ODVISNE DRUŽBE POŠTE SLOVENIJE d.o.o.
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. Podatki o katalogu
Katalog informacij javnega značaj vsebuje osnovne podatke o odvisnih družbah v Skupini Pošta
Slovenije, ter o drugih zadevah, pomembnih za dostop do informacij javnega značaja.
Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežih odvisnih družb ter na spletnem naslovu:
https://www.posta.si/o-nas/predstavitev/informacije-javnega-znacaja/odvisne-druzbe
Z dne: avgust 2020
2. Zakonska podlaga in postopek za dostop do informacij javnega značaja
Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja je:
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – ZDIJZ-UPB 2,
117/2006 – ZdavP-2, 23/2014, 19/2015 – odl. US, 102/2015 in 7/2018),
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. –
24/2016),
- Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007 – ZustS-A).
Postopek za dostop do informacij javnega značaja je določen z Zakonom o dostopu do informacij
javnega značaja.
Informacija se lahko zahteva ustno ali pisno na naslovih odvisnih družb pri direktorju družbe.
3. Podatki o odvisnih družbah v Skupini Pošta Slovenije
Skupino Pošta Slovenije sestavljajo ob Pošti Slovenije d.o.o. kot obvladujoči družbi še odvisne
družbe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EPPS, d.o.o.
PS Moj paket d.o.o.
PS Logistika d.o.o.
IPPS d.o.o.
APS plus d.o.o.
INTEREUROPA d.d.
(preko te družbe je Pošta Slovenije posredno udeležena v osnovnem kapitalu v družbah:)
a. INTERZAV, d.o.o.
b. INTERAGENT d.o.o.
c. Intereuropa RTC, d.d. Sarajevo
d. AD Intereuropa - Logističke usluge Beograd (v tej družbi je Pošta Slovenije
udeležena tudi neposredno v osnovnem kapitalu v 24,49 odstotkih; skupaj z
družbo Intereuropa d.d. je lastnik 98,11 odstotkov delnic)
e. Zetatrans A.D. Podgorica (v tej družbi je Pošta Slovenije udeležena tudi neposredno
v osnovnem kapitalu v 10,52 odstotkih; skupaj z družbo Intereuropa d.d. je lastnik
79,79 odstotkov delnic)

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Intereuropa Global Logistics Service Albania, shpk, Durres
Intereuropa, logistične usluge, d.o.o. Zagreb
Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb
Intereuropa Kosova L.L.C., Priština
Intereuropa Skopje, DOO Skopje
TOV TEK ZTS, Užgorod
TOV Intereuropa - Ukraina, Kiev

Z dnem 3. 9. 2019 je bila iz sodnega registra, na podlagi prenehanja po skrajšanem postopku,
izbrisana odvisna družba PS Zavarovanja d.o.o.
Družba Feniksšped, d.o.o., Brnik, je bila 1. oktobra 2019 pripojena k družbi PS Logistika d.o.o.,
posledično je bila s tem dnem izbrisana iz sodnega registra.

Osnovni podatki o odvisnih družbah
EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije, d.o.o.
Naslov: EPPS d.o.o., Stegne 13a, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/513 80 00
e-mail: eps@posta.si
lastništvo:
Pošta Slovenije
100%
matična številka: 1339095
šifra dejavnosti: J62.090
identifikacijska (davčna) številka: SI95904786
transakcijski račun: 9067 2000 0012 089
Poslovodstvo družbe: direktor mag. Vili Hribernik
odgovorna oseba za dostop do informacij javnega značaja direktor mag. Vili Hribernik
PS Moj paket, direktna prodaja, d.o.o.
Naslov: Partizanska cesta 54, 2000 Maribor
Telefon: 02/ 449 22 64
Email: info@mojpaket.si
Lastništvo:
Pošta Slovenije d.o.o.
100%
Matična številka: 63189830
Šifra dejavnosti: 47.910
Identifikacijska (davčna) številka: SI23059419
Transakcijski račun: 9067 2000 0797 886
Poslovodstvo družbe: direktor Aleksander Majhen
Odgovorna oseba za dostop do informacij javnega značaja direktor Aleksander Majhen
PS Logistika, logistične storitve d.o.o.
Naslov: Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana Črnuče
Telefon: 02/ 560 39 00
Email: info.logistika@ps-logistika.si
Lastništvo:
Pošta Slovenije d.o.o.
100%
Matična številka: 6894330
Šifra dejavnosti: 53.200

2/9

Identifikacijska (davčna) številka: SI90123590
Transakcijski račun: 9067 2000 0965 405
Poslovodstvo družbe: direktor Damijan Vajs, direktor Marko Grden
Odgovorna oseba za dostop do informacij javnega značaja: direktor Damijan Vajs
Feniksšped, podjetje za mednarodno špedicijo, uvoz-izvoz in notranjo trgovino, d.o.o.,
Brnik je bila dne 1. 10. 2019 pripojena k družbi PS Logistika d. o. o. in izbrisana iz sodnega
registra, veljali so naslednji podatki:
Naslov: Zgornji Brnik 130e, 4210 Brnik – aerodrom
Telefon: 04/ 201 68 00
Lastništvo:
Pošta Slovenije d.o.o.
100%
Matična številka: 5471583
Šifra dejavnosti: 52.210
Identifikacijska (davčna) številka: SI78731542
Transakcijski račun: 0510 0800 0058 192
Poslovodstvo družbe: direktor Marko Grden
Odgovorna oseba za dostop do informacij javnega značaja direktor PS Logistika d.o.o. Damijan
Vajs
IPPS Invalidsko Podjetje Pošte Slovenije, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Naslov: Zagrebška 106, 2000 Maribor
Telefon: 02/ 449 29 06
Email: janez.zidar@ipps.posta.si
Lastništvo:
Pošta Slovenije d.o.o.
100%
Matična številka: 6830749
Šifra dejavnosti: Q88.101
Identifikacijska (davčna) številka: SI41711238
Transakcijski račun: 9067 2000 0947 072
Poslovodstvo družbe: direktor Janez Zidar
Odgovorna oseba za dostop do informacij javnega značaja direktor Janez Zidar
APS plus, napredne rešitve, d.o.o.
Naslov: Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 476 77 60
Email: info@apsplus.si
Lastništvo:
Pošta Slovenije d.o.o.
100%
Matična številka: 6897690
Šifra dejavnosti: 63.110
Identifikacijska (davčna) številka: SI48523925
Transakcijski račun: 9067 2000 0962 107
Poslovodstvo družbe: direktor Iztok Renčelj
Odgovorna oseba za dostop do informacij javnega značaja:
- direktor Iztok Renčelj
PS Zavarovanja, zavarovalno zastopništvo d.o.o. je bila dne 3. 9. 2019 izbrisana iz sodnega
registra, veljali so naslednji podatki:
Naslov: Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana
Lastništvo:
Pošta Slovenije d.o.o.
100%
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Matična številka: 6392962
Šifra dejavnosti: 66.220
Identifikacijska (davčna) številka: SI38012413
Transakcijski račun: 9067 2000 0826 792
Poslovodstvo družbe: direktor Samo Renčelj
Odgovorna oseba za dostop do informacij javnega značaja:
- mag. Vesna Kos Tomažič
INTEREUROPA d.d.
Naslov: Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
E mail: infoJZ@intereuropa.si
Lastništvo:
Pošta Slovenije d.o.o.
80,89%
Matična številka: 5001684000
Šifra dejavnosti: 52.290
Identifikacijska (davčna) številka: SI56405006
Transakcijski račun: SI56 0475 0000 1009 045 NOVA KBM d.d.
Uprava družbe: predsednik uprave Marko Cegnar, člana uprave Marko Rems in mag. Matija Vojsk
in posredno
(družbi v Republiki Sloveniji):
- INTERZAV, d.o.o.
Naslov: Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
Email: interzav@intereuropa.si
Lastništvo:
Intereuropa d.d.
71,28%
Matična številka: 5505712000
Šifra dejavnosti: 66.290 (Druge pomožne dejavnosti za zavarov. in pok. sklade)
Identifikacijska (davčna) številka: SI 29124620
Transakcijski račun: IBAN SI56 1010 0003 5171 613 (T) Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Poslovodstvo družbe: direktorica Mojca Žbontar
-

INTERAGENT d.o.o.
Naslov: Vojkovo nabrežje 30, 6000 Koper
E mail: intrag@intereuropa.si
Lastništvo:
Intereuropa d.d.
100%
Matična številka: 5949572000
Šifra dejavnosti: 52.290 (Špedicija idr. spremljajoče prometne dejavnosti)
Identifikacijska (davčna) številka: SI 29721881
Transakcijski račun: IBAN SI56 1010 0000 0005 524 (T) Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Poslovodstvo družbe: direktor Rameša Mihovil

(družbe v državah izven Republike Slovenije)
- Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb
- Intereuropa logistične usluge, d.o.o. Zagreb
- Intereuropa RTC, d.d. Sarajevo
- AD Intereuropa - Logističke usluge Beograd
- Zetatrans A.D. Podgorica
- Intereuropa Skopje, Intereuropa a.d. i drugi d.o.o. Skopje
- Intereuropa Kosova L.L.C., Priština
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-

Intereuropa Global Logistics Service Albania, shpk, Durres
TOV TEK ZTS, Užgorod
TOV Intereuropa - Ukraina, Kiev.

4. Javni podatki skladno z 10.a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Odvisne družbe v Skupini Pošta Slovenije skladno z 10.a v povezavi s 6.a členom Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja kot poslovni subjekt v večinski lasti Pošte Slovenije d.o.o.,
ki je družba s prevladujočim vplivom oseb javnega prava, na svojih spletnih straneh objavljajo tudi
naslednje podatke in informacije:
● informacije v zvezi s člani poslovodnega in nadzornega organa in sicer: osebno ime,
dogovorjena višina mesečnih prejemkov, dogovorjena višina odpravnine ter skupna višina neto
izplačanih prejemkov v preteklem letu – podatki v točki 5 in
● informacije iz sklenjenih pravnih poslov, ki se nanašajo na svetovalne in avtorske ali
intelektualne storitve, sponzoriranje in donatorstvo - podatki v prilogi.

5. Prejemki poslovodnikov in nadzornega organa

EPPS, d.o.o.
Družba EPPS d.o.o. ima objavljene vse podatke iz kataloga javnih informacij na spletni strani
družbe http://www.epps.si/informacije_javnega_znacaja
Feniksšped, d.o.o., Brnik, - pripojena 1. 10. 2019 k družbi PS Logistika d.o.o.
Osnovna plača se je izplačevala skladno s pogodbami o zaposlitvi, ki so skladne z določili Zakona
o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 21/10, 8/11 – ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZC): Osnovna plača direktorja družbe Feniksšped, d.o.o., Brnik je od 1. 1. 2019 znašala 3-kratnik
povprečne plače v Skupini Pošta Slovenije.
Spremenljivi prejemek je določila skupščina enkrat letno ob sprejemanju letnega poročila o
poslovanju družbe. Spremenljivi prejemek se je določil na osnovi sprejetih meril, ki odražajo
uspešnost poslovanja in doseganje začrtanih ciljev, v razponu od 0 pa do 30% izplačanih osnovnih
plač v preteklem letu.
Kot boniteto je imel direktor družbe v uporabi službeni avto za službene in privatne namene.
Bruto prejemki direktorja za leto 2019
Ime in priimek

Funkcija

Marko Grden

Direktor

Osnovna
plača
bruto
(od 1. 1. 2019)
4.782,33 EUR

Spremenljivi
prejemek

Odpravnina v primeru
nekrivdne razrešitve

do 30% osnovne plače

3 povprečne izplačane
osnovne plače v 12
mesecih pred razrešitvijo.
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Izplačane neto plače v letu 2019
Ime in priimek
Marko Grden do 30. 9. 2019

Funkcija
Direktor
SKUPAJ

Neto prejemki
27.670,07
27.670,07

Prejemki članov nadzornega organa
Družba Feniksšped, d.o.o., Brnik je imela do 29. 1. 2018 štiričlanski nadzorni svet. Članom
nadzornega sveta je pripadal osnovni prejemek, funkcijski dodatek (za predsednika in
podpredsednika), sejnine in povračilo materialnih stroškov, v višini, ki jo določa davčna uredba.
Izplačani neto prejemki za člane nadzornega sveta v letu 2018
Ime in priimek
Marjan Osvald
Jurij Mežnaršič
Damijan Vajs
Mag. Sašo Turk

Funkcija
Predsednik nadzornega sveta
Član nadzornega sveta
Član nadzornega sveta
Član nadzornega sveta
SKUPAJ

Neto prejemki
0
0
0
0
0

PS Moj paket d.o.o.
Prejemek se izplačuje skladno s pogodbo o poslovodenju, ki je skladna z določili Zakona o
prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 21/10, 8/11 – ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZC). Prejemek direktorja družbe PS Moj paket d.o.o. je razviden iz tabele.
Bruto prejemki direktorja za leto 2020
Ime in priimek

Funkcija

Prejemek

Aleksander
Majhen

Direktor

1.195,58 EUR

Spremenljivi
prejemek
do 30% osnovne plače

Odpravnina v primeru
nekrivdne razrešitve
3 povprečne izplačane
osnovne plače v 12
mesecih pred razrešitvijo.

Izplačani neto prejemki v letu 2019
Ime in priimek
Aleksander Majhen

Funkcija
Pogodba o poslovodenju

Neto prejemki
10.042,64

Prejemki članov nadzornega organa
Družba PS Moj paket d.o.o. nima nadzornega sveta. Skupščina v letu 2019 ne izkazuje prejemkov.

PS Zavarovanja d.o.o. – izbrisana 3. 9. 2019
Osnovna plača oz. prejemek sta se izplačevala skladno s pogodbo o zaposlitvi oz. od dne 1. 7.
2019 do izbrisa družbe 3. 9. 2019 s pogodbo o poslovodenju, ki sta bili skladni z določili Zakona
o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 21/10, 8/11 – ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZC): Osnovna plača direktorja družbe PS zavarovanja d.o.o. je od 1. 1. 2019 znašala kot je razvidno
iz tabele.
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Spremenljivi prejemek je določil edini družbenik enkrat letno ob sprejemanju letnega poročila o
poslovanju družbe. Spremenljivi prejemek se je določil na osnovi sprejetih meril, ki odražajo
uspešnost poslovanja in doseganje začrtanih ciljev, v razponu od 0 pa do 30% izplačanih osnovnih
plač v preteklem letu.
Kot boniteto je imel direktor družbe v uporabi službeni avto za službene in privatne namene.
Bruto prejemki direktorja za leto 2019
Ime
priimek
Samo
Renčelj

in

Funkcija
Direktor

Osnovna plača bruto
(od 1. 1. 2019)
4.782,33 EUR

Spremenljivi
prejemek
do
30%
osnovne
plače

Odpravnina v primeru nekrivdne
razrešitve
3 povprečne-i izplačane-i osnovne-i
plače/prejemki v 12 mesecih pred
razrešitvijo.

Izplačane neto plače v letu 2019
Ime in priimek
Samo Renčelj do 30. 6. 2019
Samo Renčelj od 1.7. do 3.9.2019

Funkcija
Direktor
Pogodba o poslovodenju

Neto prejemki
19.109,42
14.721,30

SKUPAJ
33.830,72
Prejemki članov nadzornega organa
Družba PS Zavarovanja d.o.o. ni imela nadzornega sveta. Skupščina v letu 2019 ni izkazovala
prejemkov.

PS Logistika d.o.o.
Osnovna plača se izplačuje skladno s pogodbami o zaposlitvi, ki je skladna z določili Zakona o
prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 21/10, 8/11 – ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZC): Osnovna plača direktorjev družbe PS Logistika d.o.o. od 1. 1. 2020 je razvidna iz tabele.
Spremenljivi prejemek določi edini družbenik enkrat letno ob sprejemanju letnega poročila o
poslovanju družbe. Spremenljivi prejemek se določi na osnovi sprejetih meril, ki odražajo
uspešnost poslovanja in doseganje začrtanih ciljev, v razponu od 0 pa do 30% izplačanih osnovnih
plač v preteklem letu.
Kot boniteto imata direktorja družbe v uporabi službeni avto za službene in privatne namene.
Bruto prejemki direktorja za leto 2020
Ime in priimek

Funkcija

Osnovna
bruto

Damijan Vajs

Direktor

Marko Grden

Direktor

plača

Spremenljivi
prejemek

Odpravnina v primeru
nekrivdne razrešitve

1.388,41 EUR

do 30% osnovne plače

4.900,26 EUR

do 30% osnovne plače

3 povprečne izplačane
osnovne plače v 12
mesecih pred razrešitvijo.
3 povprečne izplačane
osnovne plače v 12
mesecih pred razrešitvijo.

Izplačane neto plače v letu 2019
Ime in priimek
Sašo Turk do 28. 2. 2019
Sašo Turk od 1. 3. 2019
Damijan Vajs od 1.3.2019

Funkcija
Direktor
Konkurenčna klavzula
Direktor

Neto prejemki
9.564,42
23.581,24
32.309,02
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Marko Grden od 11. 10. 2019
Igor Rojnik do 30. 6. 2019

direktor
Konkurenčna klavzula

4.347,37
36.389,74

SKUPAJ

106.191,79

Prejemki članov nadzornega organa
Družba PS Logistika d.o.o. nima nadzornega sveta. Skupščina v letu 2019 ne izkazuje prejemkov.
IPPS d.o.o.
Osnovna plača se izplačuje skladno s pogodbami o zaposlitvi, ki je skladna z določili Zakona o
prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 21/10, 8/11 – ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZC): Osnovna plača direktorja družbe IPPS d.o.o. od 1. 1. 2020 znaša kot je razvidno iz tabele.
Spremenljivi prejemek določi edini družbenik enkrat letno ob sprejemanju letnega poročila o
poslovanju družbe. Spremenljivi prejemek se določi na osnovi sprejetih meril, ki odražajo
uspešnost poslovanja in doseganje začrtanih ciljev, v razponu od 0 pa do 30% izplačanih osnovnih
plač v preteklem letu.
Bruto prejemki direktorja za leto 2020
Ime in priimek

Funkcija

Osnovna
bruto

Janez Zidar

Direktor

4581,75
bruto

plača

EUR

Spremenljivi
prejemek

Odpravnina v primeru
nekrivdne razrešitve

do 30% osnovne plače

3 povprečne izplačane
osnovne plače v 12
mesecih pred razrešitvijo.

Izplačane neto plače v letu 2019
Ime in priimek
Janez Zidar

Funkcija
Direktor

Neto prejemki
45.974,13

Prejemki članov nadzornega organa
Družba IPPS d.o.o. nima nadzornega sveta. Skupščina v letu 2019 ne izkazuje prejemkov.

APS plus d.o.o.
Osnovna plača se izplačuje skladno s pogodbo o zaposlitvi, ki je skladna z določili Zakona o
prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 21/10, 8/11 – ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZC): Osnovno plačilo direktorjev družbe APS plus d.o.o. je razvidno iz tabele.
Spremenljivi prejemek določi skupščina enkrat letno ob sprejemanju letnega poročila o
poslovanju družbe. Spremenljivi prejemek se določi na osnovi sprejetih meril, ki odražajo
uspešnost poslovanja in doseganje začrtanih ciljev, v razponu od 0 pa do 30% izplačanih osnovnih
plač v preteklem letu.
Kot boniteto je imel direktor družbe Boštjan Gruden v uporabi službeni avto za službene in
privatne namene.
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Bruto prejemki direktorjev za leto 2020
Ime in priimek

Funkcija

Osnovna
bruto

Boštjan Gruden

Direktor do
7. 8. 2020

Iztok Renčelj

Direktor od
8. 8. 2020
dalje

plača

Spremenljivi
prejemek

Odpravnina v primeru
nekrivdne razrešitve

4.900,26 EUR

do 30% osnovne plače

1.225,06 EUR

do 30 % osnovne plače

3 povprečne izplačane
osnovne plače v 12
mesecih pred razrešitvijo
3 povprečne izplačane
osnovne plače v 12
mesecih pred razrešitvijo

Izplačane neto plače v letu 2019
Ime in priimek
Boštjan Gruden

Funkcija
Direktor

Neto prejemki
33.217,73

Prejemki članov nadzornega organa
Družba APS plus d.o.o. je do 15. 4. 2020 imela tričlanski nadzorni odbor. Predsednik Nadzornega
odbora Iztok Renčelj, ter člana Nadzornega odbora Boštjan Gaberc ter mag. Martin Mlakar v 2019
za svoje delo niso prejeli nobenih prejemkov.
INTEREUROPA d.d.
Družba INTEREUROPA d.d. ima objavljene podatke iz kataloga javnih informacij na spletni strani
družbe.
INTERZAV, d.o.o. in INTERAGENT d.o.o. - objave podatkov iz kataloga javnih informacij
na spletni strani družb.
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