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Informacijske rešitve za pogodbene uporabnike storitev Pošte
Slovenije
V Pošti Slovenije stremimo k nenehnemu razvoju novih ter posodabljanju obstoječih storitev.
Mednje sodijo tudi informacijske rešitve za podporo pogodbenim uporabnikom poštnih storitev
pri oddaji pošiljk, pridobivanju statusov o pošiljkah in drugih podatkov.
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1. Rešitve, ki omogočajo elektronski prenos podatkov na sprejemno
pošto
Pogodbeni uporabniki Pošte Slovenije imajo pri prenosu elektronskih podatkov na sprejemno
pošto na voljo razne informacijske rešitve, ki jih v nadaljevanju podrobneje opisujemo.

1.1.
Aplikacija eSpremnica za opremo pošiljk in pripravo
dokumentacije
Aplikacija eSpremnica je namenjena pogodbenim uporabnikom poštnih storitev, ki nimajo razvitih
svojih lastnih aplikacij za opremo pošiljk, pripravo spremne dokumentacije in delo s podatki o
pošiljkah.
Z aplikacijo eSpremnica je možno kreirati in natisniti spremnice za različne vrste pošiljk ter popis
oddanih pošiljk, ki se priloži pošiljkam ob oddaji na sprejemni pošti. Aplikacija omogoča tudi delo
s podatki o naslovnikih in pošiljkah ter elektronski prenos podatkov o pošiljkah na sprejemno
pošto.
Aplikacija eSpremnica deluje v okolju Microsoft Windows kot samostojna aplikacija z ali brez
uporabe lokalne podatkovne baze SQL (Firebird SQL), v on-line načinu in za svoje delovanje
potrebuje spletno povezavo. Komunikacija poteka prek spletnega naslova
http://espremnica.posta.si/ na vratih (portu) 80. Omogočena je tudi komunikacija prek
posredniškega Proxy strežnika, ki se nastavi v teku same namestitve.
Funkcionalnosti aplikacije eSpremnica
Aplikacija je do uporabnikov prijazna in zagotavlja različne funkcionalnosti:
 Namestitev aplikacije je enostavna, uporabnik sproži postopek namestitve na naslovu
http://espremnica.posta.si/?id=SpremnicaNamestitev.
 Z aplikacijo se lahko opremljajo različne vrste pošiljk, torej tako pisemske kot paketne
pošiljke.
 Aplikacija podpira centralno dodeljevanje sprejemnih številk, tako da se sprejemna številka
ne ponovi.
 Podatek o masi pošiljke ni pogoj za delovanje aplikacije.
 Aplikacija omogoča elektronski prenos podatkov o pošiljkah na sprejemno pošto.
 Aplikacijo lahko uporablja več uporabnikov hkrati, njena uporaba ni pogojena z namestitvijo
nobenih dodatnih programov.
 Uporabniku ni treba skrbeti za posodabljanje aplikacije, saj se ta avtomatsko posodablja.
 Uporabnik dostopa do aplikacije s pomočjo dodeljenega uporabniškega imena in gesla.
 Vsak uporabnik lahko dostopa samo do svojih podatkov, dostopanje do podatkov drugih
uporabnikov ni mogoče.
 Ko se uporabnik prijavi v aplikacijo, se mu v aplikacijo prenesejo vsi potrebni podatki iz
centralnih registrov Pošte Slovenije: podatki o pogojih, določenih v pogodbi, pogodbenih
cenah, vrstah pošiljk, ki jih lahko sprejema določen uporabnik, cenikih itd.
 Sprejem pošiljk poteka v sprejemnem oknu, kjer uporabnik v različna polja vnese potrebne
podatke (vrsto pošiljke, vrsto prometa ipd.). Sprejem pošiljk potrdi in natisne nalepko ali
spremnico, ki jo nalepi oziroma pritrdi na pošiljko. Prav tako lahko natisne univerzalni
plačilni nalog (UPN), če ima pošiljka označeno storitev Odkupnina (glej sliko 1), ali izbere
storitev Odkupnina brez naloga (pogodbeno določilo).
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Aplikacija omogoča tudi uvoz podatkov o pošiljkah v formatu .CSV ter serijski izpis spremnic
oz. nalepk. Navodilo za pripravo .csv datoteke se nahaja na
http://espremnica.posta.si/?id=SpremnicaNavodila (Navodilo za pripravo in uvoz spremnic).
Pošiljke se lahko sprejemajo za tekoči datum, lahko pa se pripravijo za prihodnje dni.
Uporabnik lahko hkrati pripravlja več oddaj pošiljk.
Po opravljenem sprejemu za določeno oddajo uporabnik popis oddanih pošiljk zaključi in
popis se avtomatsko posreduje na sprejemno pošto. Pošiljatelj mora do nadaljnjega še
vedno izpisati popis oddanih pošiljk zaradi kontrole pri primopredaji pošiljk in pridobitve
fizične potrditve oddanih pošiljk (pošta mora ob sprejemu pošiljk overiti popis oddanih
pošiljk s poštnim žigom).
Ko sprejemna pošta opravi sprejem pošiljk, lahko uporabnik prejme elektronsko potrditev
oddaje. Torej prejme uporabnik podatke o oddanih pošiljkah še istega dne – takoj, ko
sprejemna pošta opravi sprejem pošiljk.
Uporabnik ima na razpolago točne podatke o oddanih pošiljkah tudi v elektronski obliki.
Aplikacija omogoča prenos podatkov v informacijski sistem uporabnikov, kar uporabnikom
omogoča nadaljnjo uporabo in obdelavo podatkov o pošiljkah kakor tudi vnos podatkov o
naslovnikih in pošiljkah iz njihovega informacijskega sistema v aplikacijo.
Uporabnik lahko prek Poslovnega portala http://espremnica.posta.si/?id=prijava (dodeli se
mu uporabniško ime in geslo) tudi dostopa do podatkov o pošiljkah in statusih.

Slika 1: primer vnosnega okna - eSpremnica
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1.2.
Aplikacija eWebOddaja, ki omogoča odlaga nje podatkov o
pošiljkah v formatu .CSV
Aplikacija eWebOddaja je namenjena pogodbenim uporabnikom poštnih storitev, ki so razvili
svoje aplikacije za opremo pošiljk, s katerimi že sedaj pripravljajo pošiljke za oddajo na poštah.
Podatke o pošiljkah posredujejo na sprejemno pošto s prijavo v Poslovni portal
http://espremnica.posta.si/?id=prijava oz. jih odložijo na strežnik Pošte Slovenije v formatu .CSV
(Slika 2). V sklopu oddaje podatkov lahko uporabnik tudi izpiše paketne spremnice in popis
oddanih pošiljk. Uporabnik se prijavi v Poslovni portal z dodeljenim uporabniškim imenom in
geslom.
Pogoj za uporabo aplikacije eWebOddaja je, da uporabnik zagotavlja vse podatke, ki so potrebni
za sprejem na sprejemni pošti oz. v aplikaciji UPO (vrsto pošiljke, naslovnika, morebitne podatke o
sprejemni številki in masi itd.). Uporabnik praviloma dobi unikaten nabor sprejemnih številk za
obdobje enega leta, lahko pa sprejemne številke dodeli strežnik ob oddaji e-podatkov. Navodilo
za pripravo .csv-datoteke je na linku http://espremnica.posta.si/Dokumenti/eOddajaCSV.pdf .
Pred prehodom v produkcijo se v testnem okolju preverijo podatki oz. dokumentacija (spremnice,
.csv- datoteka ipd.).

Slika 2: primer vnosnega okna - eWebOddaja .CSV

1.3.
Aplikacija eWebOddaja, ki omogoča odlaganje podatkov o
pošiljkah v formatu .XML
Aplikacija eWebOddaja je namenjena pogodbenim uporabnikom poštnih storitev, ki so razvili
svoje aplikacije za opremo pošiljk, s katerimi že sedaj pripravljajo pošiljke za oddajo na poštah.
Podatke o pošiljkah posredujejo na sprejemno pošto s prijavo v Poslovni portal
http://espremnica.posta.si/?id=prijava oz. jih odložijo na strežnik Pošte Slovenije v formatu .XML
(Slika 3). V sklopu oddaje podatkov lahko uporabnik izpiše tudi paketne spremnice in popis
oddanih pošiljk. Uporabnik se prijavi v Poslovni portal z dodeljenim uporabniškim imenom in
geslom.
Pogoj za uporabo aplikacije eWebOddaja je, da uporabnik zagotavlja vse podatke, ki so potrebni
za sprejem na sprejemni pošti oz. v aplikaciji UPO (vrsto pošiljke, naslovnika, podatke o sprejemni
številki in masi itd.). Uporabnik lahko dobi unikaten nabor sprejemnih številk za obdobje enega
leta, lahko pa sprejemne številke dodeli strežnik ob oddaji e-podatkov. Navodilo za pripravo .xmldatoteke ter ostalo dokumentacijo bo uporabnik dobil v okviru priprave aktivacijskih podatkov.
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Pred prehodom v produkcijo se v testnem okolju preverijo podatki oz. dokumentacija (spremnice,
.xml-datoteka ipd.).

Slika 3: primer vnosnega okna - eWebOddaja .XML

1.4.
Aplikacija eWebOddaja ki omogoča odlaganje podatkov o
pošiljkah v formatu .JSON
Aplikacija eWebOddaja je namenjena pogodbenim uporabnikom poštnih storitev, ki so razvili
svoje aplikacije za opremo pošiljk, s katerimi že sedaj pripravljajo pošiljke za oddajo na poštah.
Podatke o pošiljkah posredujejo na sprejemno pošto s prijavo v Poslovni portal
http://espremnica.posta.si/?id=prijava oz. jih odložijo na strežnik Pošte Slovenije v formatu .JSON
(Slika 4). V sklopu oddaje podatkov lahko uporabnik izpiše tudi paketne spremnice in popis
oddanih pošiljk. Uporabnik se prijavi v Poslovni portal z dodeljenim uporabniškim imenom in
geslom.
Pogoj za uporabo aplikacije eWebOddaja je, da uporabnik zagotavlja vse podatke, ki so potrebni
za sprejem na sprejemni pošti oz. v aplikaciji UPO (vrsto pošiljke, naslovnika, morebitne podatke o
sprejemni številki in masi itd.). Uporabnik praviloma dobi unikaten nabor sprejemnih številk za
obdobje enega leta, lahko pa sprejemne številke dodeli strežnik ob oddaji e-podatkov. Navodilo
za pripravo .json-datoteke ter ostalo dokumentacijo bo uporabnik dobil v okviru priprave
aktivacijskih podatkov . Pred prehodom v produkcijo se v testnem okolju preverijo podatki oz.
dokumentacija (spremnice, .json- datoteka ipd.).

Slika 4: primer vnosnega okna – eWebOddaja .JSON
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1.5.

Spletni servis za oddajo podatkov o pošiljkah v formatu .CSV

Spletni servis za oddajo podatkov o pošiljkah je namenjen pogodbenim uporabnikom poštnih
storitev, ki so razvili svoje aplikacije za opremo pošiljk, s katerimi že sedaj pripravljajo pošiljke za
oddajo na poštah ter dostopajo do našega strežnika, kjer odlagajo podatke. Podatke o pošiljkah
odložijo na naš strežnik na spletnem naslovu
https://eportal.posta.si/Services/eSpremnica.Provider/WCF/eOddaja.svc v formatu .CSV. Priprava
e-podatkov v formatu .CSV je primerna predvsem za notranji promet ter mednarodni promet
znotraj držav EU. Za pošiljanje pošiljk v mednarodnem prometu izven držav EU predlagamo
uporabo formatov .JSON ali .XML.
Pogoj za uporabo Spletnega servisa za oddajo podatkov o pošiljkah je, da uporabnik zagotavlja
vse podatke, ki so potrebni za sprejem na sprejemni pošti oz. v aplikaciji UPO (vrsto pošiljke,
naslovnika, podatke o sprejemni številki itd.). Masa pošiljke ni obvezen podatek, za več
podrobnosti se lahko pogodbeni uporabnik obrne na skrbnika pogodbe. Uporabnik dobi
unikaten nabor sprejemnih številk za obdobje enega leta, lahko pa sprejemne številke dodeli
strežnik ob oddaji e-podatkov. Navodilo za pripravo .csv-datoteke ter ostalo dokumentacijo bo
uporabnik dobil v sklopu priprave aktivacijskih podatkov. Pred prehodom v produkcijo se v
testnem okolju preverijo podatki oz. dokumentacija (spremnice, .csv-datoteka ipd.). Po uspešni
oddaji e-podatkov je s klicem posebne metode s strežnika možno pridobiti tudi že izdelane
obrazce za paketne spremnice in popis oddanih pošiljk v PDF datoteki.

1.6.

Spletni servis za oddajo podatkov o pošiljkah v formatu .XML

Spletni servis za oddajo podatkov o pošiljkah je namenjen pogodbenim uporabnikom poštnih
storitev, ki so razvili svoje aplikacije za opremo pošiljk, s katerimi že sedaj pripravljajo pošiljke za
oddajo na poštah ter dostopajo do našega strežnika, kjer odlagajo podatke. Podatke o pošiljkah
odložijo na naš strežnik na spletnem naslovu
https://eportal.posta.si/Services/eSpremnica.Provider/WCF/eOddaja.svc v formatu .XML. Format
XML podpira celoten notranji in mednarodni promet, zato se lahko uporablja tudi za pošiljanje
pošiljk v tujino (znotraj EU in tudi izven EU).
Pogoj za uporabo Spletnega servisa za oddajo podatkov o pošiljkah je, da uporabnik zagotavlja
vse podatke, ki so potrebni za sprejem na sprejemni pošti oz. v aplikaciji UPO (vrsto pošiljke,
naslovnika, podatke o sprejemni številki in masi itd.). Uporabnik dobi unikaten nabor sprejemnih
številk za obdobje enega leta, lahko pa sprejemne številke dodeli strežnik ob oddaji e-podatkov.
Navodilo za pripravo .xml-datoteke ter ostalo dokumentacijo bo uporabnik dobil v sklopu
priprave aktivacijskih podatkov. Pred prehodom v produkcijo se v testnem okolju preverijo
podatki oz. dokumentacija (spremnice, .xml-datoteka ipd.). Po uspešni oddaji e-podatkov je s
klicem posebne metode s strežnika možno pridobiti tudi že izdelane obrazce za paketne
spremnice in popis oddanih pošiljk v PDF-datoteki.

1.7.

Spletni servis za oddajo podatkov o pošiljkah v formatu .JSON

Spletni servis za oddajo podatkov o pošiljkah je namenjen pogodbenim uporabnikom poštnih
storitev, ki so razvili svoje aplikacije za opremo pošiljk, s katerimi že sedaj pripravljajo pošiljke za
oddajo na poštah ter dostopajo do našega strežnika, kjer odlagajo podatke. Podatke o pošiljkah
odložijo na naš strežnik na spletnem naslovu
https://eportal.posta.si/Services/eSpremnica.Provider/WCF/eOddaja.svc v formatu .JSON. Format
.JSON podpira celoten notranji in mednarodni promet, zato se lahko uporablja tudi za pošiljanje
pošiljk v tujino (znotraj EU in tudi izven EU).
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Pogoj za uporabo Spletnega servisa za oddajo podatkov o pošiljkah je, da uporabnik zagotavlja
vse podatke, ki so potrebni za sprejem na sprejemni pošti oz. v aplikaciji UPO (vrsto pošiljke,
naslovnika, podatke o sprejemni številki itd.). Masa pošiljke ni obvezen podatek, za več
podrobnosti se lahko pogodbeni uporabnik obrne na skrbnika pogodbe. Uporabnik dobi
unikaten nabor sprejemnih številk za obdobje enega leta, lahko pa sprejemne številke dodeli
strežnik ob oddaji e-podatkov. Navodilo za pripravo .json-datoteke ter ostalo dokumentacijo bo
uporabnik dobil v sklopu priprave aktivacijskih podatkov. Pred prehodom v produkcijo se v
testnem okolju preverijo podatki oz. dokumentacija (spremnice, .json-datoteka ipd.). Po uspešni
oddaji e-podatkov je s klicem posebne metode s strežnika možno pridobiti tudi že izdelane
obrazce za paketne spremnice in popis oddanih pošiljk v PDF-datoteki.

2. Rešitve, ki omogočajo pridobivanje podatkov o statusih pošiljk
V nadaljevanju povzemamo informacijske rešitve, ki omogočajo pridobivanje podatkov o statusih
pošiljk.

2.1.

Splošno sledenje

Vsi uporabniki poštnih storitev lahko dostopajo do aplikacije Sledenje pošiljk na naši spletni strani
www.posta.si oz. direktno na http://sledenje.posta.si/. Po statusu pošiljk lahko poizvedujejo, če
predhodno vnesejo varnostno kodo, ki je namenjena zaščiti uporabnikovih podatkov. Navedeni
podatki so na voljo 24 ur na dan. Dodatni kontakti za pomoč pri sledenju: e-naslov:
sledenje.posiljk@posta.si ali brezplačna telefonska številka Klicnega centra 080 14 00.

2.2.

Link za sledenje brez vnosa varnostne kode

Pogodbenim uporabnikom poštnih storitev lahko na njihovo željo dodelimo link za sledenje, kjer
bo mogoče dobiti podatke o točno določeni pošiljki brez obveznega vnosa varnostne kode.
Primer navedenega linka:
http://sledenje.posta.si/Default.aspx?tn=CZ000000014SI&guid=XY-YX&lang=si.
Za pripravo linka nam je treba poslati naziv pogodbene stranke in elektronski naslov uporabnika.

2.3.

Spletni servis za sledenje (SOAP in REST)

Spletni servis za sledenje je namenjen pogodbenim uporabnikom poštnih storitev, ki vzpostavijo
možnost klicanja našega strežnika s podatki o statusih pošiljk.
Strukturo podatkovnega modela za elektronski sprejem statusov pošiljk ter ostalo dokumentacijo
bo uporabnik dobil v okviru priprave aktivacijskih podatkov.

2.4.

Poslovni portal – aplikacija Sledenje in aplikacija Poročila

Poslovni portal je spletno mesto namenjeno pogodbenim uporabnikom poštnih storitev in med
drugim omogoča pridobivanje podatkov o statusih pošiljk ter izvoz podatkov v njihov
informacijski sistem.
Pogodbeni uporabniki se prijavijo v Poslovni portal z dodeljenim uporabniškim imenom in
geslom.
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Navedeno rešitev brezplačno ponujamo pogodbenim uporabnikom, ki pošiljajo elektronske
podatke o pošiljkah na sprejemno pošto.

3. Elektronska izmenjava podatkov o pošiljkah na carinsko pošto
Blagovne pošiljke v poštnem prometu, ki so namenjene v tujino (v tretje države), morajo
spremljati ustrezni dokumenti. Zahtevani mednarodni poštni obrazec je carinska izjava CN 23, ki je
na voljo v elektronski obliki. Z elektronsko izdelavo carinske izjave lahko pospešite postopke
sprejema pošiljk na poštnih okencih.
V nadaljevanju navajamo informacijski rešitvi, ki omogočata izdelavo carinske izjave CN 23 in
posredovanje podatkov v elektronski obliki na carinsko pošto.

3.1.

Portal UVOZ – IZVOZ

Vsi uporabniki poštni storitev lahko za izdelavo carinske izjave CN 23 in posredovanje
elektronskih podatkov uporabljajo portal UVOZ – IZVOZ, ki se nahaja na spletnem mestu
https://uvoz-izvoz.posta.si/sl/entry .
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Slika 5: primer vnosnega okna – PORTAL UVOZ - IZVOZ

3.2.

eWebOddaja eCN23

Pogodbeni uporabniki Pošte Slovenije lahko za izdelavo carinske izjave CN 23 in posredovanje
elektronskih podatkov uporabljajo aplikacijo eWebOddaja, ki se nahaja v poslovnem portalu.
Podatke o pošiljkah lahko oddajo v formatu .CSV, .XML in .JSON. Formata .JSON in .XML v celoti
podpirata oddajo e-podatkov za izdelavo carinske izjave CN 23. Format .CSV pa je po oddaji epodatkov treba še ročno dopolniti z manjkajočimi carinskimi podatki.
Pogodbeni uporabniki se prijavijo v Poslovni portal z dodeljenim uporabniškim imenom in
geslom.
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Slika 6: primer vnosnega okna CN 23 - eWebOddaja

3.3.
Spletni servis za oddajo podatkov o pošiljkah v formatih .JSON
in .XML
Pogodbeni uporabniki Pošte Slovenije lahko za izdelavo carinske izjave CN 23 in posredovanje
elektronskih podatkov uporabljajo obstoječi spletni servis za oddajo podatkov o pošiljkah.
Elektronske podatke je treba pripraviti v formatih .JSON ali .XML . Po uspešni oddaji e-podatkov je
s klicem posebne metode s strežnika možno pridobiti že izdelano carinsko izjavo CN 23, epodatki pa se samodejno prenesejo tudi na carinsko pošto.

4. Centralna baza reklamacij – CBR
Centralna baza reklamacij - CBR vsem uporabnikom poštnih storitev omogoča elektronsko
oddajo zahtevka za reklamacijo pošiljke.
Pred prvo uporabo je potrebno izvesti registracijo uporabnika. Registracija uporabnika se izvede
na spletnem mestu https://reklamacije.posta.si/Account/Register .
V nadaljevanju navajamo informacijski rešitvi za elektronsko oddajo zahtevka za reklamacijo
pošiljke.

4.1.

Portal CBR

Registriran uporabnik lahko za elektronsko oddajo zahtevka za reklamacijo pošiljke uporabi portal
CBR. Prijava v portal se nahaja na spletnem mestu https://reklamacije.posta.si/Account/LogIn .
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Slika 7: primer prijavnega okna v portal CBR

4.2.

Spletni servis CBR

Pogodbeni uporabniki Pošte Slovenije lahko elektronsko oddajo zahtevek za reklamacijo tudi
preko spletnega servisa CBR.
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5. Odkupnina brez naloga – ODKBN
Odkupnina brez naloga je pogodbena dodatna storitev, ki omogoča opremo odkupne paketne
pošiljke brez UPN obrazca.
Skupni znesek odkupnin se v določenem časovnem intervalu nakaže direktno na transakcijski
račun pogodbenega uporabnika.
Pogoj za uporabo dodatne storitve odkupnina brez naloga je posredovanje elektronskih podatkov
o pošiljkah na sprejemno pošto.
V nadaljevanju navajamo informacijski rešitvi, ki omogočata pridobivanje podatkov o plačanih in
neplačanih zneskov odkupnine brez naloga.

5.1.

Poslovni portal – aplikacija OdkupninaBN

Poslovni portal je spletno mesto namenjeno pogodbenim uporabnikom poštnih storitev in med
drugim omogoča pridobivanje podatkov o plačanih in neplačanih odkupnin brez naloga.
Pogodbeni uporabniki se prijavijo v Poslovni portal z dodeljenim uporabniškim imenom in
geslom.

5.2.

Spletni servis ODKBN

Podatki o plačanih in neplačanih odkupnin brez naloga se lahko pridobivajo tudi preko spletnega
servisa ODKBN.
Spletni servis ODKBN se nahaja na spletnem naslovu
https://eportal.posta.si/Services/eOdkupninaBN.WebApi/ .
Servis podatke posreduje v formatu .JSON.
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