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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je predstavljena problematika upravljanja strojnega usmerjanja 

pisemskih pošiljk v poslovni enoti Poštni logistični center Ljubljana (PE PLC Ljubljana). V 

uvodnem delu so predstavljeni tema in cilji naloge ter podan opis organizacije Pošte 

Slovenije, d. o. o. (PS). V osrednjem delu je zaradi boljše predstave problema predstavljena 

funkcija upravljanja, opisane so faze tehnološkega procesa prenosa pošiljk, opisani so zunanji 

vplivi na delovno okolje in predstavljeni bistveni deli avtomatskega pisemskega usmernika 

(APU). V nadaljevanju so opisane tehnične pomanjkljivosti sistema in opredeljene skupine 

dejavnikov, ki vplivajo na delovanje. V sklepnem delu so podani predlogi za izboljšanje 

delovanja sistema in opisani predvideni učinki po izvedbi sprememb. Zaključek vsebuje tudi 

sklepne misli avtorja. 

Ključne besede: Pošta Slovenije, poštni logistični center, avtomatski pisemski usmerjevalniki, 

optično prepoznavanje znakov, sortirna koda, izmet, default, slovar.  

SUMMARY 

This final project work treats the issues related to the operation of the automated mail sorting 

in the Ljubljana Mail Sorting and Logistics Centre Business Unit (PE PLC Ljubljana). The 

first part briefly defines the theme and the objectives of the present diploma thesis and 

provides a description of Post of Slovenia’s organisation (PS).To better present the problem, 

the central part discusses the system function operation, describing individual phases of the 

mail conveyance pipeline, the external influences on the work setting and the key elements of 

the Automated Letter Sorting Machine (APU). Further on, the system technical weaknesses 

are outlined, defining the group of factors affection the system functioning. The final part 

provides suggestions to improve the system operation and envisages the effects of the changes 

to be made. The conclusion contains some final remarks of the author.  

Key words: Post of Slovenia, Mail Sorting and Logistics Centre, Automated Letter Sorting 

Machines, optical character reader, sorting code, reject, default, glossary. 
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1 UVOD 

Poštna dejavnost na področju Republike Slovenije (RS) ima korenine, ki segajo vse tja do 

rimskih časov in njihove poštne organizacije. Bistvo dejavnosti je od vsega začetka prenos 

informacij, denarja oz. blaga v obliki pisem in paketov (Pošta Slovenije 2012e). 

Skozi stoletja so faze tehnološkega procesa prenosa poštnih pošiljk potekale brez uporabe 

mehanizacije. Izjema so seveda posamezne faze transporta, ki so potekale z uporabo različnih 

prevoznih sredstev. Do uvedbe avtomatske obdelave pošiljk je pri nas prišlo šele ob koncu 

dvajsetega stoletja. Dejstva pa pričajo, da so se z avtomatizacijo, to je s strojnim usmerjanjem 

pošiljk, spogledovali že v tedanji skupni državi Jugoslaviji, ko je poštna organizacija, tedaj 

imenovana Pošta, telegraf in telefon (PTT), že opravljala in objavljala študije (Kozamernik 

1979) in elaborate (Kozamernik 1981) na temo uvedbe avtomatske obdelave pisemskih 

pošiljk v Sloveniji. Do realizacije načrtovanega je prišlo skoraj 20 let kasneje. 

Razlogi za modernizacijo in postopno avtomatizacijo usmerjanja navadnih pisemskih pošiljk 

so bili (Siemens Dematic AG 1996): 

 stalno povečevanje količine navadnih pisemskih pošiljk, 

 potreba po nujnem zmanjšanju stroškov, 

 potreba po ohranitvi in izboljšanju kakovosti predelave pisemskih pošiljk, 

 ohranitev in izboljšanje konkurenčnosti PS, 

 približevanje kakovosti storitev PS evropskim standardom kakovosti. 

Pred uvedbo pisemskega usmerjevalnika v poštni sistem, je PS v začetku istega leta izvedla 

obširno akcijo zamenjave poštne pet mestne poštne številke z štiri mestno. Vsem 

gospodinjstvom v državi so posredovali literaturo o spremembi, ki je vsebovala tudi navodilo 

za pravilno naslavljanje pisem (STA 1996). 

Prvi pisemski usmerjevalnik je bil v sistem predelave pisemskih pošiljk v Sloveniji vključen 

20. oktobra 1996, ko je bil v tedanjem Poštnem logističnem centru Maribor (PE PLC 

Maribor) uradno zagnan prvi sistem APU za pisemske pošiljke. Dogodek je bil zaznamovan z 

izdajo poštne znamke 1. APU (Pošta Slovenije 2012f). Z odprtjem novega PLC Ljubljana leta 

1997 in zagonom 2 APU z najnovejšo tehnologijo (Siemens Dematic AG 1996), je bil uradno 

zaključen tudi projekt avtomatizacije. Kasneje, leta 2003, je bila nadgrajena še bralna tehnika 

(zamenjana kamera z večjo resolucijo in enota za branje) in zamenjan online kodirni sistem s 

sistemom, ki omogoča tudi offline način usmerjanja (Pošta Slovenije 2004). V poznejšem 

obdobju drugih bistvenih sprememb na področju posodobitev sistema oziroma nove 

tehnologije glede strojnega usmerjanja omrežje PS ni bilo deležno. 

Od prvega zagona APU v PS je do sedaj minilo že več kot 16 let. V tem času so se pri uporabi 

APU pokazale vse slabosti in napake, ki izhajajo iz obratovanja in dejanske uporabe celotnega 

sistema. Zaradi izredno dobrega vzdrževanja sistema, preventivnega in kurativnega, večjih 
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okvar do sedaj ni bilo. Pri obratovanju naprav so se pokazale določene pomanjkljivosti, ki pa 

niso mehanskega izvora. Rezultat pomanjkljivosti so skoraj vedno napake, ki se odražajo v 

obliki napačnih usmeritev pošiljk, povečanem defaultu in izmetu pošiljk. Ker te 

pomanjkljivosti niso bile predvidene, predvsem pa nikoli uradno pojasnjene, pomenijo eno od 

ključnih težav pri upravljanju sistema. 

1.1 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

S to zaključno projektno nalogo nameravam sistematično predstaviti in analizirati probleme 

pri upravljanju sistema APU, ki ga PS uporablja za strojno usmerjanje pisemskih pošiljk. 

V nadaljevanju nameravam pojasniti način oz. potek branja naslovov s pisemskih pošiljk ter 

pojasniti težave, ki lahko pri tem nastanejo. Prav tako nameravam pojasniti posamezne 

obratovalne protokole oz. operativne moduse, ki imajo neposreden vpliv na usmerjanje 

pošiljk, posledično tudi na končni rezultat uspešnosti poslovanja. V povezavi z delovanjem 

naprav nameravam posebno pozornost nameniti tudi operativnemu osebju, ki lahko 

pomembno vpliva na uspešno upravljanje APU. 

Poglavitni cilj zaključne projektne naloge je, da na enem mestu predstavim delovanje APU-

jev in pojasnim glavne težave upravljanja, vezane na posamezne elemente celotnega sistema, 

ter predstavim možne rešitve oz. izboljšave v upravljanju, ki bi hkrati lahko privedle tudi do 

večje ekonomske učinkovitosti. 

1.2 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Zaključna projektna naloga je poskus predstavitve problematike upravljanja in uspešnosti 

strojnega usmerjanja pisemskih pošiljk v PS. V začetku zaključne projektne naloge zato 

nameravam opraviti kratko analizo obstoječega stanja v PS. Predstavljena bo tudi 

problematika upravljanja strojnega usmerjanja pisemskih pošiljk, ki je v pretežni meri povzeta 

z uporabo metode opazovanja in intervjuja. Za zaključek je predvidena krajša analiza 

možnosti, ki jih v trenutni situaciji ima PS na področju upravljanja strojnega usmerjanja 

pisemskih pošiljk. Pri tem bom upošteval ekonomske razmere v gospodarstvu, liberalizacijo 

trga poštnih storitev in dostop do omrežja s strani konkurence, kar so aktualna in hkrati 

kompleksna vprašanja.  

1.3 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Tema za zaključno projektno nalogo je izbrana s področja dela, ki ga sedaj opravljam že od 

leta 2006 dalje. Moja osnovna naloga je vzdrževanje ažurnosti slovarja APU. Pristojen sem za 

vnašanje sprememb v slovar za vse pošte, ki gravitirajo k PE PLC Ljubljana. Druge delovne 

naloge zajemajo aktivnosti, kot so obveščanje pošt o spremembah, reševanje reklamacij, 
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vezanih na strojno usmerjanje (tudi ročno), sovodenje centralne baze poštnih predalov in 

izvajanje drugih nalog, ki so vezane na delovanje oddelka Predelava pisemskih pošiljk. 

Zaradi zelo specifične narave dela in tesnega sodelovanja z oddelkom Vzdrževanje imam 

edinstven vpogled v celotno delovanje APU. Reševanje reklamacij je zaradi kompleksnosti 

sistema vse prej kot enostavno. Z leti smo v sodelovanju z vzdrževalnim osebjem opazili 

marsikatero napako oz. bolje rečeno omejitev, ki v določeni meri vpliva na končni rezultat. Z 

združitvijo vseh omejitev dobimo resnično sliko o sistemu APU. Napake sistema APU je 

treba na primerno enostaven način pojasniti drugim zaposlenim, ki običajno vidijo samo 

končni rezultat in spremljajo le vidik uspešnosti. 

Kot sem že omenil, gre za kompleksen sistem. Poleg tega je dostopne literature malo, še ta je 

večinoma v nemškem jeziku, nekaj tudi v angleškem. Zelo malo je uradnih prevodov v 

slovenščino. Večina literature spada v kategorijo interno gradivo PS in za njegovo uporabo 

izven PS je treba pridobiti posebno dovoljenje uprave družbe.  

Dodatna omejitev je tudi ta, da gre za tematiko, ki je v precejšnji meri zaščitena, saj gre za z 

dogovorom določeno poslovno skrivnost proizvajalca naprav Siemens. Celotna  vsebina 

spremne dokumentacije je tako zaščitena in s tem nedostopna. Obstoječa literatura je 

namenjena predvsem vzdrževalnemu osebju in drugim, ki so na tak ali drugačen način 

povezani z APU. Pojasnila, s katerimi bi v zadostni meri pojasnili vse napačne usmeritve in 

možne razloge, zakaj do njih prihaja, niso zapisana nikjer, kar bo poseben prispevek zaključne 

projektne naloge. 

1.4 Organiziranost Pošte Slovenije, d. o. o. 

Pošta Slovenije, d. o. o., je eden izmed pomembnejših gospodarskih subjektov v državi, 

katere lastnik oziroma ustanovitelj je država Republike Slovenije. Lastnik uveljavlja svoje 

interese preko Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije – AUKN, ki 

kot samostojen in neodvisen državni organ odgovarja Državnemu zboru RS. Regulator za 

poštno dejavnost je Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije – 

APEK. Med področja regulacije spadajo področje telekomunikacije, radiokomunikacije in 

pošte. Agencija kot taka izvaja zato nadzor nad vsemi izvajalci poštnih storitev (APEK 

2012b). 

Pošta Slovenije, d. o. o., je bila ustanovljena na podlagi uredbe Vlade Republike Slovenije, 

izdane na podlagi Zakona o Pošti Slovenije. Družba ima sedež na Slomškovem trgu v 

Mariboru. Ustanovitelj in edini družbenik je Republika Slovenija (Pošta Slovenije 2012a).  
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Slika 1: Organigram Pošte Slovenije, d. o. o. 

Vir: Pošta Slovenije 2012b. 
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Primarna dejavnost PS je izvajanje univerzalne poštne storitve, ki zajema sprejem, 

usmerjanje, prenos in dostavo pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu. Pri poslovanju 

so zelo pomembne tudi druge poštne in kurirske storitve, denarne storitve ter prodaja blaga. 

Vse dejavnosti Pošte Slovenije so določene z aktom o ustanovitvi družbe (Pošta Slovenije 

2012a). 

O upravljanju družbe odločata (Pošta Slovenije 2012a): 

 ustanovitelj, 

 nadzorni svet in 

 poslovodstvo. 

Ustanovitelj in edini družbenik Republika Slovenija uresničuje svoje ustanoviteljske pravice 

preko Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. 

Nadzorni svet je sestavljen in šestih članov, od katerih Vlada Republike Slovenije imenuje 4 

člane, dva člana pa izvoli svet delavcev Pošte Slovenije. Člani nadzornega sveta so imenovani 

za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. 

Poslovodstvo Pošte Slovenije ima tri člane, in sicer generalnega direktorja, namestnika 

generalnega direktorja in člana poslovodstva. Mandat poslovodstva traja pet let. Poslovodstvo 

imenuje in razrešuje nadzorni svet z možnostjo večkratnega ponovnega imenovanja. 

Omejitve poslovodstva pri zastopanju družbe so opredeljene v 29. členu akta o ustanovitvi 

družbe, družbo pa zastopata dva člana poslovodstva ali član poslovodstva skupaj s 

prokuristom. 

1.4.1 Poslanstvo 

Zagotavljati razvoj ter kakovostno, konkurenčno in zanesljivo izvajanje (Pošta Slovenije 

2012d): 

 poštnih storitev, 

 logističnih storitev, 

 varnih elektronskih poštnih storitev, 

 storitev uporabe globalnega poštnega informacijskega in komunikacijskega omrežja in 

 prodaje trgovskega blaga za prebivalstvo in pravne subjekte v domačem in mednarodnem 

okolju. 

Prispevati k (Pošta Slovenije 2012d): 

 nacionalnemu razvoju tudi na demografsko ogroženih območjih, 

 zadovoljstvu državljanov kot uporabnikov storitev in 

 večanju konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti podjetij in drugih poslovnih subjektov. 
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1.4.2 Vizija 

Biti najpomembnejši in največji izvajalec poštnih in z njimi povezanih logističnih storitev v 

Sloveniji tudi po liberalizaciji poštnega trga v EU (Pošta Slovenije 2012d). 

Razvijati pripadnost in lojalnost zaposlenih, vlagati v njihovo znanje ter zagotavljati njihovo 

socialno varnost. 

Zagotavljati dolgoročno plačilno sposobnost in optimalno donosnost vloženega kapitala. 
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2 FUNKCIJA UPRAVLJANJA STROJNEGA USMERJANJA POŠILJK 

Z vzpostavitvijo strojnega usmerjanja pisemskih pošiljk in zagonom APU se je poštni sistem 

soočil z do tedaj neznano tehnologijo. Ker je bil zagon sistema najprej v PE PLC Maribor, se 

je na isti lokaciji vzpostavila tudi služba za vzdrževanje naprav, ki je prvotno prevzela vlogo 

upravljanja. Z vzpostavitvijo sistema APU tudi v PE PLC Ljubljana se je sledilo začetnim 

korakom v PE PLC Maribor.  

Že od vsega začetka dalje je bilo pri projektu s strani PS prisotna določena manjša skupina 

ljudi, ki so se poleg vzpostavitve celotnega sistema sproti izobraževali in kasneje postali 

upravljavci ter vzdrževalci. 

V obeh PLC je organizirana služba vzdrževalcev, ki samostojno skrbi za nemoteno delovanje 

APU, ki so locirani v njihovi PE. Za namene optimiziranja vzdrževalnih procesov in hkrati 

namene optimalnega naročanja rezervnih delov sta obe službi vzdrževanja vzpostavili skupno 

bazo vseh rezervnih delov. Rezervni deli so v obeh centrih, odvisno od števila in potreb. 

Lokacija rezervnega dela je nepomembna, saj sta oba PLC dobro povezana s transportnimi 

linijami. 

Naloga vzdrževalnega osebja je zelo pomembna, saj osebje zagotavlja nemoteno obratovanje 

naprav, odpravlja zastoje in je navsezadnje prisotno tudi ob samem obratovanju APU. Celotna 

problematika vzdrževanja APU in njegovih komponent je za namene te projektne naloge 

preobširna in ne sodi v zastavljeno temo te projektne naloge. Bistveno pri vzdrževanju APU je 

dejstvo, da je služba vzdrževanja od vzpostavitve naprav dalje odlično opravila svoje delo. 

Navkljub že potekli amortizacijski (5 let) in življenjski dobi APU (10-12 let) naprave še 

vedno opravljajo delo, za katero so bile prvotno kupljene (Pošta Slovenije 2012c). 

Fizična uporaba naprav, lahko bi rekli tudi upravljanje naprav, je prepuščena oddelku 

Predelava pisemskih pošiljk v PE PLC Ljubljana. Vodja oddelka s pomočjo kontrolorjev in 

prometnih usmerjevalcev določa časovne termine, v katerih se bodo APU uporabljali. Podlaga 

za odločitve so določene izkušnje in pa seveda predmeti dela – pisemske pošiljke, ki so 

primerne za strojno usmerjanje. 

V samem procesu strojnega usmerjanja pošiljk je možno identificirati več različnih težav, ki 

izhajajo z različnih vidikov in struktur upravljanja. Ker je teh vidikov preveč, se bomo omejili 

predvsem na težave, ki izhajajo izključno in samo z vidika fizične uporabe sistema kot takega. 

Vse preostale možne vidike bomo zanemarili. 
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2.1 Faze tehnološkega procesa prenosa poštnih pošiljk 

Da bi dobro razumeli in si na koncu te projektne naloge ustvarili celotno sliko o problematiki 

strojnega usmerjanja pošiljk, je treba najprej nekaj besed nameniti fazam tehnološkega 

procesa prenosa pošiljk in delovnemu okolju, v katerem poteka usmerjanje.  

Izhajajoč iz tehnološkega procesa prenosa pisemskih pošiljk, natančneje opredeljenem v 

Navodilu za poslovanje s pisemskimi pošiljkami, se faze tehnološkega procesa prenosa 

poštnih pošiljk delijo na (Pošta Slovenije 2006): 

 sprejem (delo na sprejemni pošti): 

 sprejem, 

 odprava pošiljk s pošte; 

 usmerjanje: 

 prispetje v PLC, 

 predelava v PLC, 

 odprava iz PLC; 

 prevoz (možne ravni prevoza): 

 I. raven: PLC-pošta in obratno, 

 II. raven: PLC-PLC, 

 III. raven: PLC-tujina in obratno; 

 vročitev pošiljk: 

 prispetje na pošto, 

 vročitev: 

 dostava, 

 izročitev na pošti. 

Poseben pomen imata za namene projektne naloge druga in tretja faza procesa. Prevoz pošiljk 

na prvi ravni, v smeri difuzije pošiljk (PLC-pošte), ki sledi fazi usmerjanja, neposredno 

omejuje čas trajanja faze usmerjanja. Posledica omejitev je dejstvo, da so odprave (tudi 

prihodi) v PLC določene s poštnim voznim redom (PVR). Pošiljke morajo biti do določene 

ure usmerjene, pripravljene v ustreznih prevoznih enotah – skladno s predpisanimi poštnimi 

sklepi, prepeljane na oddelek izmenjave sklepov, naložene na transportne enote in pravočasno 

odpravljene iz PLC. 

Posebnost med vsemi fazami tehnološkega procesa prenosa je faza usmerjanja, ki za razliko 

od drugih faz poteka izključno v PLC. V smeri koncentracije pošiljk (pošta PLC) se vse vrste 

pošiljk zbirajo v PLC. Po prispetju se pošiljke ločijo glede na vrsto oziroma način predelave 

in prepeljejo na posamezen oddelek v PLC, kjer se pošiljke usmerjajo. V primeru pisemskih 

pošiljk je to oddelek Predelave pisemskih pošiljk, lociran v drugem nadstropju (Veber 2005). 



 

9 

Prav tako upoštevajoč različne delovne čase pošt in PVR tudi v smeri koncentracije pošiljk 

(pošte PLC) se ni možno izogniti težavam, ki izhajajo iz obeh skupaj. Prihod pošiljk v PE 

PLC je skoraj vedno v poznih večernih urah. Koncentracija pošiljk doseže zato konice v času 

od 21. do 24. ure. Za odpravo pošiljk iz PLC morajo biti vse pošiljke predelane, pripravljene v 

sklepe, prepeljane na oddelek Izmenjave sklepov in predelave knjiženih pošiljk in naložene na 

dostavna vozila do ure, določene s PVR. Ta ura pomeni odhod vozila iz PLC. Smisel vsega 

navedenega je v času, ki ostane na razpolago za predelavo, ko prispejo pošiljke v PLC. 

Kasnejši prihod v PLC pomeni manj časa za izvajanje faze predelave. 

Vse navedeno v tem poglavju predstavlja izhodišče problematike strojnega usmerjanja 

pošiljk, predstavlja zunanje vplive na proces, pri katerem niso upoštevani določeni dejavniki 

in kriteriji za pripravo pošiljk, ki neposredno vplivajo na sam proces strojnega usmerjanja 

pošiljk oziroma na delovanje APU. 

2.2 Kakovost prenosa univerzalne poštne storitve 

PS kot izvajalec univerzalne poštne storitve mora na podlagi Splošnega akta o kakovosti 

izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS 2010) zagotavljati določene roke prenosa 

pošiljk korespondence (na podlagi 10. člena prej omenjenega akta). Standard predpisuje 

merjenje časa od sprejema do vročitve za pošiljke prednostne pošte in pošte I. razreda. 

Merjenje prenosa opravlja zunanji izvajalec, ki je bil izbran na podlagi javnega razpisa, in 

sicer Quotas GmbH iz Nemčije. Ker PS v notranjem poštnem prometu nima opredeljene 

kategorije prenosa pošiljk s storitvijo Prednostno, so merjenju podvržena (Pošta Slovenije 

2012a): 

 standardna pisma, 

 navadna pisma do 20 g in 

 navadna pisma od 20 g do 50 g. 

V skladu z navedenim aktom je predpisano, da mora biti v notranjem prometu v enem mesecu 

(Pošta Slovenije 2012a): 

 vsaj 95 % pošiljk korespondence prenesenih v enem delovnem dnevu po opravljenem 

sprejemu pošiljke (D + 1), 

 vsaj 99,5 % pošiljk korespondence prenesenih v dveh delovnih dneh (D + 2) in 

 100 % pošiljk korespondence prenesenih v treh delovnih dneh (D + 3). 

Vse navedeno v tem poglavju predstavlja izhodišče za obravnavanje problematike usmerjanja 

pisemskih pošiljk ne glede na način usmeritve (ročno, strojno). 
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2.3 Oddelek Predelava pisemskih pošiljk 

Če je funkcija oddelka Vzdrževanje vzdrževati APU in zagotavljati ustrezno strokovno 

pomoč, je funkcija oddelka Predelava pisemskih pošiljk drugačna. Na oddelku poteka 

predelava pisemskih pošiljk ročno in strojno. Za izvajanje vseh procesov je na oddelku 

zaposlenih približno 180 delavcev in nekaj študentov. Skupna masa delavcev mora 

zadostovati za vse procese usmerjanja, ne glede na način usmeritve pošiljk (ročno in strojno). 

Vse aktivnosti na oddelku so usmerjene v pravočasno predelavo pošiljk. 

Preglednica 1: Povprečno letno število vseh zaposlenih na oddelku 

Leto Delavci Adecco Študenti Skupaj I n/(n – 1) 

2008 197 5 29 231  

2009 189 2 27 218 94 

2010 183 0 24 207 95 

2011 179 0 20 199 96 

I 2011/2008   86 

Vir: Pošta Slovenije 2012g. 

V preglednici 1 je prikazano povprečno število vseh zaposlenih na oddelku Predelava 

pisemskih pošiljk. Iz tabele je razvidno, da je bilo v letih 2008 in 2009 na oddelku poleg 

redno zaposlenih delavcev in študentov tudi nekaj delavcev, ki so bili zaposleni preko servisa 

Adecco. Iz preglednice je tako možno tudi razbrati, da se je število zaposlenih z leti 

zmanjšalo, kar je ponazorjeno tudi z indeksi. Padec števila zaposlenih je možno povezati s 

popolno liberalizacijo trga kakor tudi učinki globalne krize. 

Število zaposlenih na oddelku se dnevno razlikuje od povprečja. Dnevno se namreč pripeti, da 

določen delež zaposlenih manjka. Izostanki so redni, kar gre pripisati odsotnosti zaradi 

bolezni, izrabe letnih dopustov in seveda nepredvidenih odsotnosti zaradi različnih potreb. 

Zaradi različnih nastopov dela niha tudi število prisotnih delavcev. Delovni proces je zaradi 

navedenega planiran tako, da je prisotnost delavcev ob konicah, ko je pošiljk največ, največja. 

Vodja oddelka Predelava pisemskih pošiljk in njegov namestnik zato pripravljata mesečne 

službene razdelitve, iz katerih je jasno razvidno delovno mesto in čas trajanja službe vsakega 

zaposlenega na oddelku. Razdelitve se tekom meseca sproti spreminjajo, saj se poskuša 

kompenzirati prej omenjene izostanke delavcev.  
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Preglednica 2: Število usmerjenih pošiljk po letih 

Leto Strojno Ročno (LC) Skupaj I n/(n – 1) 

2008 318.982.288 179.285.072 498.267.360  

2009 323.758.050 162.257.480 486.715.530 97,68 

2010 333.477.572 155.689.897 489.167.469 100,5 

2012 326.108.786 148.495.043 474.603.829 97,02 

Indeks 2011/2008 95,25 

Vir: Pošta Slovenije 2012h. 

Za bolj nazoren prikaz količine predelanih pošiljk so v preglednici 2 prikazni podatki o letno 

usmerjenih pošiljkah, ločeni po načinu usmeritve. V prikazanih primerih gre samo za pisma in 

dopisnice (LC). Pošiljke večjih dimenzij in prosti kosi, ki po volumnu presegajo slednje, niso 

vključeni v preglednico. Dejanska količina pošiljk je torej bistveno večja. Poleg količine je iz 

tabele razviden tudi postopen upad LC-pošiljk, kar je tudi eden izmed poglavitnih razlogov za 

zmanjševanje zaposlenih na oddelku, kar je prikazano v preglednici 1. 

Kot je bilo že omenjeno, je uporaba APU zaupana oddelku Predelave pisemskih pošiljk. S 

tem je v sistemu prav tako določeno, da ta oddelek posodablja tudi bazo oziroma slovar APU. 

Osnovna ideja, ki se je uveljavila v PE PLC Ljubljana, je bila, da tehniki niso seznanjeni z 

delovanjem poštnega sistema. Če bi morali skrbeti še za slovar, bi lahko kaj hitro prišlo do 

zanemarjanja nalog, vezanih na vzdrževanje APU, kar bi bilo nedopustno. Zaradi tega je 

posodabljanje slovarja prepuščeno delavcu z oddelka predelave, ki je bolje seznanjen z 

delovanjem poštnega omrežja. 

Prednost tovrstne organizacije vzdrževanja slovarja APU je, da tehniki lahko več časa 

posvečajo vzdrževanju in ne izgubljajo časa z vnašanjem podatkov in reševanjem težav, ki z 

vzdrževanjem nimajo povezave. Tovrstna organizacija dela ima pozitivne lastnosti tudi v 

primeru reševanja reklamacij, nadzora nad že opravljenimi vnosi, opravljanju novih vnosov in 

sprememb in drugih nalog, ki se izvajajo na oddelku Predelave pisemskih pošiljk.  
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3 AVTOMATSKI PISEMSKI USMERJEVALNIKI 

Pošta Slovenije uporablja v tehnološkem procesu prenosa poštnih pošiljk, natančneje v fazi 

usmerjanja, v PLC tudi naprave za strojno usmerjanje pošiljk. Avtomatski pisemski 

usmerjevalniki (APU) so produkt nemškega izdelovalca SIEMENS DEMATIC. Celotna 

mreža za strojno usmerjanje pisemskih pošiljke je postavljena na dveh lokacijah v državi, in 

sicer v PE PLC Maribor in PE PLC Ljubljana. Gre za posebno mrežo, katere dostop je omejen 

na posebne terminale za upravljanje (CCC) in druge komponente APU, ki omogočajo 

dostopnost. 

Za avtomatsko usmerjanje pošiljk se v PE PLC Ljubljana uporabljajo naslednje naprave: 

 tri naprave s 64 predali za grobo usmerjanje, 

 dve napravi s 160 predali za fino usmerjanje in 

 12 videokodirnih mest, ki so povezana z IRV. 

 

.  

Slika 2: Slika naprav IRV in FSM 

Vir: Siemens AG 2006. 

Za boljšo predstavo o napravah za strojno usmerjanje sta na sliki 2 prikazani napravi IRV 

(spredaj) in FSM (zadaj). Slika prikazuje tip naprav, katerih konfiguracija je praktično enaka 

tistim, ki so v uporabi pri PS. V dejanski konfiguraciji obstajajo sicer nekatere razlike 

(naprava IRV je daljša od naprave FSM), ki pa so za namene predstave naprav nepomembne. 

Postavitev APU v prostorih PE PLC Ljubljana je predstavljena na 3D modelu, ki je prikazan 

na sliki 3. Gre za prikaz dela oddelka Predelave pisemskih pošiljk, ki je ločen od preostalega 

oddelka. Na sliki so prikazani od spodaj navzgor najprej trije daljši usmerjevalniki IRV, poleg 

njih pa še dva krajša usmerjevalnika FSM. Takoj za tema so v ločenem prostoru postavljena 
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videokodirna mesta. V ločenem klimatiziranem prostoru, za videokodirnimi mesti, stoji 

glavni računalnik celotnega sistema. 

 

 

Slika 3: 3D slika postavljenega sistema v PE PLC Ljubljana 

Vir: Siemens Dematic AG 2003b. 

3.1 Baza APU 

Baza ali slovar APU je skupek informacij, ki so potrebne za strojno usmerjanje pošiljk. 

Rezultat OCR-branja se kot posledica transformacije pretvori v elektronsko obliko, ki jo je 

možno nato primerjati s slovarjem. V primeru ujemanja z vnosom v slovarju se na pošiljko 

odtisne sortirna koda (SK), ki je dodeljena vnosu. Pošiljka z odtisnjeno SK se nato usmeri v 

predal. 

Slovar APU vsebuje informacije o: 

 imenih mest (dejansko poštnih enot – pošt), 

 imenih ulic in naselij, ki pripadajo dostavnim okolišem pošt, 

 nazivih in naslovih uporabnikov poštnih predalov na poštah, 

 številkah poštnih predalov, 

 sortirnih kodah, ki so dodeljene podatkom in 

 drugih potrebnih podatkih. 

Baza APU je sestavljena modularno. Prvotno je bil celoten sistem predviden za usmerjanje 

pošiljk le na podlagi poštne številke, tako je potekal tudi razvoj sistema. Šele kasneje je prišlo 

do odločitve, da bi usmerjali pošiljke tudi na podlagi naslova in po poštnih predalih. Vnos 
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podatkov poteka zato ločeno. Vsak podatek se vnese na svoje, ločeno mesto in je zato 

postopek posodabljanja sila zamuden in povrhu vsega še nepregleden. Iskanje napak je sila 

oteženo, saj vsi podatki niso vidni hkrati. 

3.2 Sortirna koda 

Vsaka uspešno strojno usmerjena pošiljka v sistemu PS ima na dnu odtisnjeno sortirno kodo. 

Izjema so pošiljke, ki so usmerjene v predal za tujino. Sortirna koda je sestavljena na osnovi 

dogovora in je ključna za usmeritev. Prva štiri mesta kode so rezervirana za poštno številko 

kraja (v primeru p. p. pa posebej dogovorjene kombinacije številk), druga štiri mesta pa 

določajo sortirni načrt oziroma številko predala v tem načrtu. Poleg dogovorjenih oznak je iz 

SK možno razbrati tudi način usmeritve. Sortirna koda ne vsebuje informacij, kot so datum 

oddaje oziroma sprejema pošiljke na pošti, datum vročitve itd. 

Pomen SK za strojno usmerjanje je v dejstvu, da imajo skoraj vsi za usmerjanje potrebni 

podatki v slovarju APU dodeljeno lastno sortirno kodo. Vsi podatki, ki imajo dodeljeno enako 

sortirno kodo, se bodo usmerjali v skupni cilj – predal sortirnega načrta. Sortirna koda je zato 

ključ za strojno usmeritev in predstavlja povezavo med bazo APU in sortirnimi načrti. 

3.3 Sortirni načrti 

Sortirni načrti so programi za usmerjanje APU. Gre za specifične programe, ki računalniku 

APU sporočajo kam, natančneje v kateri sortirni načrt, in še podrobneje, v kateri predal načrta 

mora usmeriti pošiljko. Odločitev o usmeritvi je odvisna od sortirne kode, dodeljene vsaki 

usmerjeni pošiljki, ki se odtisne na dno naslovne strani pošiljke.  

Sortirni načrt si je možno predstavljati kot skupek posameznih predalov, ki so oštevilčeni od 

ena dalje. Vsak sortirni načrt vsebuje toliko predalov, kot jih ima APU. Sortirni načrt za 

napravo IRV je sestavljen iz 64 predalov, za napravo FSM pa kar iz 160 predalov. Vsakemu 

predalu je določena specifična sortirna koda. 

Princip usmerjanja je naslednji: če želimo, da se v določen predal usmerijo pošiljke 

naslovnika, v slovar APU vnesemo naslov naslovnika, kateremu dodelimo sortirno kodo 

predala, v katerega želimo usmeriti pošiljko. 

Število sortirnih načrtov na napravo APU ni omejeno. Vsaka naprava ima lahko naloženih več 

načrtov, katerih vsebina je različna. Sortirni načrti se sproti spreminjajo na osnovi potreb, kar 

še posebej velja ob spremembah, ki zadevajo dostavne okoliše pošt, kjer se izvaja dostava 

pošiljk. 
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3.4 Pogoji uporabe 

Prvi pogoj uporabe APU je upoštevanje določil (Siemens Dematic AG 2003c), ki so 

dogovorjena med proizvajalcem Siemens Dematic in PS. Ta določila so zapisana v 

informacijah, ki spremljajo proizvod (dokumentacija naprave, spletne informacije, programi 

za šolanje itd).  

Med pomembnejšimi določili so ravno določila, ki se nanašajo na zahteve za pošiljke. Poleg 

velikosti pošiljk (235 x 160 mm) in debeline pošiljk (5 mm) obstajajo še druga določila, ki 

določajo, ali se pošiljka lahko vstavi v napravo ali pa se razdeli ročno. Na osnovi določil 

strojna predelava pošiljk ni možna, če (Siemens Dematic AG 2003c): 

 pošiljke vsebujejo trde, neprimerno velike, krhke, toge ali ostre predmete oziroma 

predmete s tekočo vsebino (npr. ključe, kovance, zaporne sponke za pisma, čekovne ali 

telefonske ali druge plastične kartice ter vrečke s tekočino), 

 se lahko pri transportu skozi napravo pošiljke poškodujejo, 

 lahko poškodujejo druge pošiljke, 

 lahko fizično poškodujejo napravo, 

 lahko pošiljke pri transportu razpadejo (zaradi pregibov, odprtih zapornih spon itd.), 

 zunanja oblika ne ustreza (npr. okrogle ali ovalne dopisnice) in 

 obstaja možnost, da pošiljka lahko poškoduje operaterja. 

To so samo nekatera določila (kriteriji), ki določajo, ali so pošiljke primerne za strojno 

usmerjanje. Podrobnejša določila, ki se nanašajo na pripravo pošiljk, so opredeljena v 

nadaljevanju. 

3.5 Opis delovanja APU 

Integrirani stroj za branje in videokodiranje (IRV) sortira standardna pisma na osnovi 

optičnega prepoznavanja znakov (OCR). Pri usmerjanju naprava sproti izloča pošiljke, ki 

zaradi velikosti niso primerne za strojno obdelavo (enota za kontrolo velikosti). V 

nadaljevanju procesa usmerjanja so prav tako izločene pošiljke, ki jih zaradi kriterijev za 

pripravo pošiljk ni možno usmeriti (prvi izločilni predal). Izločene so prav tako pošiljke, ki so 

zaradi različnih razlogov (napolnjenost predalov, možne napake pri OCR-branju in druge 

tehnične okvare) usmerjene v zadnji, pretočni predal. 
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3.5.1 Naprava za grobo usmerjanje 

Opis delovanja naprave v načinu OCR 

Po vložitvi pošiljke na vhodno enoto pošiljka prispe pred kamero, ki z naslovne strani pošiljke 

posname njeno celotno sliko. Slika se posreduje v LARC, ki z naslovne strani izlušči vse 

potrebne informacije za analiziranje naslovnega bloka. Izluščeni podatki se pretvorijo v 

obliko, ki jo je možno primerjati z vnosi v slovarju APU. V primeru, da naslov obstaja, se na 

pošiljko odtisne določena sortirna koda. Sortirna koda vsebuje informacije o vrsti prebranih 

podatkov in lokacijo znotraj določenega načrta za fino sortiranje (predala). Pošiljke, ki imajo 

v naslovu oz. okoli naslova moteče elemente (nepotrebne informacije) ter pošiljke, s katerih z 

naslovne strani ni mogoče prepoznati podatkov za določitev sortirne kode, naprava zavrne in 

usmeri v predal izmet. Pošiljkam, s katerih je sistem zaznal samo poštno številko oziroma 

samo naziv pošte, dodeli sortirno kodo za default te pošte in pošiljko usmeri v predal za sortni 

načrt, v katerem je default te pošte. Takšne pošiljke so dokončno usmerjene in jih strojno ni 

več mogoče usmerjati s programi za fino sortiranje. Na dostavnih poštah morajo takšne 

pošiljke ročno razdeliti po dostavnih okrajih (Pošta Slovenije 2004). 

Celoten proces usmerjanja, opisan v predhodnem odstavku, se dogaja, ko pošiljka potuje po 

zakasnilni liniji. Čas, ki ga pošiljka prepotuje po zakasnilni liniji, traja 12–14 sekund, kar je 

hkrati tudi čas, ko mora LARC dokončati z analiziranjem podatkov z naslovne strani. V 

primeru uspešne določitve naslovnega bloka pošiljke in primerjave podatkov v slovarju se 

sproži proces tiskanja dodeljene sortirne kode. V primerih, ko je analiziranje naslovnega 

bloka neuspešno, se pošiljka izloči v predal izmet brez odtisa sortirne kode. Na uspešno 

branje OCR vplivajo različni kriteriji za pripravo pošiljk. Poleg teh na uspešen rezultat 

vplivajo tudi drugi dejavniki, zaradi katerih želeni rezultat ni vedno dosežen. Želeni rezultat je 

dokončno usmerjena pošiljka do ravni dostavnega okraja in poštnega predala.  

Opis delovanja naprave v načinu ILV 

Celoten postopek delovanja je praktično identičen delovanju v načinu OCR. Razlike so v 

obnašanju naprave in odločitvah. V procesu usmerjanja sodeluje namreč tudi videokodirno 

osebje. V primeru uspešnega branja podatkov iz naslovnega bloka pošiljke APU pošiljko 

usmeri samostojno. V primeru, ko iz naslovnega bloka ni mogoče prepoznati za usmerjanje 

bistvenih podatkov (naziva ulice, naziva pošte, imena pošte itd.), se slika naslovne strani 

pošiljke posredujejo v IMS. Ta posreduje slike v kodirni sistem CS1000. Slike pošiljk se 

posredujejo nadalje na posamezno videokodirno mesto, kjer zaposleni ročno odtipka potrebne 

podatke. V primeru online videokodiranja je to poštna številka, v primeru offline kodiranja pa 

podatki iz druge vrstice naslova, kjer se nahajajo podatki o ulici in hišni številki. V primeru 
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offline kodiranja je postopek lahko tudi večstopenjski. V obeh primerih sistem deluje po 

principu FIFO – first in, first out (Pošta Slovenije 2004). 

3.5.2 Naprava za fino sortiranje 

FSM naprava za fino sortiranje usmerja standardna pisma na osnovi optičnega prepoznavanja 

črtne kode. Pošiljke, zložene na vhodno enoto FSM, se med seboj ločijo in posamično 

privedejo do čitalnika črtne kode. Čitalnik črtne kode prebere sortirno kodo in na osnovi 

prepoznavanja in interpretiranja zapisa izvede usmeritev v določen predal (Siemens Dematic 

AG 2003d). Vsaka sortirna koda vsebuje informacije, ki so dodeljene določenemu predalu. Po 

usmeritvi pošiljk v predale se ob določeni napolnjenosti predala vklopi signalna lučka. 

Operater predal izprazni in s pritiskom na signalno lučko povzroči tiskanje seženjske 

nazivnice. Pošiljke se s seženjsko nazivnico položijo na transportni trak, ki pošiljke 

transportira do mesta, kjer se svežnji povežejo. Tako formirani svežnji se razdelijo na ciljne 

skupine in prepeljejo do smerišč. 

 

Preslikava slike

Online branje

On-/offline

kodiranje

VCD1000

Pisma

IRV1000/IRV2000c

  Slike s pisem

IMS

.   .   ..   .   .

 . . .

. . .

Rezultati

Zahteve

   FSM

Ponovno nalaganje

  CC
Infostar

Statistični

podatki

IRV v GF-načinu

 

Slika 4: Proces strojnega usmerjanja pošiljk z APU 

Vir: Siemens Dematic AG 2003d. 
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V tem poglavju opisani procesi usmerjanja pošiljk z APU so združeno prikazani na sliki 4. 

Poleg vseh vidnejših komponent je prikazana celotna pot in vsi potrebni procesi odločanja, 

kar zadeva usmeritve pošiljke. V računalnik za zbiranje podatkov (CC) se stekajo vse 

informacije, ki so nastale pri procesu strojnega usmerjanja. 

3.6 Optično prepoznavanje znakov 

OCR-branje je proces transformacije, oblika zajema podatkov, v katerem se znaki dokumenta 

poskenirajo in spremenijo v format, ki ga je možno obdelati z računalnikom. Iz literature je 

možno razbrati, da je sistem OCR sestavljen iz treh logičnih komponent, kar je mnenje večine 

avtorjev (Zebec Koren 2007): 

 skener, 

 OCR-orodje (strojno in programsko) in 

 izhodni vmesnik. 

Skener optično zajame predlogo z besedilom (pismo, dokument itd.). Zajeta slika besedila je 

nato obdelana z OCR-orodjem. Proces vključuje tri operacije: dokumentno analizo, 

prepoznavanje podob in analizo konteksta. Izhodni vmesnik pa opravlja funkcijo povezave 

med OCR-sistemom (rezultati prepoznavanja) in zunanjim svetom (urejevalniki besedil in 

preglednicami), odvisno od načina podajanja rezultatov. 

Postopek OCR-branja je na zelo poenostavljen način možno razdeliti na naslednje korake 

(Pošta Slovenije 2010): 

 obdelava slike: 

 skeniranje, 

 korelacija slike, 

 iskanje naslovnega bloka; 

 klasifikacija: 

 določanje znakov, 

 določanje vrstic; 

 interpretacija: 

 leksikalna in sintaktična analiza, 

 korelacija s slovarjem, 

 odločitev. 

Pri postopku OCR-branja poteka sočasno več funkcij, ki vsaka zase išče rezultat OCR-branja. 

Kombinacija vseh potekajočih analiz bistveno izboljša celotni delež prepoznanih naslovov – 

odločitev o rezultatu (Siemens Dematic AG 2002). 

Zanesljivost prepoznavanja OCR-branja se meri v odstotkih pravilno prebranih znakov. V 

primeru PS in strojnega usmerjanja pisem pa lahko natančnost merimo kot število pravilno 
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usmerjenih pisem nasproti celotni količini usmerjenih pošiljk. Pri OCR-sistemih ni možno 

mimo dejstva, da so vedno prisotne tudi napake pri samem branju. Napake je možno združiti 

v naslednje tipe (Zebec Koren 2007): 

 originalni znak se ne prepozna, 

 originalni znak se prepozna napačno, 

 originalni znak se pri razpoznavanju izpusti ali 

 ob izhodu prepoznavanja dobimo znak, ki ga v originalu ni. 

Te napake je možno prikazati z orodjem za analizo. Grafični prikaz jasno pokaže mesta in 

črke, kjer je OCR-sistem imel težave pri interpretiranju posameznih črk in s tem celotnih 

besed. V primerih, ko z »ugibanjem« računalnik ne uspe tvoriti smiselne besede oziroma ne 

najde podatka v slovarju, ki bi ustrezal sestavljeni besedi, pogosto pride do tega, da se 

pošiljka izvrže (brez odtisa sortirne kode). Možno je tudi, da na osnovi prebranih podatkov, ki 

jih je uspel prebrati (poštna številka in naziv pošte), na pošiljko odtisne sortirno kodo za 

default te pošte. 

3.7 Videokodiranje 

Naprave za videokodiranje so sestavni del sistema za strojno usmerjanje pošiljk in so kot take 

neposredno povezane z napravami IRV kakor tudi drugimi komponentami. Po svoji funkciji 

bi ta del sistema lahko razumeli kot šesto napravo za strojno usmerjanje pošiljk (dejansko jih 

je samo pet).  

Sistem videokodiranja je sestavljen iz (Siemens Dematic AG 2003d): 

 računalnika za videonadzor VC1000 in 

 12 identičnih naprav za videokodiranje VCD. 

3.7.1 Online videokodiranje 

Značilno za online kodiranje je, da se pismo predela, medtem ko je še zmeraj v zakasnilni 

stezi stroja za predelavo pošiljk – IRV. Pomembna značilnost online kodiranja je, da morajo 

biti poštne pošiljke predelane do določene globine v določenem časovnem razponu. Zaradi 

omejitve oziroma časovnega razpona je v online načinu kodiranja izredno pomembno tudi 

število razpoložljivih videokodircev. Z drugimi besedami je za uspešno predelavo obsega 

pošiljk izrednega pomena razpoložljiva kapaciteta kodiranja (zmožnost kodiranja). 

Koraki pri obdelavi slik so naslednji (Siemens Dematic AG 2003d): 

1. zajem slik, 

2. obdelava slik, 

3. interpretacija slik, 

4. videokodiranje. 



 

20 

Slika 5 prikazuje obdelavo slik po korakih. Poleg korakov so na sliki prikazane časovne 

omejitve za obdelavo posameznega koraka. Iz slike je razvidna tudi pot slike pošiljke, ki je v 

obdelavi. Slika prikazuje uspešen primer kodiranja, na koncu katerega sledi tisk sortirne kode. 

Vendar če v danem časovnem razponu slika pošiljke ni kodirana, je pošiljka avtomatično 

usmerjena v prvi predal – izmet brez odtisa sortirne kode. 

 

Slika 5: Koraki online kodiranja – časovne omejitve 

Vir: Siemens Dematic AG 2003d. 

3.7.2 Offline videokodiranje 

Za razliko od online kodiranja vsaka pošiljka, ko zapusti zakasnilno stezo, pridobi tako 

imenovano ID-kodo, ki služi kot offline identifikacija. Postopki pri obdelavi slik so identični 

tistim pri online kodiranju. Razlika je v zadnjem koraku – videokodiranje. 

Če sortirni stroj na osnovi OCR-branja sam ne more določiti nobene naslovne kode, nobena 

od priključenih naprav ne kodira ustrezne slike, dokler so pošiljke še na zakasnilni stezi stroja 

IRV. Ko pošiljka zapusti zakasnilno stezo, stroj na pošiljko odtisne ID-kodo. Offline 

kodiranje poteka potem, ko je pošiljka že zapustila zakasnilno stezo. Dokler pošiljka ni 

dokončno usmerjena, se slika in atributi slike hranijo na disku IMS.  

Slike v offline načinu se kodirajo kasneje, ko to dopušča organizacija dela. Na ta način se 

pridobi potreben čas, v katerem se lahko delavci drugače zaposlijo. Ko čas dopušča, se 

shranjene slike kodirajo. Postopek usmerjanja se nadaljuje z vložitvijo pošiljk v napravo 

FSM. Pošiljke se posamično privedejo do čitalnika kode (v tem primeru ID-kode), kar 
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povzroči, da se v IMS pošlje zahteva za kodirni rezultat, ki pripada prebrani ID-kodi. Rezultat 

se uporabi za dokončno sortiranje pošiljke. 

 

Slika 6: Koraki offline kodiranja 

Vir: Siemens Dematic AG 2003d. 

3.8 CC Infostar – računalnik za zbiranje podatkov 

Računalnik za zbiranje podatkov je med drugim odgovoren za hranjenje in vrednotenje 

operativnih podatkov. Statistični podatki se iz posameznih komponent (IMS, IRV, FSM, 

VCD) prenašajo v računalnik v rednih intervalih med izmeno in po izmeni. Interval poročanja 

je lahko različen (ura, dan, teden, mesec, izmena, tek itd.). 

Poleg zbiranja informacij lahko CC uporabljamo tudi za tiskanje statistike APU. Omogočena 

so različna poročila (zasedenost predalov, grafični prikazi, protokoli obratovanja itd.). 

Poročila lahko prikazujejo poleg števila usmerjenih pošiljk tudi število napak, povprečno 

hitrost usmerjanja, uspešnost usmerjanja in tudi druge parametre, odvisno od potreb. Poročila 

je mogoče tudi natisniti. 

Možnosti uporabe so seveda z zadostno tehnično podporo izjemne. Navkljub prednostim se 

morajo določeni podatki redno dnevno tiskati in beležiti v tabele. Tehniki zato dnevno, po 

končani izmeni, natisnejo statistiko obratovanja in na osnovi statistike vodijo evidenco 

usmerjanja. Končni rezultat vodenja so dnevne, mesečne in letne evidence statistike 

obratovanja, ki nazorno priča o vseh pomembnejših podatkih usmerjanja. Tako zbrani 

statistični podatki se uporabljajo pri pripravah različnih analiz. 

CC Infostar je veliko več kot le računalnik za zbiranje podatkov. Preko CC se v bazo APU 

vnašajo vse spremembe, ki se tičejo dostavnih okrajev in poštnih predalov. Omogoča 
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kreiranje sortirnih načrtov, nalaganje slovarja na komponente sistema, nalaganje sortirnih 

načrtov in label ter drugo.  

 

CC
Infostar

VCD

I MS

Slike ali
zahteve

Rezultati Slike

Rezultati

Statistični podatki

IRV

FSM

Rezultati

Zahteve

 

Slika 7: Potek informacij, ko je IMS v obratovanju 

Vir: Siemens Dematic AG 2003d. 

Slika 7 prikazuje integracijo sistema za upravljanje s slikami (IMS) v celoten sistem. Prikazan 

je tok informacij od vseh vidnejših komponent do IMS in nazaj. Vsi pomembnejši podatki se 

zbirajo in pošiljajo neposredno v sistem CC Infostar. Povezava med posameznimi 

komponentami poteka preko etherneta (TCP/IP). 
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4 POMANJKLJIVOSTI IN IZBOLJŠAVE UPRAVLJANJA SISTEMA 

Uporaba in delovanje APU sta pogojena z dogovorom in posebnimi določili. Tehnologiji 

navkljub na obstoječi sistem vplivajo različni dejavniki in kriteriji za pripravo pošiljk, zaradi 

katerih je rezultat usmerjanja, bolje rečeno izkoristek naprav, lahko slabši od pričakovanja. 

Predpisane norme predstavljajo nazivne vrednosti naprav, ki od realnega obratovanja rahlo 

odstopajo. Izkoristek naprav je v obstoječem poštnem sistemu čim večje število strojno 

usmerjenih pošiljk, z vidika poštnih enot (PE – pošt) je to čim večji delež strojno usmerjenih 

pošiljk do ravni dostavnih okrajev in poštnih predalov. 

Vplivi različnih dejavnikov in kriterijev se v času obratovanja APU prikazujejo različno. 

Najbolj očiten prikaz vplivanja na rezultat usmerjanja je fizično viden kot zmanjšan odstotek 

branja OCR, izmet APU in napačne usmeritve APU. Slednje so največkrat posledica napake 

OCR-branja delno pa nastanejo tudi zaradi dvojnega vleka pošiljk na vhodni enoti. Pri vseh 

navedenih vzrokih za zmanjšan izkoristek naprav je skupno dejstvo, da te napake niso nastale 

kot posledica napačnih vnosov v bazo APU. 

Optimalni izkoristek APU se lahko zato doseže le z zavedanjem obstoja različnih dejavnikov 

in kriterijev za pripravo pošiljk. S konstantnim izvajanjem različnih aktivnosti se poskuša 

zmanjšati vpliv teh dejavnikov in s tem ustvariti pogoje za optimalni izkoristek APU. Jakost 

vpliva posameznega dejavnika na celoten sistem je različna in po velikosti med dejavniki 

nedoločljiva. Bistveno pri vseh je dejstvo, da zaradi njih APU niso optimalno izkoriščeno. 

Dejavnike in kriterije bi lahko združili v naslednje skupine: 

 tehnično brezhibno delovanje celotnega sistema APU, 

 dobro poznavanje delovanja APU, 

 ažurna baza podatkov, 

 strokovno in dobro usposobljeno osebje, 

 pošiljke, ki jih pošiljatelji pripravijo na osnovi priporočil Siemensa. 

Z upoštevanjem in dejanskim izvajanjem navedenega uporabnik lahko vzpostavi optimalne 

pogoje za delovanje naprav. Kljub temu da so pogoji za delovanje domala optimalni, je 

pričakovani rezultat branja v posameznih primerih slabši od želenega. V primeru PS pa 

sleherna od navedenih skupin dejavnikov pomeni svojstveno težavo, katerih vplivov se v 16 

letih delovanja APU ni uspelo v celoti obvladati.  

4.1 Pomanjkljivosti upravljanja sistema 

Kot je bilo nakazano v uvodu, je upravljanje strojnega usmerjanja povezano z določenimi 

dejavniki (vplivi), ki neposredno vplivajo na rezultat usmerjanja. Izhajajoč iz rezultata 

usmerjanja, po katerem se ocenjuje uspešnost sistema, lahko povežemo navedene dejavnike s 

težavami, bolje rečeno pomanjkljivostmi upravljanja sistema. 
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Pri upravljanju naprav, bolje rečeno pri delu z napravami, so se pokazale že prej omenjene 

pomanjkljivosti sistema, ki imajo velik vpliv na usmerjanje pošiljk. Gre predvsem za tehnične 

pomanjkljivosti APU in nekaterih postopkov pri procesu usmerjanja. 

 Že dejstvo, da se pošiljke strojno usmerjajo v obeh PLC, je ena od pomanjkljivosti. V 

procesu je tako prisotnega preveč zunanjega in notranjega transporta, kar privede do 

zmanjšanja časa, ki je na voljo za usmerjanje. 

 Zaradi oddaje pošiljk na vseh poštah v RS bi bilo za planiranje rabe naprav dobro že 

vnaprej vedeti, kdaj je bila določena količina pošiljk sprejeta in kdaj bo ta količina 

prispela v PLC. Obveščanje trenutno poteka preko e-sporočil. Ta sistem je zelo 

pomanjkljiv, saj je informacija dostavljena samo določenim osebam. Rešitev vsega je v 

novem informacijskem sistemu, v katerega bi lahko na točkah sprejema vnašali podatke o 

sprejetih pošiljkah. Te informacije bi bile vidne vsem, ki bi jih potrebovali. To bi se 

odražalo tudi pri planiranju. 

 Ker proces strojnega usmerjanja z APU ni zaprt in s tem popolnoma avtomatiziran, je pri 

samem procesiranju prisotnega preveč ročnega dela, kar avtomatično poveča možnost 

napak. 

 Pri razvoju bralne tehnike proizvajalec naprav ni imel veliko izkušenj glede posebnosti, 

ki izhajajo iz naše pisave in rabe besed. Enako velja tudi za rabo rimskih številk, vodilnih 

ničel pri hišnih številkah, tvorjenje besed in druge težave, zaradi katerih APU pošiljk ne 

more usmerjati. Pri razvoju tehnologije so se s pomočjo testiranja in našega procesiranja 

naprav učili na nas. Ker napake bralne tehnike niso bile odpravljene, lahko trdimo, da 

bralna tehnika ni bila nikoli razvita do konca. 

 Pri bralni tehniki velja prav tako omeniti posebnosti, ki vplivajo na branje. OCR bere 

naslove s pošiljk samo v horizontalni legi. Prav tako velja to za branje naslovnih strani 

pošiljk, ki so berljive samo z ene strani (in ne z obeh). 

 Pri usmerjanju pošiljk je bilo večkrat opaženo, da je pretok naprav manjši, kot so potrebe 

PS. Ob konicah se zaradi tega pogostokrat pripeti, da prispele količine pošiljk na grobi 

delitvi ni možno v celoti usmeriti do časa, ki je za to predviden. Ostanek pošiljk se zato 

usmerja ob nastopu jutranje ekipe. 

 Ena izmed prednosti naprav FSM je v tem, da so te povezane s tiskalniki za tiskanje 

seženjskih nazivnic. Pri delu z napravami se je pokazalo, da bi bil podoben sistem 

potreben tudi pri napravah IRV, kjer se že pretiskane nazivnice ročno vlagajo v 

pismarnice. Pogostost napak je zaradi samega procesa zato večja. 

 Pri pripravi dnevnih poročil strojnega usmerjanja pošiljk je bilo ugotovljeno, da je 

avtomatsko evidentiranje podatkov pomanjkljivo. Sistem ne omogoča avtomatskega 

podajanja usmerjenih količin pošiljk za določeno pošto. Potrebe po selektivnem iskanju 

se pokažejo vedno ob času analiz in poizvedovanj o uspešnosti usmerjanja APU. Ročno 

zbiranje podatkov je zelo zamuden proces, saj je vse potrebno ve podatke ročno seštevati.  
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4.1.1 Tehnično brezhibno delovanje celotnega sistema APU 

Za delovanje APU je organizirana služba vzdrževanja, ki izvaja vsa vzdrževalna dela na APU. 

Vzdrževanje poteka na osnovi terminskih planov in trenutnih potreb, ki se pokažejo med 

obratovanjem. Med obratovanjem APU je vedno prisoten vsaj eden od vzdrževalcev – tehnik. 

Brez prisotnosti tehnika naprave ne obratujejo.  

Naloga vzdrževalnega osebja je med drugim, da z dobrim rednim in preventivnim 

vzdrževanjem vzdržuje vse dele sistema, da ti delujejo optimalno, brez večjih zastojev in 

okvar. Vse napake, ki se pri obratovanju pojavijo, morajo reševati sproti, v primeru večje 

okvare sistema pa v čim krajšem možnem času. 

Ker je služba vzdrževanja dobro organizirana in so naprave izredno dobro vzdrževane, je 

vpliv na usmerjanje minimalen. Kljub temu lahko vpliv okoliščin v času usmerjanja privede 

do začasne trenutne okvare, ki lahko povzroči napačno usmeritev, morda celo usmeritev v 

popolnoma drug cilj, predal. 

Slabost sistema se kažejo predvsem v trenutnih zalogah rezervnih delov, ki niso ravno 

popolne. Določeni rezervni deli, predvsem računalniške komponente (diski, računalniške 

plošče, sistemi za krmiljenje in podobno), lahko stanejo veliko. Z leti lahko pričakujemo, da 

bodo številke prej ali slej dosegle mejo, ko bo treba resnično razmisliti o zamenjavi celotnega 

sistema, saj se vzdrževanje ne bo več splačalo. Stroški bodo presegli vse meje, kar velja 

praktično za vse izdelke, ko jim poteče življenjska doba.  

Spodnja preglednica 3 prikazuje letne stroške vzdrževanja APU v PE PLC Ljubljana. V tabeli 

prikazani zneski so zaradi tajnosti podatkov prirejeni (s količnikom). Večinoma so letni 

stroški vzdrževanja bolj ali malo konsistentni. Konice predstavljajo večje okvare (trdi diski, 

računalnik) in večje remonte (menjava vseh ležajev ipd.). Konice niso enakomerno 

razporejene predvsem zaradi dejstva, da okvar ni možno napovedati vnaprej. Kar se pa tiče 

večjih remontov, se ti ne opravljajo na vseh napravah hkrati, ampak po razporedu na eni 

napravi za drugo. 

V trenutni sestavi APU je originalne rezerven dele večinoma še mogoče dobiti. Rezervne 

dele, ki pa jih ni več možno nabaviti (proizvajalec naprav jih nima več na zalogi), 

najpogosteje proizvajalec nadomesti z nadomestnimi deli. Enako velja tudi za potrošni 

material, za katerega so podpisane pogodbe z lokalnimi dobavitelji. Tu gre predvsem za 

jermene, papir za tiskalnike in drugo. 
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Preglednica 3: Poraba sredstev za nakup rezervnih delov 

Leto ILV1 ILV2 ILV3 FSM1 FSM2 skupaj/leto 

2005 5.277 4.732 4.732 1.197 474 15.158 

2006 6.070 2.797 3.790 11.386 1.423 25.466 

2007 4.530 19.521 5.044 1.215 3.323 33.634 

2008 7.443 6.007 10.556 1.098 4.486 29.590 

2009 12.405 8.458 10.093 3.544 889 35.388 

2010 9.789 8.873 13.700 2.843 10.010 45.215 

2011 5.185 6.823 4.526 6.451 4.458 27.443 

Vir: Pošta Slovenije 2012i. 

4.1.2 Ažurna baza podatkov 

Kot je v uvodu pojasnjeno, je delavec z oddelka Predelave pisemskih pošiljk zadolžen za 

ohranjanje ažurnosti dela baze. Vzdržujejo se samo podatki za tiste PE, ki geografsko spadajo 

k PLC Ljubljana. Gre za dogovor med obema PLC, po katerem podatke za naše PE vnašamo 

čim hitreje, hkrati pa imamo vpogled tudi v celotno bazo APU. 

Posodobljena baza je eden pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na usmerjanje. Napačno 

vneseni podatki v bazi pomenijo napačno usmerjanje APU. Podatki, ki so vneseni v bazi in že 

davno niso več aktualni, prav tako vplivajo na usmerjanje. Celo podatki, ki so že bili izbrisani 

in to upravičeno, še vedno lahko imajo vpliv na usmerjanje. 

Slabost sistema APU je v tem kontekstu predvsem v obveščanju. Poštne enote celotnega 

sistema ne pošiljajo redno vseh podatkov, vezanih na spremembe dostavnih okrajev in poštnih 

predalov. Enostavno menijo, da ko enkrat pošljejo vse podatke, da je to za vedno. Po drugi 

strani pa ne doumejo, da APU ne zna sam zaznati, da so nekje v svoji dostavi spremenili 

dostavne okoliše in morda odprli nov poštni predal, zato pošiljke usmerja še vedno na osnovi 

podatkov, ki so bili posredovani prvotno in so vneseni v slovar APU. 

4.1.3 Strokovno in dobro usposobljeno osebje 

Način uvajanja novega delavca je v PLC Ljubljana in tudi v drugih poštnih enotah 

najverjetneje enak. Novi delavci se učijo sproti, z delom. Pri uvodnem prvem nastopu službe 

se delavcu zaradi časovne stiske delovno okolje predstavi preveč na hitro. Tako 

pripravljenega novega zaposlenega nato razporedijo na njegovo prvo delovno zadolžitev. 

Kakorkoli že, novo zaposleni delavec se uči dokaj samostojno, na temelju lastnih napak in 

opazovanja svoje okolice. Dejansko je v položaju, ko morebiti v določenih situacijah nima na 

voljo nikogar, ki bi mu bil za vzgled, ki bi mu v katerikoli situaciji lahko odgovoril na 



 

27 

zastavljena vprašanja in ga naučil, kako pravilno, predvsem pa odgovorno opravljati svoje 

delo. 

Ne zanikamo dejstva, da so posamezniki, zaposleni v PLC Ljubljana, izredni, vendar gre 

zahvalo za njihovo strokovnost, predvsem pa prizadevnost in požrtvovalnost pripisati njim 

samim. Zaradi njihove vzgoje in zanimanja za dobro in kvalitetno opravljeno delo so prišli do 

ustrezne strokovne usposobljenosti. Nekateri od njih so se izobraževali v svojem prostem času 

in morda tudi na svoje stroške. Vse z namenom, da bi bili v svoji službi, na svojem delovnem 

mestu uspešni. 

Pošta Slovenije kot družba v lasti države na tem področju, v primerjavi z drugimi družbami, 

morebiti malce zaostaja. Šele v zadnjem času je zaznati opazne spremembe pri razvoju 

kadrov. Modernejši pristop k vzgoji se kaže z merjenjem klime v podjetju, uvedbo letnih 

razgovorov in še z drugimi ukrepi, s katerimi poskušajo zmanjšati vrzel med upravo in 

zaposlenimi. 

4.1.4 Pošiljke, s strani pošiljateljev pripravljene na osnovi priporočil Siemensa 

Bralnik naslovov (OCR) je sestavljen za branje velikega spektra različnih pisav, vključujoč 

ročno in strojno napisane naslove in je zelo toleranten do odstopanj od idealov. Kljub temu 

obstajajo določeni kriteriji, ki zmanjšuje kakovost prepoznavanja. Vsako odstopanje od 

idealov avtomatično pomeni zmanjšanje kakovosti prepoznavanja naslovov (Siemens 

Dematic AG 2003a). 

Proizvajalec naprav je z namenom zagotovitve optimalnega odstotka branja pripravil 

določena priporočila za oblikovanje standardnih pisem. Na podlagi priporočil je PS pripravila 

Priročnik za pravilno naslavljanje poštnih pošiljk. 

Razlogi za sorazmerno veliko neusmerjenih pošiljk po dostavnih okrajih in poštnih predalih 

so neupoštevanje kriterijev, ki so (Siemens Dematic AG 2003a): 

 izbira pisave, 

 prevelike vrstice in preveliki presledki, 

 struktura naslova (naslovnega bloka ni), 

 neprimerne pisave (poševni tisk, poudarjeni tisk, podčrtani tisk, okrasne pisave, 

neenakomerne pisave, bele črke na temnem ozadju itd.), 

 moteči podatki v naslovnem bloku (uporaba ničel pred hišno številko, uporaba poševnih 

črt, dvojne ulice, dvojne poštne številke itd.), 

 moteči elementi okoli naslovnega bloka (telefonske številke, transakcijski računi, 

nadstropja, stanovanja, vodni tiski itd.), 

 uporaba oznake oz. naziva države v notranjem prometu, 

 kakovost tiska (uporaba igličnih tiskalnikov, slabše odtisnjeni naslovi, sivine itd.), 
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 v naslovu manjkajo za strojno usmerjanje potrebni podatki (ulica, hišna številka, poštna 

številka itd.), 

 poševno natisnjeni oz. nalepljeni naslovi, 

 črte v naslovnem bloku oz. okoli njega, 

 naslovnikov naslov je delno viden. 

Navedeno je samo izvleček iz navodil proizvajalca, ki obsegajo 14 strani. Tu so navedeni 

samo nekateri od kriterijev, ki so bistvenega pomena za OCR-branje. Vsi kriteriji skupaj pa 

močno vplivajo na odstotek uspešnega branja, še posebej zaradi težav, poveznih z OCR 

samim. 

Ravno z oblikovanjem naslovnih strani pošiljk na podlagi priporočil lahko dosežemo 

optimalen izkoristek sistema APU. Polemike se okrog naslovov zato kar vrstijo. Kot klasičen 

primer so vedno problematične pošiljke večjih pošiljateljev, ki oddajajo masovne količine 

pošiljk naenkrat. Kot je bilo predhodno navedeno, večji pošiljatelji upoštevajo priporočila za 

oblikovanje naslovnih strani pošiljk. Pošiljke so enotno oblikovane in na oko ustrezajo 

priporočilom. Zalomi se pri dejanskem usmerjanju pošiljk, ko se dve enako oblikovani 

pošiljki, morda celo z enakim naslovom, spustita na vhod naprave ILV. Pričakovati je, da bo 

v obeh primerih rezultat usmeritev pošiljke v predal za končni cilj. V resnici pa se lahko 

pripeti, da bo ena pošiljka usmerjena v predal za default pošte, druga pa v predal za končni 

cilj. Težavo predstavljajo pošiljke, usmerjene v predal default. 

4.1.5 Dobro poznavanje delovanja APU 

Zaradi prisotnosti tehnologije, ki je za namene usmerjanja pošiljk zelo ozko specializirana, 

povrh vsega pa še poslovna tajna proizvajalca naprav, je ravno zaradi specializiranosti 

poznavanje delovanja tisto, kar poleg drugih dejavnikov predstavlja svojevrstno težavo. 

Tehnologija, ki stoji za APU, je v večji meri poslovna skrivnost in je kot taka omejeno 

dostopna za javnost in širšo okolico. Res je, da so določene podrobnosti o delovanju naprav 

poznane, vendar so to le podrobnosti. Skrivnosti delovanja so v celoti poznane le proizvajalcu 

naprav. Tehniki, ki vzdržujejo sistem APU, do neke mere dobro poznajo mehaniko delovanja 

in so zato sposobni odpraviti manjše in večje napake. Kar se pa tiče znanja o delovanju in 

OCR-branju, pa sem prepričan, da sistem dobro poznajo le redki.  

Če izvzamemo podatek o tehnikih, ki naj bi dobro poznali celoten sistem, so naslednji v verigi 

uporabniki sistema. Ker so uporabniki sistema v stalnem kontaktu z napravami, bi morali 

poznati prednosti in slabosti delovanja APU. To pa v primeru zaposlenih v PS včasih ne drži 

povsem. Že delovanje naprav je neznanka in zaradi tega iz sistema ne morejo iztisniti kar se 

da največ. Pri delu se za to pojavljajo nehote napake, ki bi jih ob poznavanju delovanja naprav 

morda lahko v celoti odpravili, v najslabšem primeru pa le zajezili. Gre predvsem za 
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podrobnosti, ki jih mora vedeti operater, prav tako pa tudi vsi, ki so kakor koli povezani z 

APU. 

V zadnjo skupino ljudi bi lahko dali vse druge zaposlene v PS. Za te ljudi je skupno, da 

čeprav vedo za obstoj naprav, ki strojno usmerjajo pošiljke, dejansko naprav zaradi svoje 

narave dela in drugih službenih zadolžitev morda še celo niso videli. Še posebej je zato tem 

ljudem težko razumeti, kako naprave delujejo. Še težje pa je v določenih primerih nadrejenim, 

upravnicam in upravnikom pošt ter vsem višjim strukturam v PS pojasniti, zakaj pošiljke niso 

na pošto prispele v celoti razdeljene do ravni dostavnih okrajev in poštnih predalov. Ko 

prispejo pošiljke na pošto nerazdeljene, nastane težava, ki jo hočem izpostaviti. Vsi ti 

nadrejeni so prej ali slej izpostavljeni vprašanjem podrejenih, zakaj pošiljke niso razdeljene, 

in morajo nato podrejenim pojasnjevati, zakaj. Odgovori so različni, vendar marsikateri od 

nadrejenih ne pozna pravilnega odgovora, ki bi z njim zadovoljil osebo, ki je vprašanje 

izpostavila. Zaradi pomanjkanja znanja svojega odgovora ne znajo utemeljiti. 

Na kakšen način je možno pojasniti takšne in podobne primere brez dobrega poznavanja 

delovanja komponent in celotnega sistema APU? 

4.2 Predlogi za izboljšanje strojnega usmerjanja pisemskih pošiljk 

Slabosti sistema strojnega usmerjanja pisemskih pošiljk (APU) lahko povežemo z vplivom 

različnih dejavnikov, zaradi katerih se rezultat usmerjanja poslabša. Težave, izpostavljene v 

prejšnjem poglavju, zato neposredno vplivajo na proces strojnega usmerjanja pisemskih 

pošiljk, organizacijo dela, predvsem pa na kakovost in produktivnost strojnega usmerjanja 

pisemskih pošiljk. 

Zaradi zmanjšanja vpliva dejavnikov in hkrati tudi racionalizacije procesa strojnega 

usmerjanja predlagamo uvedbo naslednjih sprememb: 

 uvedba storitve prednostno tudi v notranjem prometu, 

 reorganizacija dosedanjega načina usmerjanja pošiljk, 

 izobraževanje (usposabljanje) delavcev, 

 uvedba mentorstva, 

 obveščanje pošiljateljev in naslovnikov o pomembnosti pravilnega naslavljanja, 

 posodobitev konfiguracije sistema in nekaterih komponent. 

4.2.1 Uvedba storitve prednostno tudi v notranjem prometu 

Po vzoru tujine bi uvedli storitev prednostno tudi v notranjem prometu. Zaradi hitrejšega 

prenosa in s tem hitreje opravljene storitve bi lahko postavili višjo ceno. Cena prenosa 

prednostne storitve bi bila tako višja od cene prenosa univerzalnih in tudi drugih storitev.  
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Spremembo dosedanjega načina usmerjanja omejujeta podzakonska akta Splošni pogoji 

izvajanja univerzalne poštne storitve in Splošni pogoji izvajanja drugih poštnih storitev. Prvi 

predpisuje prenos univerzalnih pošiljk v notranjem prometu praviloma v roku enega dne (D + 

1) oziroma najkasneje v roku treh dni (D + 3). V drugem podzakonskem aktu pa storitev 

prednostno v notranjem prometu ni predvidena. Zaradi vseh nadaljnjih reorganizacij pri 

usmerjanju navadnih pisemskih pošiljk bi bila potrebna najprej sprememba navedenih 

podzakonskih aktov. Zato predlagam, da se izvedejo postopki sprememb aktov. 

APEK bi bilo potrebno predlagati, da se rok prenosa univerzalnih storitev brez storitve 

prednostno podaljša na dva dneva (D + 2) oziroma najkasneje tri dni (D + 3). Alternativa je 

poenotiti rok prenosa univerzalnih pošiljk z roki prenosa drugih pošiljk. Nadalje predlagam 

uvedbo storitve prednostno tudi za pošiljke v notranjem prometu.  

To sta namreč osnovna pogoja za vse nadaljnje možne reorganizacije pri prenosu navadnih 

pisemskih pošiljk. 

Vpeljava storitve prednostno bi imela posledično vpliv tudi na strojno usmerjanje pošiljk. Čas 

za usmerjanje pošiljk bi se podaljšal. Zaradi časa bi lahko nove delavce, tudi študente, bolj 

temeljito in v primernejšem časovnem okvirju seznanili z naravo dela in posebnostmi, ki 

zadevajo delovanje naprav (Veber 2005). 

4.2.2 Reorganizacija dosedanjega načina usmerjanja pošiljk 

Z uvedbo sprememb, opisanih v prejšnji točki, predlagam tudi delno spremembo organizacije 

dela na oddelku Predelave pisemskih pošiljk. 

Predlagam dva možna načina izvedbe reorganizacije: 

 reorganizacija dosedanjega načina usmerjanja (pogojena s storitvijo prednostno), 

 časovna omejitev pošiljk v dohodu v PLC (ni nujna uvedba storitve prednostno). 

Sedanji način dela zahteva pretežno nočno delo. Po opravljeni reorganizaciji bi delo lahko 

potekalo v treh izmenah. Preko noči bi se usmerjale le pošiljke s storitvijo prednostno in tiste, 

za katere bi ostal rok prenosa D + 1. Te pošiljke bi bile (Veber 2005): 

 pošiljke naslovljene in nenaslovljene direktne pošte (samo tiste, za katere je s 

pošiljateljem dogovorjeno, da se vročijo naslednji dan po oddaji v prenos), 

 naslovljene in nenaslovljene publikacije. 

Vse preostale pošiljke bi se usmerjale naslednji dan v dopoldanskem in popoldanskem času. S 

tem bi se občutno podaljšal čas za predelavo, še večjo pozornost bi lahko namenili tudi 

kakovosti usmerjanja, ki bi bila vidna v zmanjšanju napačno usmerjenih pošiljk (Veber 2005). 
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Druga možnost spremembe dosedanjega načina usmerjanja je preprostejša in precej lažje 

izvedljiva. Spremeniti ni potrebno praktično ničesar. Sedanja praksa je, da se pošiljke zbirajo 

v PLC do poznih jutranjih ur in na oddelek lahko prispejo tudi ob eni uri zjutraj. Zaradi tega 

enostavno zmanjka dovolj časa za predelavo, saj se odhodi vozil v tem času že začenjajo. 

Pozitivne spremembe bi se poznale že s tem, da bi enostavno omejili čas, ko bi morala biti 

zaključena koncentracija pošiljk v PLC. To pomeni, da bi se do določene ure (morda 23.00) 

zbrale vse pošiljke v PLC. Na ta račun bi bilo dovolj časa, da bi se vse prispele pošiljke 

predelale in uspešno odpravile iz PLC. Pošiljke, ki bi prispele po določenem roku, bi se 

predelovale naslednji delovni dan. Prva izmena bi delo nastopila že zjutraj v zmanjšani 

sestavi. Do nastopa popoldanske izmene bi delo že bilo opravljeno. Ciklus bi se ponavljal iz 

dneva v dan.  

Kakšno povezavo ima to s strojnim usmerjanjem pošiljk? 

S podaljšanjem časovnega okvirja za strojno usmerjanje pošiljk, ki ne bi bil več omejen samo 

na tistih nekaj ur ponoči, bi v obeh primerih pošiljke usmerjali neodvisno od dohoda. S tem bi 

lahko bolj enakomerno obremenili vse APU in jih dejansko tudi časovno bolje izkoristili. 

Potrebno število delavcev za obratovanje bi zagotovil vodja oddelka. Delo bi v obeh primerih 

redno potekalo v treh izmenah. Zaradi zakonsko določenega roka prenosa pošiljk D + 3 zakon 

v nobenem primeru ne bi bil kršen. 

Ker bi usmerjanje pošiljk potekalo v treh izmenah, bi trenutno zaposlenim temu primerno 

prilagodili tudi delovne čase. Z delno ukinitvijo nočnega dela bi ustvarili tudi prijaznejše 

pogoje za delo, uporaba obstoječih delovnih sredstev bi bila optimalna in bi zadoščala tudi za 

prihodnja obdobja. Zaradi navedenega pa bi se znižali tudi stroški dela. 

4.2.3 Izobraževanje (usposabljanje) delavcev 

Kljub dobi računalništva je človek ključni element v vsakem ne popolnoma avtomatiziranem 

procesu. Dobro usposobljen delavec je kapital slehernega podjetja. Usposobljenost in delovne 

navade posameznikov zato neposredno vplivajo na kakovost opravljanja storitev. Napačne 

usmeritve, poškodbe pošiljk in težave nepravočasno opravljenih delovnih procesov so 

posledica človeškega dejavnika. 

Zaradi navedenega predlagam permanentno izobraževanje vseh delavcev s poudarkom na treh 

temeljnih področjih: 

 strokovna usposobljenost, 

 odnos do dela, 

 odgovornost in pripadnost podjetju. 

Delavcem je potrebno zagotoviti ustrezno uvajanje na novo delovno mesto. Uvajanje mora 

trajati daljše časovno obdobje in ne na mah, ko se pokažejo potrebe. Potrebno jih je usposobiti 
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na način, da lahko kakovostno in produktivno izvajajo delovne naloge na različnih delovnih 

mestih. Sposobni morajo biti opravljati več različnih delovnih nalog, saj se le tako lahko 

ustvari prožen sistem, ki ne bo odvisen samo od števila prisotnih delavcev, ki znajo opravljati 

samo eno delovno nalogo. Tako usposobljeni delavec bo poleg svoje primarne delovne naloge 

lahko kakovostno opravljal tudi druge delovne zadolžitve, ki so bodo v danem trenutku 

pokazale kot nujne. 

Delavci morajo biti seznanjeni z odgovornostjo in pravilnim odnosom do predmetov dela, 

delovnih sredstev in pripadnostjo delovnemu okolju. Le tako bodo prispevali svoj delež k 

odličnosti podjetja. 

Poleg uvajanja delavcev (novih in starih) za opravljanje različnih delovnih nalog, bi morala 

družba poskrbeti za vsa potrebna izobraževanja, ki bi zaposlenemu lahko pripomogla, da bi 

delo opravljal bolj strokovno in produktivno. Pri tem niso izvzeti različni plačljivi tečaji in 

podobno. 

Izobraževanja bi v celoti lahko potekalo tudi na internem nivoju, v PLC. Na voljo so razni 

tečaji, predstavitve in morda celo službeno organizirani izleti v podobne sisteme drugih 

poštnih operaterjev. Najprej pa je treba med vsemi delavci vzpostaviti pozitivno klimo in 

popolno pripadnost podjetju, saj bo le v tem primeru izobraževanje doseglo želeni učinek 

(Veber 2005). 

4.2.4 Uvedba mentorstva 

Izobraževanje iz prejšnjega poglavja žal pri vzgoji kadrov ne bo dovolj. Zato predlagam, da se 

uradno uvede kot del izobraževanja, uvajanja delavca, tudi mentorstvo, ki bi lahko bilo 

primerno plačano (znesek plačila bi moral biti dovolj velik), morda kot dodatek za čas 

mentorstva, morda pa kot pavšal (na zaposlenega). Podrobnosti so v tej fazi nepomembne. 

Delo mentorja kljub plačilu ne bi smel opravljati kdorkoli. To delo bi lahko vzeli tudi kot 

nekakšno nagrado za tiste marljive delavce, ki jih zaradi obstoječega načina nagrajevanja ni 

mogoče posebej nagraditi in s tem pokazati, da njihov trud ni bil spregledan. Tisti delavci, ki 

so za vzor, bi lahko bili mentorji vsakemu novemu zaposlenemu. 

Vsakemu novo zaposlenemu delavcu bi tako dodeljeni mentor postopno pojasnil in kar je še 

bolj pomembno, z delom fizično pokazal posamezne faze delovnega procesa (delovnih nalog). 

Dodeljeni mentor bi že od vsega začetka s svojim pozitivnim pristopom do dela vplival na 

razvoj novega člana kolektiva. Na ta način bi bilo mogoče dobo uvajanja tudi programsko 

urediti na način, da bi novo zaposleni od tega odnesel največ. 

Mentor bi s svojim sodelovanjem opravljal delovne naloge vzporedno z delavcem in mu 

pokazal pravilen način opravljanja dela in ga morda podučil tudi o poslanstvu in viziji 
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podjetja. V dobi uvajanja bi mentor odgovoril tudi na vsa vprašanja, ki bi se pri uvajanju 

postavila. Mentor bi z delavcem sodeloval toliko časa, da bi se delavec priučil potrebnega 

znanja in predvsem postal suveren pri opravljanju svojega dela. 

4.2.5 Obveščanje pošiljateljev in naslovnikov 

Strojno usmerjanje ima glede na ročno usmerjanje številne prednosti. Število usmerjenih 

pošiljk na časovno enoto je približno 10-krat večje, manjši pa so tudi stroški dela. 

Eden izmed najpomembnejših pogojev je zagotovo pravilno napisan naslov na pošiljkah. 

Čeprav aktivnosti za obveščanje pošiljateljev potekajo stalno, sem mnenja, da pošiljatelji 

oddajajo v prenos še vedno veliko preveč pošiljk, ki ne ustrezajo pogojem optimalnega 

strojnega usmerjanja. 

Predlagam, da se večkrat poleg stalnih izvedejo obsežne akcije obveščanja pošiljateljev in 

naslovnikov o pomembnosti pravilnega naslavljanja. Posebno problematično je naslavljanje 

pošiljk za imetnike poštnih predalov (p. p.). 

S sklenitvijo dogovora o uporabi poštnega predala se imetnik zaveže, da bo pošiljatelje 

opozarjal, da na pošiljke, ki bodo naslovljene na njegov naslov, označijo številko poštnega 

predala (p. p.). V praksi pa je še vedno v odstotku zelo malo pošiljk pravilno naslovljenih na 

p. p. Tudi naslovnike (imetnike p. p.) je treba opozoriti na obveznosti, ki izhajajo iz dogovora. 

Posebno pozornost pa je treba nameniti pošiljateljem, ki oddajajo večje količine pošiljk v 

prenos z neustreznimi naslovi. 

S takšnimi akcijami bi povečali število pošiljk, ki jih je mogoče strojno usmeriti. Povečali bi 

izkoriščenost APU, s tem pa zmanjšali tudi stroške dela (Veber 2005).  

4.2.6 Posodobitev konfiguracije sistema 

Obstoječi pisemski usmerjevalniki so življenjsko dobo že presegli. Zahvaljujoč dobro 

pripravljenemu in izvajanemu režimu vzdrževanja naprav lahko naprave v obstoječi 

konfiguraciji delujejo teoretično še vrsto let, to je vse dokler bodo na voljo rezervni deli in 

potrošni material, seveda po konkurenčni ceni. Z leti je treba pričakovati, da bo proizvajalec 

»rahlo« dvignil cene, kar se dejansko pri določenih rezervnih delih že opaža. Kljub temu pa 

na letni ravni še ni zaznati bistvenega poskoka pri uporabi denarnih sredstvih za vzdrževanje. 

V načrtu širitve PE PLC Ljubljana je bilo predvideno, da se bo s širitvijo kupilo tudi novo 

tehnologijo za usmerjanje poštnih pošiljk (pisma, paketov, pošiljk večjega formata). Nedavno 

je bila opravljene tudi študija, s katero so izračunali, koliko naprav določenega tipa bi 

potrebovali, da bi te zadoščale za obvladovanje prometa v prihodnje. Podobno študijo smo 

izdelali v okviru PE PLC Ljubljana že leta 2006 in prišli do skoraj identičnih zaključkov. 
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Upoštevajoč trenutno stanje slovenskega gospodarstva in dejstvo, da je v RS še vedno čutiti 

močne vplive gospodarske krize, upamo, da bo v prihodnjih desetih letih PS vendarle uspela 

sprejeti odločitev in bo zamenjala obstoječo tehnologijo z novejšo, ki bo poleg standardnega 

usmerjanja pošiljk omogočala tudi sekvenčno usmerjanje. 

Alternativa zamenjave in s tem nakupa nove tehnologije je posodobitev določenih vitalnih 

komponent sistema. Z zamenjavo bi dosegli, da bi obstoječe naprave delovale še več kot deset 

let. Z zamenjavo določenih delov bi lahko dosegli morda tudi še kvalitetnejše usmerjanje 

pošiljk. Možnosti posodobitve je več. Lahko bi zamenjali programsko opremo sistema in s 

tem omogočili enostavnejše upravljanje celotnega sistem. Naslednja opcija je posodobitev 

vsake naprave z novejšo programsko opremo, kar bi imelo svoje prednosti. Druge možnosti 

posodobitve so bolj mehanske narave in so prav tako zanimive.  

Že leta 2006 je proizvajalec naprav ponudil opcijo nadgraditve obstoječe konfiguracije. Pri 

zamenjavi bi lahko posodobili in s tem izboljšali štiri komponente sistema. Zamenjava 

komponent bi imela poleg večje učinkovitosti in lažjega upravljanja tudi dejanske prednosti. 

V podrobnosti se ne bomo spuščali, ker je na to temo možno reči marsikatero besedo. 

Bistveno pri posodobitvi pa je, da je ta veliko cenejša od nakupa popolnoma nove tehnologije 

in je s tega vidika tudi ekonomsko veliko bolj sprejemljiva in odgovornejša. 

Še cenejša možnost posodobitve sistema bi morda zadostovala sicer za naslednjih deset let, 

kar sicer ni veliko, vendar bi PS imela na voljo dovolj časa, da dobro razišče trg in poišče 

najbolj primerne naprave, ki bi morale zadovoljiti potrebe PS za naslednji 20 in več let. S to 

cenejšo možnostjo bi posodobili kodirna mesta v celoti (PC in katodni monitor) in zamenjali 

vse računalnike v sistemu (IMS, LARC, MCC, VCD itd.). Poleg posodobitve strojne opreme 

bi bilo treba opraviti tudi temeljite remonte naprav IRV in FSM in istočasno zamenjati vitalne 

dele, ki so sedaj že dotrajani. Navedeno bi bilo veliko cenejše kot nakup novih naprav, prav 

tako posodobitve, opisane v predhodnem poglavju. 

Možnosti izboljšav je, kot je bilo navedeno v začetku, več. Vsaka od odločitev za seboj 

potegne določene finančne vložke, kar v današnjem času postavlja vprašanje ekonomske 

upravičenosti. Odločitev o posodobitvi konfiguracije obstoječega sistema bi bila veliko bolj 

smotrna od nakupa novih naprav. Posodobitev ne glede na izbrano možnost bi zagotovo 

zadostovala za naslednjih deset let, morda celo več. Vplivi gospodarske krize bi v tem času že 

močno oslabili, okrepilo pa se bi prav tako gospodarstvo. 
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5 UČINKI PO UVEDBI IZBOLJŠAV 

Z uvedbo oziroma izvedbo sprememb, bi dejansko lahko vplivali na obstoječi proces 

strojnega usmerjanja pošiljk in s tem istočasno zagotovili tudi optimalne pogoje za nemoteno 

delovanje sistema. S predlaganimi spremembami bi tako zagotovili: 

 boljšo  organizacijo dela z APU, 

 dvig strokovnost zaposlenih, 

 zmanjšanje napačnih usmeritev, 

 večje število usmerjenih pošiljk, 

 zmanjšanje stroškov, 

 večjo izkoriščenost obstoječih delovnih sredstev. 

Uvedba storitve prednostno v notranjem prometu bi v prvi vrsti vplivala na organizacijo dela, 

posledično pa tudi na količino usmerjenih pošiljk, ki bi še vedno morale biti usmerjene v roku 

prenosa D+1. Zaradi zmanjšanja števila teh pošiljk, bi vsi delovni procesi in organizacija dela 

potekali brez večjih težav, pošiljke pa bi bile vedno pravočasno pripravljene za odpravo. 

Podobno kot uvedba storitve prednostno, bi tudi že z uvedbo časovna omejitev v dohodu 

vplivali na organizacijo dela. Pošiljke prispete v PLC do določene ure bi bile predelane in 

odpravljene še isto noč, pošiljke prispete kasneje, pa naslednji delovni dan. Za opravljanje 

delovnih nalog bi v nočnem času potrebovali manjše število delavcev, kar bi posledično lahko 

omogočilo tudi delo v izmeni. 

V obeh primerih bi bil delovni čas za zaposlene ugodnejši, saj bi delo lahko opravljali tudi v 

dopoldanskem in popoldanskem času. Zaradi zmanjšanja nočnega dela lahko predvidevamo, 

da bi bil učinek usmerjanja na dolgi rok večji, prav tako pa bi bilo večje zadovoljstvo 

zaposlenih. Z izmeničnim delom bi lahko delno izničili skoraj vse negativne učinke, ki jih 

prinaša nočno delo. To bi se zagotovo odražalo tudi pri zmanjšanju bolniških odsotnostih. 

Vse omenjene oblike izobraževanja od mentorstva dalje, bi vplivale na odnos delavcev do 

dela, kar bi posledično privedlo do kakovostnejšega izvajanja delovnih nalog. Na dolgi rok, bi 

imela tovrstna vzgoja kadrov zagotovo pozitivne učinke, kar bi bilo potrebno sistemsko rešiti 

in podkrepiti tudi s primernim sistemom nagrajevanja. 

S pogostejšimi obsežnimi akcijami obveščanja pošiljateljev in naslovnikov o pravilnem 

naslavljanju pošiljk bi povečali število pošiljk, ki so primerne za strojno usmerjanje, s tem pa 

bi izboljšali tudi izkoriščenost APU-ja. 

Z vidika upravljanja sistema in s tem povezane problematike, bi vse predlagane spremembe 

(izboljšave) v zaključni projektni nalogi imele več pozitivnih učinkov. Dolgoročni učinek ob 

uvedbi vseh izboljšav bi vplival na organizacijo dela, izboljšan rezultat branja APU, manj 

ročnega usmerjanja pošiljk in še kaj. Prihranek s stroškovnega vidika bi bil lahko precejšen. 
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6 SKLEP 

Pošta Slovenije, do nedavnega edini registrirani izvajalec univerzalne storitve, je na 

pomembni točki svojega poslovanja. S popolno liberalizacijo trga so se razmere za poslovanje 

bistveno spremenile. S postopnim pričakovanim upadom pisemskih pošiljk in tudi drugih 

storitev se je do sedaj domnevni monopolist pri izvajanju poštnih storitev soočil z vso 

konkurenco (MMC RTV SLO 2011). 

Poleg liberalizacije trga (APEK 2012a) je svoje prispevala tudi svetovna gospodarska kriza, ki 

je dodobra premešala strune vsem večjim gospodarskim družbam. Gospodarska kriza, ki sedaj 

že nekaj let vpliva na poslovanje družb v RS, še zdaleč ni končana. Vplive krize bomo v PS 

čutili še dalj časa.  

Navedeno je le del mozaika zgodbe o strojnem usmerjanja pisemskih pošiljk v PS. Trenutni 

sistem za strojno usmerjanje pošiljk je že preživel svojo življenjsko dobo. Zaradi opisanih 

razmer pa bo moral po vsej verjetnosti v sedanj konfiguraciji delovati še najmanj deset let, če 

ne celo več. 

V pripravi je namreč načrtovana druga faza širitve PE PLC Ljubljana, ki je bila na koledarju 

že od otvoritve PLC. Zaradi različnih gospodarskih, demografskih, predvsem pa finančnih 

razlogov do širitve še vedno ni prišlo. 

PS namerava z drugo fazo v celoti posodobiti svojo mrežo in spremeniti namembnost 

posameznih delov poštnih enot. Slednje je delno že v izvajanju. Prav tako namerava z drugo 

fazo širitve posodobiti naprave za strojno usmerjanje pošiljk. Zato v te namene razmišlja o 

novem paketnem usmerniku kakor tudi o nakupu novih strojev za avtomatsko usmerjanje 

pisemskih pošiljk. Poleg pisemskih pošiljk se razmišlja tudi o nakupu naprave OMS, ki bi 

služila za usmerjanje pošiljk formata LC in AO. 

Kakorkoli gledamo, so zadeve, opisane zgoraj, vendarle v naši prihodnosti. Težave in 

ugotovljene slabosti pa se dogajajo sedaj. Čeprav je navzven videti, da gre pri uveljavitvi 

predlogov le za majhne kozmetične popravke (predlagane spremembe), bi z uvedbo in 

implementacijo dokončno spremenili dojemanje in s tem celoten koncept strojnega 

usmerjanja. 

Z zavedanjem o določenih pomanjkljivostih sistema in dobrim programom izobraževanja o 

delovanju naprav, namenjenega predvsem tudi višjim strukturam, a istočasno tudi vsem 

zainteresiranim, bi lahko med drugim dvignili tudi strokovnost in usposobljenost vsakega 

posameznika. Usposobljenost posameznikov bi vplivala na njihovo ravnanje pri delu z APU, 

kakor tudi pri reševanju reklamacij in različnih pritožb. Določene delovne naloge bi zaradi 

samega znanja o delovanju APU opravili drugače, kot pred prejetim znanjem. 
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V prihodnje bo treba ravnati zmeraj bolj preudarno, kar se tiče poslovanja. Varčevanje pri 

vseh operacijah, kot je to aktualno sedaj, ni nujno dobro. Varčevanje na račun zmanjšanja 

investicij lahko gospodarsko družbo na dolgi rok stane več, kot bi na račun varčevanja družba 

v tem času prihranila. To se pri strojnem usmerjanju pošiljk kakor tudi pri vsej IT-opremi 

pozna najbolj. Sprotne zamenjave računalniških komponent in s tem postopno opravljene 

posodobitve so cenejše kot pa posodobitve, opravljene hkrati, vse naenkrat. 

Najslabše, kar je možno v primeru posodobitev in morda nadgradenj, pa je, da se ne stori nič. 

Kaj rado se namreč pripeti, da zaradi statusa javne družbe, ko je družba primorana nabavljati 

delovna sredstva in drugo opremo na podlagi javnih razpisov, marsikatera posodobitev, ki je 

bila prvotno odobrena, zaradi padca razpisa kasneje ni izvedena. Ravno zaradi razpisov se 

stvari zavlečejo v nedogled. 

Navkljub kritikam in konstantnim negodovanjem vezanim na APU, je obstoječi sistem več 

kot presegel prvotna pričakovanja proizvajalca naprav, kakor tudi naročnika PS. Rezultat 

usmerjanja (usmerjene pošiljke) je presegel vse začrtane norme, ki jih je proizvajalec 

zagotavljal pred in po prevzemu naprav. Z gotovostjo lahko trdimo, da APU kljub omejitvam 

in različnimi vplivi, uspešno opravljajo in izpolnjujejo naloge, za katere so bili prvotno 

kupljeni.  
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