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Spoštovani!
Pred vami so Poslovne novice Skupine Pošta Slovenije z aktualnimi informacijami o
Pošti Slovenije in njenih odvisnih družbah. Če novic ne želite prejemati, se lahko
kadarkoli odjavite na e-naslovu SOJ@posta.si.
Služba korporativnega komuniciranja

Povečan promet ob koncu leta
Pošta Slovenije uporabnike poštnih storitev tudi letos poziva k pravočasnemu naročilu
spletnih nakupov ter pravočasni oddaji pisemskih pošiljk v predprazničnem času. Ob
koncu leta se namreč srečuje s povečanim prometom, kar je stalna praksa tudi pri drugih
poštnih operaterjih in distribucijskih podjetjih. Promet v zadnjih letih narašča zaradi izjemne
rasti spletnih nakupov in s tem porasta paketnih pošiljk, še vedno pa je v tem času višji tudi
promet s pisemskimi pošiljkami.
Tako je bilo v celotnem lanskem letu v notranjem poštnem prometu prenesenih dobrih 229
milijonov navadnih naslovljenih pisemskih pošiljk, v mednarodnem prometu pa 13,6
milijona pošiljk (pošiljke, ki prispejo iz tujine, in pošiljke, ki so v tujino poslane). V lanskem
decembru je bilo v notranjem prometu prenesenih za okoli 10 odstotkov več naslovljenih
pisemskih pošiljk v primerjavi z ostalimi meseci v letu, medtem ko je bilo v mednarodnem
prometu teh pošiljk za približno 40 odstotkov več. Promet paketnih pošiljk pa je v novembru
in decembru višji za dobrih 12 odstotkov, kar je veliko predvsem zaradi volumnov paketnih
pošiljk, ki jih mora Pošta Slovenije prepeljati in dostaviti naslovnikom.
Pošta Slovenije uporabnikom poštnih storitev svetuje pravočasno naročilo izdelkov v spletnih
trgovinah in priporoča pravočasno oddajo pisemskih pošiljk v predprazničnem času, da bodo
voščila in paketi še pred prazniki prispeli do naslovnikov. Ob tem poudarja, da bodo pošiljke
naslovnikom dostavljene v najkrajšem času. Pošta Slovenije uporabnike poštnih storitev hkrati
prosi za razumevanje, če pošiljka za naslovnika v Sloveniji ne bo dostavljena že takoj naslednji
dan po oddaji pošiljke. Vsekakor bo dostavljena v zakonsko predpisanih rokih, to je
najkasneje v treh dneh od oddaje pošiljke v prenos (v te dneve pa ne štejejo sobote, nedelje
in prazniki).
Priporočljivi roki oddaje pošiljk v predprazničnem času so: za naslovnike v Sloveniji za
pisma in pakete do 18. decembra, za naslovnike v tujini pa za pisma do 6. decembra, za
pakete pa do 30. novembra oz. 2. decembra. Če uporabniki poštnih storitev voščil in daril
ne bodo oddali pravočasno, lahko uporabijo tudi storitev Prednostno (za pisemske pošiljke za
tujino), storitev Hitra pošta po Sloveniji in Hitra pošta v tujino. Pošta Slovenije priporoča, da
izberejo storitev in embalažo, ki ustreza vsebini pošiljke. Za praznične spletne nakupe lahko
uporabniki izberejo tudi številne alternativne oblike dostave pošiljk. Svoje pošiljke lahko
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uporabniki prevzemajo na več kot 450 poštah, 114 bencinskih servisih Petrola in na 24 PS
Paketomatih po Sloveniji. Pošta Slovenije lahko pošiljke uporabnikom dostavi na domov, v
službo, k prijatelju, sosedu, na izbrano pošto ali dogovorjeno mesto. Poleg lokacije lahko
uporabniki sami izberejo tudi čas dostave, izkoristijo pa lahko tudi storitev »Moja dostava –
moja izbira«.

BOŽIČKOVA POŠTA
Pošta Slovenije k pisanju spodbuja tudi najmlajše. Že deveto leto poteka projekt
BOŽIČKOVA POŠTA, ki s pisanjem ter pošiljanjem želja in dobrih mislih združuje otroke po
vsej Sloveniji.
Tako lahko tudi letos otroci pišejo Božičku, ki vsako leto prejme več pošte. Pišejo mu lahko
posamezniki ali skupine otrok iz vrtcev in šol. BOŽIČKOVA POŠTA, ki so jo v Pošti Slovenije
uvedli leta 2010, vsako leto s pisanjem in pošiljanjem dobrih željah povezuje otroke iz vse
Slovenije. Lani je Božiček od otrok prejel več kot 20.000 pisem in risbic. Vsem otrokom je
odgovoril in priložil manjše presenečenje. Letos Božiček spodbuja igro in igranje s prijatelji in
družino ter se že veseli vseh pisem in risbic, ki jih bo prejel. S pomočjo prijatelja Poštarja
Pavlija bo vsem otrokom tudi letos odgovoril in priložil manjše presenečenje.
Otroci lahko pišejo Božičku do 18. decembra 2019 na naslov: BOŽIČEK, Za pravljičnimi vrati
Poštarja Pavlija 7, 2002 Maribor.

Božiček vsako leto prejme veliko pisemc in risbic otrok

Božične in novoletne znamke
Pošta Slovenije je tudi tokrat izdala redne znamke na samolepilnem papirju, kot je to že
tradicija za božične in novoletne znamke. Ponovno so izšle štiri praznične znamke, dve z
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božičnima in dve z novoletnima motivoma. Navedene znamke so izdane v polah s po 50
znamkami ter v štirih priročnih zvežčkih s po 12 samolepilnimi znamkami. Znamki z
božičnima motivoma imata nominali B in C, znamki z novoletnima motivoma pa nominali A
in C.
Znamke z nominalo A so namenjene pošiljanju voščilnic po Sloveniji, znamke z nominalo B pa
pošiljanju voščilnic in razglednic po Sloveniji. Za pošiljanje voščilnic in razglednic v tujino so
namenjene znamke z nominalo C. Več informacij je na voljo na povezavi
https://www.posta.si/zasebno/znamke-in-filatelija/galerija/postnaznamka#k=StampYear:2019.

Delovni čas pošt pred prazniki
V torek, 24. decembra 2019 in v torek, 31. decembra 2019, bodo pošte poslovale po
sobotnem delovnem času. Pošte, ki so ob sobotah sicer zaprte, bodo 24. in 31. decembra
2019 poslovale od 9. do 11. ure.
Delovni časi dežurnih pošt 2102 Maribor (Zagrebška cesta 106, Maribor) in 1106 Ljubljana
(Pražakova ulica 3, Ljubljana):
 24. in 31. decembra 2019 bosta poslovali do 16. ure,
 25. in 26 decembra 2019 ter 2. januarja 2019 ne bosta poslovali.

Pošta Slovenije podprla dobrodelni projekt »Punčka iz cunj«
Pošta Slovenije je z donacijo podprla projekt »Punčka iz cunj«, ki poteka pod okriljem
Slovenske fundacije za UNICEF. Projekt podpira cepljenje otrok v državah v razvoju, kjer otroci
še vedno umirajo zaradi otroških nalezljivih bolezni.
UNICEF Slovenija in Pošta Slovenije bosta v partnerskem sodelovanju v prihajajočih mesecih
organizirala nekaj dobrodelnih razstav punčk iz cunj v izbranih poslovalnicah Pošte Slovenije
po vsej državi. Prva razstava odpira vrata v sredo, 27. novembra, ob 11. uri, v prostorih
pošte 2101 na Slomškovem trgu 10 v Mariboru.
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Razstava bo na ogled do 31. decembra, vsak delovni dan od 8. do 19. ure ter ob sobotah od
8. do 12. ure.
Vljudno vabljeni!
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