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Poslovne novice Skupine Pošta Slovenije za medije – oktober 2021 

 

 

UPORABNIKI IMAJO NA VOLJO VEDNO VEČ MOŽNOSTI DOSTAVE  IN SPREJEMA 

PAKETNIH POŠILJK 

Spletno nakupovanje je v zadnjem letu, ko je pandemija spremenila tudi nakupovalne navade 

ljudi, postalo eno najbolj priljubljenih spletnih aktivnosti. Poleg tekstila in elektronike prek 

spleta ljudje več kupujejo tudi osnovne življenjske potrebščine. Spletna prodaja tako podira 

rekord za rekordom. Tudi v letu 2021 ne kaže nič drugače. Pred nami so največje pričakovane 

razprodaje, predpraznični popusti ter stalne ugodne ponudbe domala vseh spletnih trgovcev.  

 

Pošta Slovenije, z namenom, da bodo pošiljke kar najhitreje dostavljene naslovnikom,  

povečuje nabor možnosti in storitev za dostavo paketnih pošiljk ter tako širi mrežo 

dostopnih točk za uporabnike. V mesecu oktobru je razširila mrežo dostopnih točk na 

bencinskih servisih, kjer je uporabnikom za prevzem in oddajo pošiljk na voljo pet novih 

bencinskih servisov Mol. 

 

Uporabniki se tako lahko poslužujejo 24 paketomatov v 15 slovenskih mestih, več kot 400 

paketnikov ob poštnih poslovalnicah ter 200 paketnikov, ki so na voljo na dodatnih lokacijah 

po državi, 210 bencinskih servisov Petrol in 46 bencinskih servisov Mol, samopostrežne pošte 

24/7 v Ljubljani, samopostrežnih enot na prostem 24/7 v Ljubljani in v Kopru.  Naslovniki lahko 

uporabijo tudi storitev Moja dostava – moja izbira, ki  omogoča, da dostavo, naslov in način 

dostave spremenijo tudi takrat, ko je paket že na poti k njim. Naslovniki se lahko dogovorijo za 

dostavo na dogovorjeno mesto, drug naslov, paketomat, paketnik, bencinski servis, izberejo 

lahko tudi želen datum dostave. 

 

Pošta Slovenije na  osnovi trendov iz drugih evropskih držav in vpliva epidemije rast deleža 

dostave na alternativna mesta pričakuje tudi v prihodnje. 

 

Večina prejemnikov paketno dostavo ocenjuje kot odlično  

Kar 96,9 odstotka naslovnikov, od junija do oktobra 2021, paketno dostavo Pošte Slovenije 

ocenjuje kot odlično. 19.959 uporabnikov je na lestvici od 1 do 5 svojo izkušnjo z dostavo 

ocenilo z visoko povprečno oceno zadovoljstva 4,9. Kot glavne prednosti so navedli prijaznost 

zaposlenih, hitro dostavo, SMS-obveščanje in enostavnost prevzema. Z visoko oceno 4,9 

uporabniki ocenjujejo tudi dostavo v paketomat. Ob povečanem spletnem nakupovanju kot 

zanesljivega partnerja pri distribuciji blaga na domove kupcev Pošto Slovenije danes 

prepoznavajo tudi spletni trgovci.  
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Nekaj nasvetov za varen in hiter način dostave: 

1. Plačevanje nakupov po predračunu ali s plačilnimi karticami. Izogibanje plačevanju  po 

povzetju. 

2. Sprememba dostave, naslova in načina dostave z uporabo storitve Moja dostava – moja izbira.   

3. Sledenje pošiljki na vsakem koraku pre storitve Sledenje pošiljk (posta.si). 

4. Izbira brezkontaktnega načina dostave v PS Paketomat ali paketnik Direct4me. 

 

 

Spletno nakupovanje v tretjih državah 

Za blago, ki v Slovenijo prihaja iz tretjih držav, od 1. julija 2021 veljajo nova pravila: za pošiljke 

do vrednosti 150 EUR se obračuna 22-odstotni DDV, oproščene pa so plačila carine, a je treba 

zanje še vedno poravnati storitve carinskega posredovanja. Tudi pošiljke z darili, brezplačn im 

blagom, namenjene osebni uporabi, ki jih ena fizična oseba pošilja drugi, so do vrednosti 45 

EUR oproščene plačila carine, je pa tudi zanje treba opraviti in plačati vse carinske postopke. 

 

 

30-ODSTOTNA RAST KOLIČINE PAKETOV V LETU 2020, DO 2026 PREDVIDENA 

PODVOJITEV ŠTEVILA PAKETOV  

 

 
 

V septembru 2021 je bil v letnem poročilu podjetja Pitney Bowes objavljen globalni indeks 

pošiljanja paketov Pitney Bowes za leto 2020. Pokazal je, da je bilo v letu 2020 odposlanih 

več kot 130 milijard paketov. To pomeni, da je globalna količina paketov med letoma 2019 

in 2020 narasla za 27 odstotkov, globalni paketni prihodki pa so narasli za 22 odstotkov.  

 

Poročilo hkrati napoveduje, da se bo količina paketov do leta 2026 več kot podvojila in 

dosegla med 232 in 303 milijard paketov, najverjetneje pa je, da bo količina paketov v 

naslednjih petih letih, tj. do leta 2026, dosegla 266 milijard.  

 

Raziskava ugotavlja, da je bilo v povprečju na 13 glavnih svetovnih trgih vsako sekundo 

poslanih 4.160 paketov (912 več kot lani), kar je povprečno 34 pošiljk na osebo. V količini 

poslanih paketov ostaja vodilna na trgu Kitajska, ki je v letu 2020 skupno odposlala prek 83,4 

milijarde paketov. Sledita ji ZDA z 20,2 milijarde in Japonska z 9,1 milijarde poslanih paketov. 

 

 

 

https://sledenje.posta.si/
https://uvoz-izvoz.posta.si/sl/entry
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V LJUBLJANI PRVO POGODBENO PREVZEMNO MESTO POŠTE SLOVENIJE  

 

  
 

V začetku meseca oktobra 2021 je pričelo delovati prvo pogodbeno prevzemno mesto Pošte 

Slovenije, ki posluje na Savski cesti 3a v Ljubljani. Gre za novo, alternativno obliko za 

prevzemanje pošiljk, ki je namenjeno uporabnikom poštnih storitev v naseljih z večjim številom 

prebivalcev, ko ti pošiljke ne morejo prevzeti na domu v času obiska pismonoše. Naslovniki, ki 

spadajo v območje tega prevzemnega mesta, in jih ob obisku pismonoše ni doma oziroma 

pošiljke ne morejo prevzeti na domu, lahko odslej pošiljke prevzamejo na pogodbenem 

prevzemnem mestu. 

 

 

Pošta Slovenije 

Odnosi z javnostmi 

 


