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Zadeva: Preverjanje pogojev PCT – priložnostno delo na Pošti Slovenije 

 

S strani Pošte Slovenije d.o.o. smo dne 11. 11. 2021 prejeli prošnjo za nudenje pomoči oziroma 
opravljanje dela v poštnih poslovalnicah na območju Republike Slovenije. S Pošto Slovenije d.o.o. 
že vrsto let uspešno sodelujemo predvsem na področju doplačilne znamke, od katere se prihodki 
porabljajo za izgradnjo regijskih poligonov in delovanja mladine.  

V skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 
boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/2021) morajo poslovalnice Pošte Slovenije izvajati 
preverjanje PCT pogojev pri strankah, ki vstopajo v notranje prostore. Ker za to nimajo na voljo 
lastnih delavcev, iščejo zunanje osebe, ki bi to izvajale in so se pri tem obrnili na gasilce.  

Preverjanje PCT pogojev se izvaja v notranjosti prostorov v območju vhoda v poslovalnice.  
 
Preverjanje zajema: 
 
- ugotavljanje istovetnosti osebe s pregledom osebnega dokumenta,  
- preverjanje izpolnjevanja PCT pogojev vizualno s pregledom ustreznosti dokazil.  
 
Plačilo dela se izvede preko pogodbe ali študentske napotnice, v kateri je določena vrednost 
delovne ure v višini 7 €/uro bruto. 
 
Ocenjujemo, da je to priložnost za člane gasilske organizacije, predvsem če si želijo dodatnega 
zaslužka.  

V primeru, da člane delo zanima, se lahko pozivu odzovejo in kontaktirajo spodnje osebe: 

- za osnovne zadeve: g. David Žinko (02-449 2148, david.zinko@posta.si) ali ga. Suzana Luthar 
Petovar (02-449 2604, suzana.lutharpetovar@posta.si) 
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- za operativne zadeve (lokacije, termine del itd.,)     

 Področje Maribor: ga. Alenka Belšak Zelenik (02 449 2614, akenka.belsakzelenik@posta.si)  

 Področje Celje: ga. Zdenka Novokmet Flis (03 424 3622, zdenka.novokmet-flis@posta.si)  

 Področje Ljubljana: ga. Lucija Treven (01 243 1665, lucija.treven@posta.si)  

 Področje Koper: ga. Lilijana Jurinčič Smolnik (05 666 6620, lilijana.smolnik@posta.si)  
 

 

 

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!« 

   Poveljnik: Predsednik: 
  Franci Petek                                                                                                                   Janko Cerkvenik 
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