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Uvod 

 

V skladu s členom 5(1) in 5(2) ter Prilogo k Uredbi EU 2018/644 z dne 18. aprila 
2018 morajo izvajalci storitev dostave paketov nacionalnim regulativnim organom 
posredovati informacije o tarifah za dostavo enokosovnih poštnih pošiljk v notranjem 
prometu in znotraj Unije za 15 standardnih in priporočenih poštnih pošiljk ter poštnih 
pošiljk z možnostjo spremljanja in sledenja v različnih kategorijah teže med 500 g in 
5 kg.  

Izvajalci storitev dostave paketov vsako leto do 31. januarja nacionalnim 
regulativnim organom pošljejo svoje podatke o cenah. Nacionalni regulativni organi 
do 28. februarja Komisiji pošljejo prejete podatke o cenah. Komisija do 31. marca na 
posebnem spletišču objavi vse prejete javne tarife. 

Uvodna izjava 29 Uredbe poziva, naj izvajalci storitev dostave paketov in Komisija 
omejijo upravno breme ter določa, da izvajalci storitev dostave paketov, nacionalni 
regulativni organi in Komisija podatke pošiljajo elektronsko. Da bi bilo pošiljanje 

podatkov čim bolj enostavno, je Komisija razvila spletno aplikacijo Parcel, ki 

izvajalcem storitev dostave paketov in nacionalnim regulativnim organom omogoča 
elektronsko zbiranje in posredovanje podatkov o cenah v skladu z dvostopenjskim 
postopkom iz člena 5(1) in (2) Uredbe. 

S priročnikom želimo pomagati izvajalcem storitev dostave paketov pri vnašanju cen 

v aplikacijo Parcel. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32018R0644
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Nova različica aplikacije PARCEL iz novembra 2019 

Različica spletne aplikacije Parcel iz novembra 2019 prinaša naslednje novosti: 

 

i) Uporabniki lahko izpolnijo in pošljejo obrazec za zbiranje podatkov za različne 
izvajalce storitev dostave paketov. 

V prejšnji različici iz leta 2018 so lahko uporabniki teh storitev obrazec za zbiranje 
podatkov izpolnili samo za enega izvajalca.  Uporabnik je moral ustvariti nov 
uporabniški račun za pripravo in urejanje obrazca za drugo podjetje (npr. hčerinsko 

podjetje). V novi različici aplikacije Parcel lahko uporabnik z istim uporabniškim 

računom ureja obrazce za zbiranje podatkov za različna podjetja, ki pripadajo isti 
skupini. 

 

ii) Obrazce za zbiranje podatkov za eno ali več podjetij je zdaj mogoče izvoziti v 
Excel. 

V različici iz leta 2018 je uporabnik lahko izvozil izpolnjeni obrazec za zbiranje 
podatkov v obliki Excel. V novi različici lahko uporabnik izvozi vse obrazce za 
zbiranje podatkov ali izbere samo nekatere.   

 

iii) Spletna navodila za uporabnike 

Uporabnik, ki se prijavi v aplikacijo Parcel, ima na voljo navodila za uporabo v 

želenem evropskem jeziku. 
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Kako začeti 

Izvajalec storitev dostave paketov mora za uporabo aplikacije Parcel  izpolnjevati 

naslednje pogoje: 

i)   imeti mora veljaven račun EU Login (avtentikacijska storitev Evropske komisije)  

ii)   v aplikaciji Parcel mora aktivirati svoj račun EU Login 

iii)  v aplikaciji Parcel mora pridobiti uporabniško vlogo izvajalca storitev dostave 

paketov 

Potek postopka je opisan na naslednjih straneh. 

Priprava in aktivacija računa EU Login 

Spodaj navedeni postopek uporabite SAMO, če še nimate računa EU Login!  

 

Če že imate račun EU Login 

Če že imate račun EU Login, ne pa še uporabniške vloge v aplikaciji Parcel, preskočite 

ta razdelek in: 

i)    odprite povezavo https://webgate.ec.europa.eu/parcel/ in se prijavite v aplikacijo 

Parcel s svojim računom EU Login. Preusmerjeni boste na stran z aplikacijo Parcel 

s sporočilom, da ste uspešno prijavljeni v aplikacijo, vendar še nimate dostopa do 
nje. To je zato, ker še nimate uporabniške vloge v aplikaciji.  

ii)   sledite postopku v razdelku Pridobitev uporabniške vloge izvajalca storitev dostave 

paketov v aplikaciji Parcel na strani 7. 

 Ustvarite račun EU Login 

1. Vnesite naslednji URL v naslovno vrstico in pritisnite tipko Enter:  

Odpre se stran za prijavo v aplikacijo https://webgate.ec.europa.eu/parcel/ 

Rezultat:    Odpre se stran za prijavo v aplikacijo Parcel  : 

 
Slika 1 –  stran za prijavo v aplikacijo Parcel 

https://webgate.ec.europa.eu/parcel/
https://webgate.ec.europa.eu/parcel/
https://webgate.ec.europa.eu/parcel/
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2. Kliknite možnost .  

Rezultat:    Odpre se stran za avtentikacijo v storitev EU Login:   

  
Slika 2 – EU Login: stran za avtentikacijo 

3. Kliknite možnost Ustvari račun. 

Rezultat:     Prikaže se stran Ustvari račun: 

 
Slika 3 – EU Login: stran Ustvari račun 
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4. Ustrezno izpolnite stran Ustvari račun: 

–  vpišite ime in priimek 

–  vpišite svoj službeni e-naslov in ga ponovite v polju za potrditev  

–  izberite jezik  

–  vpišite besedilo iz varnostne podobe 

–  preberite izjavo o varstvu podatkov in jo sprejmite tako, da odkljukate 

potrditveno polje  

–  kliknite gumb Ustvari račun 
 

Rezultat:    Sistem vas bo nato obvestil, da boste prejeli elektronsko sporočilo. E-
sporočilo se običajno pošlje v 10 minutah na e-naslov, ki ste ga navedli v 
prejšnjem koraku. V njem bo navedena povezava za nastavitev gesla za 

račun EU Login.  

 
5. Odprite poštni predal, ki je povezan z elektronskim naslovom, s katerim ste se 

registrirali v storitev EU Login. Odprite e-sporočilo avtentikacijske storitve  in 
kliknite to povezavo  : 

  
Slika 4 – EU Login: povezava za potrditev 

Rezultat:    Prikaže se stran Novo geslo: 



Priročnik za uporabo spletne aplikacije Parcel 
 

 
 

Priročnik za uporabo spletne aplikacije Parcel Uvod    6 

  
Slika 5 – EU Login: Stran Novo geslo 

6. Na strani Novo geslo  vpišite poljubno geslo (upoštevajte zahteve na dnu strani), 
geslo ponovno vpišite v naslednje okence in kliknite gumb Pošlji. 

Rezultat:    Sistem vas obvesti, da ste uspešno ustvarili geslo. Za aktivacijo računa EU 

Login v aplikaciji Parcel je na voljo gumb Nadaljuj. 

7. Kliknite gumb Nadaljuj:  

  
Slika 6 – EU Login: Stran Uspešna avtentikacija z geslom 

Rezultat:    Preusmerjeni boste na stran z aplikacijo Parcel s sporočilom, da ste 

uspešno prijavljeni v aplikacijo, vendar še nimate dostopa do nje, ker še 
nimate uporabniške vloge v aplikaciji. Več informacij o tem, kako pridobiti 

uporabniško vlogo izvajalca storitev dostave paketov v aplikaciji Parcel je 

na voljo v naslednjem razdelku. 

Če postopek prekinete, 
preden kliknite gumb 
Nadaljuj, obvezno začetno 
prijavo zaključite tako, da 

aplikacijo Parcel odprete 

preko njene povezave URL 
https://ec.europa.eu/growt
h/tools-databases/parcel/. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/parcel/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/parcel/
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Pridobitev uporabniške vloge izvajalca storitev dostave 
paketov v aplikaciji Parcel 

Obrazce za zbiranje podatkov lahko v aplikaciji Parcel izpolnite samo, če ste pri 

nacionalnemu regulativnemu organu pridobili uporabniško vlogo izvajalca storitev 
dostave paketov. Vloga omogoča dostop do obrazcev za zbiranje podatkov podjetij, 
za katere ste odgovorni. 

Nacionalni regulativni organ na podlagi vloge poveže vaš uporabniški račun s 
podjetji, za katere ste odgovorni. Nacionalni regulativni organ morate po e-pošti 
zaprositi za vlogo. V zahtevku navedite ime izvajalcev storitev dostave paketov, za 
katere želite izpolnjevati obrazce, in svoj e-naslov za EU Login.  

Če želite obrazce izpolnjevati za različna podjetja za dostavo paketov,  morate 
zahtevek za vlogo nasloviti na vse zadevne nacionalne regulativne organe v državah 
članicah.  

O dodelitvi vloge boste obveščeni po e-pošti. Uporaba aplikacije Parcel je opisana v 

nadaljevanju. 

 

Zagon aplikacije Parcel 

 Zagon aplikacije Parcel 

1. Odprite spletni brskalnik. 

2. V naslovno vrstico vpišite naslednjo povezavo:  

https://webgate.ec.europa.eu/parcel/ 

3. Kliknite možnost Prijava ali registracija.  

Rezultat:    Vpišite e-naslov za storitev EU Login: 

 
Slika 7 – EU Login: Stran za prijavo (del 1: e-naslov) 

4. Vpišite svoj e-naslov za storitev EU Login in kliknite Naprej. 

https://webgate.ec.europa.eu/parcel/
https://webgate.ec.europa.eu/parcel/
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Rezultat:    V nadaljevanju postopka za prijavo v storitev EU Login vpišite geslo EU 
Login: 

 
Slika 8 – EU Login: Stran za prijavo (del 2: geslo) 

5. Vpišite geslo EU Login na strani za prijavo v storitev EU Login in kliknite gumb 
Prijava.  
(Če ste pozabili geslo EU Login, kliknite možnost Pozabljeno geslo pod okencem 
za geslo in nastavite novo). 

Rezultat:    V nadaljevanju boste našli pregled vseh obrazcev za zbiranje podatkov, ki ste 
jih (delno ali v celoti) izpolnili za svoje izvajalce storitve dostave paketov, z 
navedbo trenutnega statusa obdelave: Primer: oseba ima uporabniško vlogo 
izvajalca storitve dostave paketov v dveh belgijskih podjetjih za dostavo 
paketov. Obrazec za zbiranje podatkov za prvo belgijsko podjetje je še v 
pripravi; za drugo je že objavljeno. 

 
Slika 9 – seznam obrazcev za zbiranje podatkov izvajalca storitev dostave 
paketov 

ŽELITE SPREMENITI GESLO 
EU LOGIN? 

Geslo, ki je povezano z 
vašim računom EU Login 

za aplikacijo Parcel, lahko 

spremenite na naslednji 
povezavi: 
https://webgate.ec.europa.
eu/cas/change/changePas
sword.cgi. 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/change/changePassword.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/change/changePassword.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/change/changePassword.cgi
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Sprememba jezika vmesnika 

Aplikacija Parcel omogoča večjezični vmesnik v vseh uradnih jezikih Evropske unije. 

Privzeti jezik je angleščina, vendar lahko enostavno preklopite na drug želeni jezik 
vmesnika.  

 Sprememba jezika vmesnika 

1. Kliknite na svoje uporabniško ime v zgornjem desnem kotu na kateri koli strani v 

aplikaciji Parcel: 

 

2. Izberite zavihek Uredi: 

 

Rezultat:    Odpre se stran z vašim uporabniškim profilom.  

3. V razdelku Nastavitve jezika izberite želeni jezik: 

 

4. Kliknite gumb Shrani na dnu strani. 
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Izpolnjevanje in pošiljanje 
obrazca za zbiranje podatkov 

 

 

Aplikacija Parcel omogoča nacionalnim regulativnim organom, da vsako leto 

pripravijo obrazce za zbiranje podatkov, namenjene izvajalcem storitev dostave 
paketov v državi članici, kjer imajo sedež, v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2018/644. 

Pristojni nacionalni regulativni organ vas bo pozval, da v aplikaciji Parcel izpolnite 

ustrezni obrazec za zbiranje podatkov. Izpolnjeni obrazec morate prek aplikacije 

Parcel poslati nacionalnemu regulativnemu organu.  

Uslužbenci nacionalnega regulativnega organa bodo nato pregledali predložene 
podatke. Pred sprejetjem podatkov lahko po potrebi zahtevajo pojasnila. Ko podatke 
sprejmejo, jih pošljejo Evropski komisiji v objavo. 

 

V nadaljevanju so opisani ukrepi, ki se pričakujejo od izvajalcev storitev dostave 
paketov. 

Če nimate na voljo vseh informacij za izpolnitev obrazca, lahko obrazec najprej 
shranite kot Osnutek in manjkajoče podatke vnesete pozneje.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32018R0644
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 Obrazec za zbiranje podatkov o tarifah 

1. Na obrazcu za zbiranje podatkov kliknite možnost Uredi poleg Osnutka obrazca, ki 

ga želite izpolniti: 

  

Rezultat:    Prikaže se spletni obrazec: 

  
  Slika 10 – Vzorec obrazca za zbiranje podatkov o tarifah paketov 

2. Spodnji del obrazca izpolnite tako, da kliknete na povezavo za želeno poštno 
pošiljko in jo razširite. Nato v ustrezna okenca vnesite zahtevane podatke. 

 
Zgornji del obrazca je 
predhodno izpolnjen s 
podatki o uporabniku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spodaj so postavke, ki jih 
je mogoče klikniti, in sicer 
za vse enokosovne poštne 
pošiljke, za katere morajo 
izvajalci storitev dostave 
paketov sporočiti tarife v 
skladu z Uredbo (EU) 
2018/644. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32018R0644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32018R0644
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                   Slika 11 – Izpolnjevanje obrazca za zbiranje podatkov 

3. Po potrebi ponovite ta korak za druge pošiljke. 

4. V nadaljevanju je opisan postopek, kadar želite začasno shraniti svoje vnose v 

obliki osnutka, preden jih kot dokončne pošljete nacionalnemu regulativnemu 

organu. Obrazec v obliki osnutka na seznamu lahko urejate, nacionalnemu 

regulativnemu organu pa je omogočen dostop v „bralnem“ načinu. 

–  Pomaknite se na konec obrazca.  

–  Izberite možnost Osnutek (trenutni) v okencu za status.  

–  Kliknite gumb Shrani:  

 

 
NI RELEVANTNO 
Odkljukajte okvirček, če 
vaše podjetje ne omogoča 
zadevne poštne pošiljke. 
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ali 

Kadar menite, da ste obrazec dokončno izpolnili, ga v skladu z navodili pošljite 
nacionalnemu regulativnemu organu: 

–  Pomaknite se na konec obrazca.  

–  Izberite možnost Predloženo nacionalnemu organu v okencu za status.  

–  Kliknite gumb Shrani: 

 

Če imate uporabniško vlogo za več izvajalcev storitev dostave paketov, boste 
celoten postopek morda morali ponoviti za obrazce za zbiranje podatkov o tarifah 
za podjetje, v imenu katerega delujete. 

 

Kaj sledi  

Nacionalni regulativni organ pregleda obrazec. Če potrebuje dodatne 
informacije, vam obrazec lahko pošlje nazaj (status Osnutek), da ga 
popravite oziroma obrazložite. O tem vas obvesti po e-pošti. Če so podatki 
ustrezni, nacionalni regulativni organ sprejme obrazec in vas o tem prav 
tako obvesti po e-pošti. 
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Izvoz obrazcev za zbiranje 
podatkov 

 

Možnost Izvoz obrazcev za zbiranje podatkov v meniju Funkcije – izvajalci 
omogoča izvoz podatkov, zbranih z obrazci za zbiranje podatkov. 

 Izvoz obrazcev za zbiranje podatkov 

1. V meniju Funkcije – izvajalci izberite možnost Izvoz obrazcev za zbiranje 
podatkov: 

 
Rezultat:    Odpre se stran, na kateri lahko izberete možnosti, ki jih želite izvoziti v Excel. 

 

2. Izberite leto, državo in/ali izvajalca ter kliknite Izvozi. Primer: če ste odgovorni za 
obrazce treh izvajalcev, npr. An Post, TNT Express (Irska) in TNT Sverige AB 
(Švedska), lahko izvozite vse obrazce ali jih izvozite samo za eno določeno državo 
in/ali enega izvajalca, npr. Irska in TNT Express: 
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Rezultat:    Ustvarijo se izbrani obrazci za zbiranje podatkov, ki jih lahko prenesete v 
datoteki Excel: 
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Pomoč 

Navodila za uporabnike so na voljo v vseh jezikih EU in jih lahko prenesete prek 

vmesnika aplikacije Parcel. 

 Dostop do navodil za uporabnike 

1. V meniju Funkcije – izvajalci izberite možnost Navodila za uporabnike: 

  

2. Izberite želeni jezik in kliknite Uporabi. 

3. Izberite povezavo z imenom datoteke, da bi odprli navodila za uporabnike. 

 

Za vsa vprašanja ali pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem posameznih razdelkov v 
obrazcu in če nam želite posredovati povratne informacije, se po elektronski pošti 
obrnite na kontaktno točko nacionalnega regulativnega organa. 
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