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Poslovne novice Skupine Pošta Slovenije za medije – september 2021 

 

   

PRIZNANJE ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST V PROMETU IN LOGISTIKI 

Skupina Pošta Slovenije je na 23. Dnevih energetikov, ki so na temo ENERGETSKA 

UČINKOVITOST NA VALU ZELENEGA OKREVANJA potekali v Portorožu, prejela posebno 

priznanje v kategoriji energetska učinkovitost v prometu in logistiki. 

 

Skupina Pošta Slovenije si že deset let prizadeva skrbno upravljati okoljski odtis v skladu s svojo 

strategijo energetske učinkovitosti na področju nepremičnin, opreme in voznega parka. Letno 

nameni več milijonov evrov za investicije v projekte energetske učinkovitosti.  

 

Prva do okolja prijazna vozila je Pošta Slovenije začela uporabljati leta 2008, intenzivneje se je  

elektrifikacije dostavne flote lotila leta 2017, danes pa je testiranje in uporaba do okolja 

prijaznih dostavnih vozil njena stalna praksa.  

 

Ima enega največjih voznih parkov, v katerem je prek 1.400 vozil in okrog 2.000 različnih 

dvokoles ter lahkih trikolesnikov in štirikolesnikov. Na leto prevozi okrog 36 milijonov 

kilometrov in porabi 3,5 milijona litrov goriva.  

 

 
 

Leta 2018 je bil delež električnih vozil slabe 4 odstotke, danes je že presegel 10 odstotkov. 

Konkretno povečanje deleža električnih dostavnih vozil si obeta prav zaradi zamenjave večine 

motornih dvokoles z električnimi dostavnimi vozili.  Leto 2020 je bilo prelomno, saj je po vrsti 

testiranj kupila prvi električni dostavni kombi. Glede na pozitivne rezultate jih bo v bodoče v 

floti zagotovo še več.   

 

Cilji Skupine Pošta Slovenije na področju mobilnosti do leta 2025 so znižanje porabe goriva za 

prevozna sredstva za 12 odstotkov glede na leto 2018, povečanje deleža električnih vozil na 46 

odstotkov do leta 2025 ter znižanje ogljičnega odtisa za 14 odstotkov glede na leto 2018.  
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Priznanje so na 23. Dnevih energetikov v imenu Pošte Slovenije prevzele (od leve proti desni): Anita Žibrat, 

mag. Vesna Kos Tomažič, pomočnica poslovodstva in Branka Leskovšek 

 

 

SREBRNO PRIZNANJE ZA GLOBALNO, DIGITALNO IN POVEZANO PRIHODNOST 

Tržno zanimivi projekti in celostna predstavitev na sejemskem prostoru so letos 

Skupini Pošta Slovenije prinesli srebrno priznanje Celjskega sejma za globalno, digitalno in 

povezano prihodnost.  

 

Priznanja v različnih kategorijah tradicionalno podeljuje Celjski sejem podjetjem, ki so s svojo 

dejavnostjo tako ali drugače, na lokalnem in nacionalnem nivoju, prispevali k slovenski 

gospodarski dejavnosti, ki je bila med epidemijo covida-19 še posebej okrnjena. 

 

Skupina Pošta Slovenije se je na tokratnem že 53. sejmu MOS predstavila skozi razvojne in 

inovacijske projekte, ki jih intenzivno pelje z namenom doseganja najboljših uporabniških 

izkušenj. 
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Priznanje je v imenu Skupine Pošte Slovenije prevzela Ivanka Lapuh, direktorica PE Celje 

 

OKREPITEV SODELOVANJA S HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 

Začasni generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot je danes gostil podpredsednico 

in glavno direktorico za srednjo in vzhodno Evropo, Rusijo, Turčijo in Afriko družbe 

Hewlett Packard Enterprise (HPE) Biljano Weber. Pošta Slovenije in HPE na področju 

oblačnih storitev sodelujeta že vse od leta 2013.  

 

Na današnjem obisku sta Webrova in Kokot podpisala izjavo o strateškem sodelovanju, s katero 

sta partnerstvo pri razvoju, prodaji in trženju informacijskih storitev še okrepila. »Današnji 

podpis izjave o strateškem sodelovanju potrjuje medsebojno zavezanost skupni viziji, Pošti 

Slovenije pa omogoča dostop do najnovejših programskih in infrastrukturnih rešitev, trženjskih 

sredstev ter skupno nastopanje na slovenskem in mednarodnih trgih,« je povedala Biljana 

Weber. 

 

»Pošta Slovenije je pomemben partner HPE pri razvoju in prodaji storitev v oblaku in velja za 

enega izmed tehnološko najnaprednejših ponudnikov tovrstnih storitev v regiji Adria. Oblačno 

platformo Pošte Slovenije uporabljajo predvsem manjša, napredna tehnološka podjetja, 

avtomobilska industrija, farmacija in raziskovalne ustanove. Vse več zanimanja po tovrstnih 

storitvah kažejo tudi večja, uveljavljena podjetja, kot so zavarovalnice in finančne ustanove,« je 

izpostavil Tomaž Kokot. 

 

»Podpis Izjave o strateškem sodelovanju med družbama HPE in Pošto Slovenije je zelo pomemben 

tudi za podjetje Selectium Adriatics, ki na trgu vse od preoblikovanja družbe HP nastopa kot 

Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium. S tem je bilo izrečeno tudi priznanje lokalnim 

prizadevanjem, da naši uporabniki, podjetja in javne ustanove dobijo vso potrebno podporo na 

prodajnem in tudi tehničnem nivoju,« povzema Iztok Klančnik, generalni direktor podjetja 

Selectium Adriatics.  

 

S podpisom izjave bo Pošti Slovenije, ki ima status HPE-jevega zlatega ponudnika storitev, še 

naprej zagotovljena pomoč pri nadgrajevanju oblačne platforme in dodajanju novih storitev.  
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Na fotografiji ob današnjem podpisu (od leve proti desni): direktor Posite Miran Potočnik, član poslovodstva 

Pošte Slovenije Sebastijan Gostenčnik, začasni generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot, glavna 

direktorica za srednjo in vzhodno Evropo, Rusijo, Turčijo in Afriko družbe Hewlett Packard Enterprise Biljana 

Weber in generalni direktor podjetja Selectium Adriatics  Iztok Klančnik. 

 

RAZISKAVA O PRIHODNOSTI POŠT  
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Escher je četrto leto zapored predstavil raziskavo glede poslovanja pošt v prihodnje, pri kateri 

je sodelovalo 70 nacionalnih pošt iz vsega sveta. Glavni poudarki so:  

• pospešitev transformacije poslovanja z  izvedbo načrtov operativne učinkovitosti in 

ukrepov zmanjšanja stroškov,  

• uvedba »pametnih pošt« z večjim razvojem analitike podatkov,  

• ponovna preverba prodajnih strategij in strategij dostavnega omrežja,  

• večja digitalizacija in avtomatizacija,  

• obvladovanje naraščajočega prometa iz e-trgovine,  

• obvladovanje izzivov čezmejne e-trgovine ter  

• nadaljnja raznolikost omrežja/kanalov – z avtomatiziranimi rešitvami, npr. paketomati, 

mobilne aplikacije ipd.  

 

Glede na lokalne tržne razmere, zahteve strank in virov, bodo prihodnje strategije poskušale 

uravnotežiti izboljšano izkušnjo strank s ciljem razvoja podjetja. 

 

 

IZID NOVIH POŠTNIH ZNAMK  

Pošta Slovenije je že 1. julija 2021 uvedla novo storitev, imenovano prednostni prenos 

pisemskih pošiljk v notranjem prometu. Za lažje označevanje plačane poštnine za pošiljke 

bosta tako v sklopu septembrskega izida, 24. septembra 2021, izšli dve redni znamki na 

samolepilnem papirju. Prva znamka ima napis »A + PREDNOSTNO«, kar pomeni poštnino za 

standardno pismo s prednostnim prenosom v domačem prometu. Druga znamka ima napis »B 

+ PREDNOSTNO« in pokriva poštnino za prednostno navadno pismo prvega masnega razreda 

v domačem prometu ter dopisnico.  

 

V seriji Živalstvo bodo predstavljeni psi v službi človeka. Na znamkah v polah s po 25 

znamkami bodo predstavljeni veliki koder, japonski špic in nemški ovčar.  

 

Na drugi znamki serije Vodnjaki na Slovenskem bo predstavljen vodnjak pri Mariborskem 

gradu.  

 

Znamka bo izšla tudi ob letošnjem praznovanju častitljive 200-letnice delovanja Narodnega 

muzeja Slovenije.   

 

Serijo znamk, ki so namenjene slovenskemu športu in športnikom, Pošta Slovenije dopolnjuje 

z znamko v bloku, s katero bo obeležila velik podvig slovenske smučarske skakalke Nike 

Križnar, ki je osvojila veliki kristalni globus.  

 

Več informacij o izidu je na voljo na spletni strani www.posta.si. 

 

 

 

Pošta Slovenije 

Odnosi z javnostmi 
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