paketov za dostavo v paketnik Direct4.me je možna prek spletne aplikacije 

»Moja dostava – moja izbira«.  Po novem je možno tudi naslavljanje paketov za direktno 

dostavo v paketnik Direct4me na podlagi »ključne« besede v naslovu Direct4me. 

 

 
 

 

Uporabniki se lahko poslužujejo tudi drugih alternativnih oblik dostave oziroma sprejema 

pošiljk – 24 paketomatov v 15 slovenskih mestih, 210 bencinskih servisov Petrol in 41 

bencinskih servisov Mol, samopostrežne pošte 24/7 v Ljubljani, samopostrežnih enot na 

prostem 24/7 v Ljubljani in v Kopru ter možnosti dostave na dogovorjeno lokacijo (npr. drug 

naslov dostave, dostava v PS Paketomat, prevzem pošiljke na pošti, dostavo na bencinski servis, 

na dogovorjeno mesto in podobno). 

 

 

POSTEUROP - POŠTA SLOVENIJE IZBRANA MED PET NAJBOLJŠIH PRAKS NA 

PODROČJU OKOLJA 

V okviru združenja evropskih poštnih operaterjev PostEurop je bila Pošta Slovenije v okviru 

natečaja Coup de Coer med 21 posredovanimi prijavami izbrana med pet  najboljših 

praks na področju okolja, kar je odraz uspešnega dela na področju energetske učinkovitosti. 

 

Sodelovala je s projektoma prvo e-dostavno vozilo (kombi) in prva sončna elektrarna v 

Pošti Slovenije. To sta le dva od številnih projektov, ki jih izvaja v skladu s strategijo energetske 

učinkovitosti in korporativno strategijo Skupine Pošta Slovenije, ki do leta 2025 zasleduje vrsto 

smelih ciljev. V zadnjih dveh letih je Pošta Slovenije testirala različna električna prevozna 

sredstva – tako iz segmenta dvokoles, ultralahkih dostavnih vozil (trikolesniki in štirikolesniki), 

lahkih dostavnih vozil, srednjih dostavnih vozil ter celo tovornjakov ter v letu 2020 povišala 

delež e-vozil v voznem parku na 7,7 %. Do leta 2025 namerava doseči 46 % delež. Pošta 

Slovenije ima enega največjih voznih parkov v Sloveniji – poleg več kot 1.400 dostavnih 
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dvoslednih vozil, še  več kot 1.800 različnih tipov dvokoles, lahkih trikolesnikov in lahkih 

štirikolesnikov. 

 

Skupina Pošta Slovenije si bo prizadevala tudi za 12 % znižanje porabe goriva za prevozna 

sredstva glede na leto 2018 ter 55 % delež porabljene energije iz obnovljivih virov v stavbah. 

Ogljični odtis želi zmanjšati za 14 % glede na leto 2018. Prizadevala si bo za nižanje celotne 

energije na letni ravni na površino stavbe za 6,4 % glede na leto 2018. Za ukrepe na področju 

ekologije in varstva okolja  so do leta 2025 predvidena sredstva v višini 25,7 milijona EUR. 

 

 
Prvo e-dostavno vozilo 

 
Prva sončna elektrarna na strehi logistične pošte v Celju 

 

 

DOSTAVA IZVEN DOMA V PRIHODNOSTI  

Vse od finančne krize leta 2008 je medletna rast e-trgovine v skoraj vseh državah več kot 10-

odstotna. Pričakujemo pa lahko, da se bo trg približal zrelosti, kar pomeni, da bo rast težje 

doseči. Da bi ohranila svojo učinkovitost, bodo (poštna) podjetja začela še bolj optimizirati 

svoje poslovanje.  
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Pomembna priložnost za večjo učinkovitost dostave je optimizacija poslovanja na 

zadnjem kilometru, ki sicer predstavlja velik del skupnih stroškov, zato lahko v zadnjih mesecih 

beremo številna sporočila poštnih operaterjev in kurirskih podjetij ter ponudnikov 

paketomatov, da hitro širijo omrežja paketomatov (in druge alternativne možnosti dostave) 

in z njimi povezane storitve.  

 

Na podlagi analize trenutnih trendov dostave na več kot 25 trgih in globalne analize stopenj 

rasti omrežij izven doma je verjetno, da bo dostava izven doma v prihodnje dosegla 40 

odstotkov količine paketov na vseh trgih, nordijske države pa že sedaj dosegajo več kot 70 

odstotkov dostave prek paketomatov, paketnikov ipd. 

 

 

GLASOVANJE ZA NAJLEPŠO ZNAMKO SERIJE EUROMED POSTAL  

 
Skupne izdaje znamk poštnih operaterjev, ki so člani združenja Euromed Postal, so stalnica že 

od leta 2014, ko je izšla prva znamke te serije. Za leto 2021 je bila razpisana skupna tematika 

znamk »ročno izdelan nakit Sredozemlja« in tudi letos (12. julija) je izšla znamka v poli s 25 

znamkami. Slovenska znamka prikazuje zlate uhane, ki so jih odkrili v rimskodobnem grobišču 

pri Spodnjih Škofijah, nominala znamke pa je D. Za slovensko znamko je možno  glasovanje na 

povezavi https://euromed-postal.org/Philately/Voting. 

 

 

Pošta Slovenije 

Odnosi z javnostmi 

 

https://euromed-postal.org/Philately/Voting

