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In dostavljamo zgodbe.

Letno poročilo 2009

Letno poročilo 2009

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije

V pošiljkah vseh oblik in barv. Prejemnikom daleč in blizu. Po tleh ali po zraku.
Z razvejano lastno logistično mrežo in domačimi ter tujimi partnerji vedno najdemo
pravega naslovnika. Tudi čez noč. V poslovalnicah Pošte Slovenije je bilo
v letu 2009 opravljenih več kot 1 milijarda poštnih storitev.
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Čisti poslovni izid
25.000
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2006
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2009

Čisti prihodki od prodaje v EUR

208.044.688

229.302.762

225.348.863

245.268.027

229.915.770

Dodana vrednost v EUR

157.987.309

175.170.197

171.969.274

180.095.828

179.147.891

Kosmati denarni tok v EUR

35.673.606

45.490.753

34.711.258

36.460.566

35.202.905

Poslovni izid iz poslovanja v EUR

20.167.881

27.440.882

19.607.705

20.592.757

20.549.421

Čisti poslovni izid v EUR

15.177.854

20.879.164

16.550.620

18.236.770

18.853.272

Vrednost naložb v EUR

15.150.689

12.799.670

14.074.734

17.078.995

15.469.088

957.491

1.069.344

1.117.376

1.208.034

1.126.975

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur

6.115

6.317

6.351

6.363

6.399

Dodana vrednost na zaposlenega

25.838

27.732

27.078

28.303

27.996

227.072.601

233.149.979

243.588.011

252.727.235

259.595.940

Število storitev (v 000 kos)

Kapital v EUR
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Bilančna vsota v EUR

268.733.354

293.897.278

300.970.664

311.331.371

315.066.134

Stroški dela v EUR

122.313.703

129.679.444

137.258.016

143.635.263

143.944.985
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2008
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Donosnost prodaje – ROS

7,3

9,1

7,3

7,4

8,2

Donosnost kapitala – ROE

7,0

9,6

7,2

7,6

7,6

Donosnost sredstev – ROA

5,6

7,4

5,6

6,0

6,0

Kazalniki v %
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Donosnost prodaje – ROS v %
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Ključni dosežki v številkah

Čisti poslovni izid (v 000 EUR)

Pomembnejši podatki
o poslovanju

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU
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15.178

20.879

16.551

18.237

18.853

7,3

9,1

7,3

7,4

8,2

Čisti poslovni izid (v 000 EUR)

Donosnost prodaje – ROS v %

Legenda:
ROS = čisti poslovni izid / čisti prihodki od prodaje; ROE = čisti poslovni izid / povprečno stanje kapitala; ROA = čisti poslovni izid / povprečno stanje sredstev.
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V skladu s smernicami logistične študije smo začeli z reorganizacijo paketne logistike in odprli prvo paketno
pretovorno pošto v Šenčurju.
V avgustu 2009 smo zaključili zamenjavo sistemske opreme ter na okenca pripeljali Windows Server 2008 in
sistem Windows Vista. S tem smo izpolnili pogoje za uvajanje nove aplikativne podpore ter s septembrom
začeli z zamenjavo programskega orodja na poštah. Nova aplikativna podpora UPO (univerzalno poštno
okence) omogoča razen že znanih funkcionalnosti tudi možnost uporabe spletnih tehnologij, integracijo s
poslovnim delom informacijskega sistema in možnost integracije okenskega poslovanja z informacijskimi
sistemi poslovnih partnerjev.
S pomočjo aplikacije UPO smo razvili nekatere nove informacijske rešitve za uporabnike poštnih storitev,
kot so: elektronsko prevzemanje popisa oddanih pošiljk, posredovanje povratnih podatkov o statusih pošiljk
v želenih časovnih intervalih, spletni servis, s katerim je dana možnost on-line poizvedovanja.
V poslovanje smo uvedli centralne registre pogodb, komitentov in storitev, ki bodo v letu 2010 predstavljali
osnovo za prenovo sprejemnih aplikacij na poštnih okencih in uvedbo avtomatskega fakturiranja.

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2009

Nadaljevali smo z aktivnostmi na področju optimiziranja dostave. Doseči želimo optimalne dostavne poti
in enakomerno obremenitev pismonoš. Izvedli smo pilotski projekt optimizacije dostavnih okrajev in
obhodnih redov na pošti Tržič.
V oba poštna logistična centra (v nadaljevanju PLC) smo namestili naprave za zlaganje nenaslovljene
direktne pošte, in sicer po dve napravi v vsak PLC. Število pošt, ki dobivajo strojno zloženo nenaslovljeno
direktno pošto, postopoma narašča, kar predstavlja pomembno razbremenitev dela pismonoš.
V sodelovanju s Poštno banko Slovenije smo na področju denarnih storitev izvedli nekaj pomembnih
aktivnosti: posodobili smo poslovanje s poštnimi nakaznicami s kontrolo v on-line delovanju, uvedli novo
obliko dolgoročnega varčevanja – t. i. postopno varčevanje, posodobili storitev Varčevanje z odpovednim
rokom in izvajali aktivnosti za vzpostavitev specializiranih bančnih okenc.
V začetku oktobra 2009 smo na sejmu VISCOM v Düsseldorfu prejeli nagrado za najboljši koncept
vzpostavitve večjega digitalnega oglaševalskega omrežja v Evropi.

Na mednarodnem področju so preteklo leto zaznamovali naslednji dogodki:
• Zamenjava programske in strojne opreme za upravljanje mednarodnega poštnega prometa.
• Plenarno zasedanje PostEurop (Združenje javnih evropskih poštnih operaterjev) v organizaciji Pošte
Slovenije na Bledu.
• Process Review – pregled poslovanja poštnih centrov, izmenjalne pošte ter procesov na letališču Jožeta
Pučnika, ki ga je izvedla skupina strokovnjakov pod okriljem PostEurop.
• Dogovori o sodelovanju in uvajanju novih storitev s predstavniki poštnih operaterjev iz EU.
• Sestanek s predstavniki poštnih operaterjev in spletnih trgovcev iz regije.
• Uvedba novosti na področju špediterskih storitev.
Na kadrovskem področju lahko za leto 2009 izpostavimo:
• Začeli smo izvajati letne razgovore v družbi.
• Z mednarodno uveljavljenim orodjem DNLA Expert System smo prvič izmerili vodstvene potenciale v
strokovnih službah.
• Prenovili in nadgradili smo obstoječi kadrovski informacijski sistem.
• Prenovili smo »Pravilnik o ustvarjalni dejavnosti«, ki omogoča večje možnosti vzpodbujanja zaposlenih
k razmišljanju in ustvarjanju inovacij ter tehničnih izboljšav na vseh področjih dela.
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V novembru 2009 smo preoblikovali 13 manjših stalnih (stacionarnih) pošt v premične. Z njihovim
preoblikovanjem smo izboljšali kakovost dostave – ukinili smo nekatere izpostavljene predalčnike –
in povečali ponudbo storitev neposredno na domu, predvsem v krajih, kjer je oddaljenost posameznih
gospodinjstev od pošte velika.

Pošta Slovenije
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dogodki v letu 2009
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V letu 2009 smo uvedli naslednje nove storitve oz. izboljšave:
• Geografski informacijski sistem – dopolnili smo spletno aplikacijo GIS, s katero smo strankam približali
storitve prenosa nenaslovljene direktne pošte in nenaslovljenih publikacij ter jim omogočili izbiro območij
dostave nenaslovljenih pošiljk in izračun informativne ponudbe.
• Zaključili smo projekt vzpostavitve preferenčne baze podatkov in začeli s trženjem. Baza podatkov
zajema ca. 26.000 naslovov in omogoča segmentirano trženje glede na preference naslovnikov.
• Vstopili smo na trg oskrbe trgovskih verig (dostava blaga v trgovske centre na določen dan, ob določeni uri).
• Vstopili smo na trg distribucije po sistemu »just in time«.
• V sodelovanju s kataloškimi in spletnimi trgovci smo uspešno izvedli dve akciji pospeševanja trgovine na
daljavo, ki jih bomo v letu 2010 dodatno nadgradili.
• Za potrebe poštnega prometa smo začeli v polah izdajati samolepilne znamke.
• Razširili smo ponudbo osebnih znamk in dodali nazivni vrednosti B in D.

Pošta Slovenije
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Kljub rahlemu upadu obsega opravljenih storitev in manjšim prihodkom smo leto 2009 končali bolje kot
leto 2008 in dosegli boljše poslovne rezultate, kot smo jih sicer za minulo leto načrtovali. To je uspeh, ki ni
samoumeven. Zanj smo trdo delali. Ob tem smo nadaljevali uresničevanje strateškega razvojnega programa.
Da nam je to uspelo, gredo zasluge mnogim. Preteklim generacijam, ki so Pošti Slovenije dale trdne tehnološke
temelje, pripadnosti naših zaposlenih in seveda tudi naši preudarnosti in preteklim aktivnostim, ki so se izrazile
v dejstvu, da smo krizo pričakali dobro pripravljeni.
V letu 2009 je Pošta Slovenije dosegla pozitivni poslovni izid v višini 23 milijonov evrov, kar ni le posledica
intenzivnih prizadevanj za ohranitev in širitev tržnega deleža, temveč je to tudi posledica restriktivnega nadzora
nad stroški poslovanja. Čisti dobiček je lani dosegel 18,8 milijona evrov in je kljub kriznemu letu za 600 tisoč
evrov višji kot v letu 2008. Vsi poslovni kazalniki torej kažejo, da smo poslovni načrt za leto 2009 ne le dosegli,
ampak ga celo presegli. Hkrati smo lani opravili 1,127 milijarde storitev, kar je sicer za 7 odstotkov manj v
primerjavi z letom 2008, a hkrati 3 odstotke nad načrtovanim obsegom za leto 2009. Tudi lani so največji delež
v strukturi storitev, kar 91,3 odstotka, predstavljale poštne storitve (rezervirane, univerzalna in druge poštne
storitve), sledijo ostale storitve s 5 odstotki in denarne storitve s 3,7 odstotka. V strukturi poštni storitev je
univerzalna poštna storitev upadla za 8 odstotkov, obseg drugih poštnih storitev se je zmanjšal za 7 odstotkov,
obseg rezerviranih poštnih storitev je manjši za 6 odstotkov, najmanjši padec poštnih storitev pa je zabeležen
tako pri naslovljeni in delno naslovljeni pošti kot tudi pri nenaslovljeni direktni pošti. Omenjeni kazalniki
dokazujejo uspešnost našega poslovanja in sposobnost doseganja poslovnih ciljev tudi v času težjih pogojev in
splošnega upada ekonomske aktivnosti. Na eni strani smo krepili ekološko prijaznejši obseg našega voznega
parka, na drugi strani pa intenzivno vlagali v informacijsko tehnologijo, ki bo jutri ključna komponenta naše
konkurenčne prednosti in bo omogočala razvoj novih storitev z višjo dodano vrednostjo. Seveda smo v minulem
poslovnem letu ohranjali vse tiste aktivnosti, ki so za naš poslovni uspeh ključne: izboljšali smo kakovost
prenosa poštnih pošiljk, pomembno pozornost namenjali paketnim storitvam in Hitri pošti, pa tudi vsem
oblikam direktne pošte. Ob rednih aktivnostih smo lani nadaljevali s procesom postopnega prestrukturiranja in

Negativne posledice gospodarske krize so še vedno prisotne in kljub optimističnim znamenjem vemo, da bo
okrevanje dolgotrajno. Temu se prilagajamo vsak dan sproti in vsak dan krepimo naše ključne konkurenčne
prednosti; zaradi znanja, racionalizacije in razvoja novih storitev ter soočanja z izzivi so naši temelji trdni in
zaradi tega smo optimisti tudi v letu 2010. Leto 2010 bo nedvomno težko leto. Čeprav gospodarska aktivnost
počasi raste, se še vedno soočamo z manjšo rastjo, kot bi si sicer želeli, pa tudi prihodki so skromnejši in
negotovi. Toda v letu 2010 bomo naše razvojne napore še okrepili in gradili na temeljih, ki smo jih skupaj
postavljali tudi v zadnjem petletnem obdobju.
Tudi letos ostajamo zavezani strateškim razvojnim usmeritvam. V prihajajočih mesecih bo Pošta Slovenije
tako še stopnjevala intenzivnost priprav na popolno odprtje trga poštnih storitev v začetku prihodnjega leta,
hkrati pa družba nadaljuje razvoj novih storitev z višjo dodano vrednostjo. Kot je znano, je Pošta Slovenije
že aktivno stopila na trg jutranje dostave časopisov in prevzela distribucijo dnevnika Žurnal24, v prihodnjem
petletnem obdobju pa bo dodatne prihodke ustvarjala tudi z razvojem poslovnih paketov, direktne pošte,
trženjem informacijskih storitev in razvojem dodatnih storitev na poštnih okencih, še zlasti v luči razvoja
ponudbe celovitih finančnih rešitev, medtem ko bo v luči ekološke in družbene odgovornosti nadaljevala z
racionalizacijo poštnega logističnega omrežja in posodobitvijo ekološko sprejemljivega voznega parka. V skladu
s strateškim razvojnim programom in programom dela poslovodstva bo tudi v novem mandatnem obdobju
iskala priložnosti za doseganje sinergijskih učinkov in širitve poslovanja na domačem in tujih trgih in krepila
koncept ponudnika celovitih logističnih rešitev. Močan bo tudi investicijski cikel. Za investicije je v tem letu
tako namenjenih približno 19 milijonov evrov, od tega največ za transportna sredstva in informatiko, poslovni
načrt pa predvideva 231,3 milijona evrov prihodkov, poslovni izid iz poslovanja v višini 15,2 milijona evrov
ter čisti dobiček po obdavčitvi v višini 13,6 milijona evrov. Vse to se bo ugodno izrazilo pri višanju dodane
vrednosti, ki je ključna determinanta naše prihodnosti.
Skupaj bomo torej še naprej zagotavljali kakovostne, konkurenčne in zanesljive poštne, logistične in varne
elektronske storitve ter prodajo blaga. Prispevali bomo k nacionalnemu razvoju, zadovoljstvu državljanov,
večanju konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti vseh poslovnih subjektov ter nadgrajevali našo vizijo, da
postanemo najpomembnejši in največji izvajalec poštnih in z njimi povezanih logističnih storitev v Sloveniji in
regiji tudi po liberalizaciji trga poštnih storitev v Evropski uniji, hkrati pa bomo še naprej razvijali pripadnost
zaposlenih, vlagali v njihovo znanje in upoštevali posameznikove prednosti, želje, sposobnosti in ambicije ter
zagotavljali dolgoročno stabilnost, razvoj, donosnost in socialno varnost.
Dovolite mi še osebno noto. Nadzornemu svetu pošte Slovenije se zahvaljujem za izkazano zaupanje ob ponovnem
imenovanju za generalnega direktorja za naslednje petletno obdobje. Vesel sem, da z menoj ostaja tudi moj namestnik
mag. Igor Marinič. Skupaj s članom poslovodstva Vinkom Filipičem ostajamo zavezani trdemu in uspešnemu delu v
prihodnje. Zahvaljujem se tudi vsem zaposlenim in poslovnim partnerjem, ki omogočate realizacijo skupnih ciljev.
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Minulo leto je bilo leto negotovosti, preizkušenj in tveganj, pa vendar je bilo to tudi leto izzivov, napredka
in uspehov. Globalna gospodarska kriza se je v letu 2009 stopnjevala in, žal, se ni izognila niti Sloveniji
niti naši družbi. Bojazni, ki so se v letu 2008 risale na horizontu, so se uresničile močneje, kot smo upali,
a na Pošti Slovenije tudi manj, kot smo se bali. Ko se soočamo z upadom gospodarske aktivnosti, rastjo
brezposelnosti, mnogimi žalostnimi zgodbami, ki nas spremljajo v medijih, smo veseli, da smo sicer majhna, pa
vendar pomembna izjema. Ponosni smo, da smo v času najhujše recesije stabilni in varni ter da se razvijamo.
Sočustvujemo z vsemi tistimi, ki so imeli manj sreče, žal nam je vseh, ki so jih turbulentni gospodarski dogodki
močno prizadeli, in ni nam vseeno za mnoge naše partnerje, ki so še vedno v težavah. Toda hkrati nas opogumlja
dejstvo, da smo, upam, najhujše obdobje težav preživeli brez večjih šokov in posledic, da smo v teh viharnih
mesecih lastniku zagotavljali stabilnost, da nas ni bilo treba reševati in da bomo skupaj z našimi partnerji
oblikovali prihodnost, ki je pred nami.

Pošta Slovenije
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Uvodna

13 stacionarnih pošt preoblikovali v premične. Danes že lahko trdimo, da je bila naša odločitev pravilna, kar
zelo jasno dokazuje uspešnost delovanja vseh 22 premičnih pošt. To je pomemben signal, ki kaže, da bo tudi
prihodnje tovrstno preoblikovanje premišljeno in racionalno. Ob koncu leta 2009 je bilo na Pošti Slovenije
6.705 zaposlenih, kar je nekoliko manj kot leto prej, dialog z obema reprezentativnima sindikatoma in svetom
delavcev pa že tradicionalno poteka konstruktivno in brez večjih pretresov. Takšen pa je tudi naš odnos do
okolja, v katerem delujemo. Pomembna stalnica našega delovanja je tudi družbena odgovornost in sožitje s
širšim in ožjim okoljem, ki nas obdaja.

15

14
Pošta, kot smo jo poznali še dve, tri desetletja nazaj, nikoli ne bo več takšna, kot je bila. Pred dvajsetimi leti
verjetno nihče ni niti pomislil, da se bomo kdaj intenzivno ukvarjali s prodajo trgovskega blaga na poštah. Da bo
možno na našem okencu vpisati vrednostne papirje. Da bo možno pri Pošti pridobiti digitalno časovno potrdilo
in celo elektronsko arhivirati podatke. Vse to je še nedavno bilo nemogoče, danes pa je vse to resničnost. Mi
s sodelavci razmišljamo o tem, kaj bomo delali ne samo jutri, ampak čez deset, dvajset let. To je naša prva
naloga, da kreiramo rešitve za prihodnost. Kajti v inovativnosti je ne samo preživetje, ampak tudi razvoj. Čez
deset ali dvajset let tudi naša Pošta ne bo več takšna, kot je danes. Postala naj bi velik računalnik in velika
finančna ustanova. Seveda bomo še naprej dostavljali pisma in pakete, ampak najverjetneje se bo temeljito
spremenila sestava storitev. Prizadevali si bomo, da bo sestava opravljenih storitev v prid storitvam z visoko
dodano vrednostjo, ki bodo prinašale ustrezne stopnje prihodkov in donosnosti.

Uvodna beseda
generalnega direktorja

Uvodna beseda
generalnega direktorja

Spoštovani uporabniki poštnih storitev, lastniki, zaposleni in partnerji.

To družbo, da je danes takšna, kot je, so vodili in pomagali graditi naši predhodniki. Mi že peto leto nadaljujemo
njihovo plemenito poslanstvo – z vašim zaupanjem.

Aleš Hauc, univ. dipl. ekon.,

Letno poročilo 2009
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Delo poslovodstva in poslovanje družbe je v letu 2009 spremljal nadzorni svet v dveh sestavah. V sestavi
prejšnjega mandata, ki je predstavnikom ustanovitelja potekel 19. januarja 2009, je nadzorni svet zasedal enkrat,
v novi sestavi s štiriletnim mandatom, ki se je začel 5. marca 2009, pa na šestih rednih in eni korespondenčni
seji. Predstavnika zaposlenih sta v letu 2009 nadaljevala mandat, ki sta ga nastopila 31. julija 2007.
V skladu s svojimi pristojnostmi je revizijska komisija nadzornega sveta družbe zagotavljala pogoje za njegovo
nemoteno delo in doprinesla h kakovostnim obravnavam in sprejemanju odločitev na sejah nadzornega sveta.
Nadzorni svet sestavlja šest članov, od katerih so štirje predstavniki ustanovitelja in dva predstavnika zaposlenih:
• Drago Bahun, predsednik nadzornega sveta,
• dr. Peter Kukovica, namestnik predsednika nadzornega sveta,
• Darinka Virant, članica nadzornega sveta,
• Vojko Čok, član nadzornega sveta,
• Bernarda Keše, članica nadzornega sveta,
• Božidar Pograjc, član nadzornega sveta.

MNENJE O DELU POSLOVODSTVA

Pošta Slovenije
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Poslovodstvo družbe je v letu 2009 nadaljevalo delo v petletnem mandatu in v sestavi:
• Aleš Hauc, generalni direktor,
• mag. Igor Marinič, namestnik generalnega direktorja, in
• Vinko Filipič, član poslovodstva.
Poslovodstvo je poslovalo v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki mu jih dajeta zakonodaja in akt o ustanovitvi
družbe. Nadzorni svet se je med poslovnim letom z delom poslovodstva seznanil predvsem na sejah nadzornega
sveta in posredno s pomočjo poročil revizijske komisije. Dodatno se je v obdobju med posameznimi sejami
nadzorni svet seznanjal z delom poslovodstva v pogovorih s člani poslovodstva in medsebojno. Nadzorni svet
ocenjuje, da je poslovodstvo uspešno kljubovalo gospodarski in finančni krizi in zasledovalo tako kratkoročno
kot dolgoročno zastavljene cilje v obeh planskih dokumentih – poslovnem načrtu za leto 2009 in strateškem
razvojnem programu za obdobje od 2007 do 2015. Prav tako je poslovodstvo kontinuirano spremljalo
gospodarsko okolje družbe in skozi analize posameznih tveganj predvidelo ukrepe za primere njihovega
dejanskega nastopa, predvsem novosti, ki jih prinaša nov Zakon o poštnih storitvah in liberalizacija trga poštnih
storitev na kratkoročno in dolgoročno poslovanje družbe. Primerno je spremljalo tudi gibanje stroškov in jih
obvladovalo. Poslovodstvo si je tudi ves čas prizadevalo izboljšati poročanje nadzornemu svetu in pri tem slediti
priporočilom in željam nadzornikov. Komunikacijo s poslovodstvom nadzorni svet ocenjuje kot pozitivno in
ustrezno namenu seznanjanja nadzornega sveta za učinkovito opravljanje njegove nadzorne funkcije.

Porčilo
nadzornega sveta

DELO REVIZIJSKE KOMISIJE NADZORNEGA SVETA
Revizijska komisija nadzornega sveta Pošte Slovenije v sedanji sestavi je bila imenovana s sklepom nadzornega
sveta št. 2/21, z dne 20. aprila 2009. Predsednica je Darinka Virant, člani pa dr. Peter Kukovica, Božidar Pograjc
in mag. Blanka Vezjak kot zunanja članica in strokovnjakinja s področja revizije.
Revizijska komisija se je v letu 2009 sestala na šestih sejah. V skladu s sprejetim letnim planom in sklepi
nadzornega sveta je obravnavala in pregledala akte in dokumente s področja računovodstva, notranje revizije,
model rizikov ter poročila, izdelana po sklepu nadzornega sveta. Pregledala je letne in vmesne računovodske
izkaze, pomembna vprašanja računovodenja in poročanja, računovodske usmeritve družbe in njihove
spremembe in pomembne presoje in ocene, uporabljene pri pripravi računovodskih izkazov. Njena priporočila
za izboljšanje poročanja so bila sprejeta in se izvajajo. Podala je sugestije za dopolnitve aktov družbe s področja
računovodstva s poudarkom na odgovornosti za zagotovitev pravočasnosti in učinkovitosti računovodskega
poročanja. V okviru sodelovanja s Službo notranje revizije je pregledala njene akte, letni načrt dela, ustreznost
oz. usposobljenost zaposlenih v tej službi in poročila o delu službe. Proučila je tudi poročila o popravnih
ukrepih, sprejetih na podlagi ugotovitev notranje revizije, in ustreznost odzivov nanje. Predstavljen sistem za
obvladovanje tveganj v družbi, ki se vzpostavlja, bo revizijska komisija spremljala naprej. Sodelovala je pri
predreviziji računovodskih izkazov. V postopek izbora zunanjega revizorja je bila revizijska komisija v tej
sestavi vključena v fazi, ko je bil razpis že v teku in ponudbe pridobljene.
Na podlagi sklepa nadzornega sveta se je pri preverjanju kadrovskih procesov in pravilnikov, nabavnega
postopka, postopkov in pristojnosti za dogovor o popustih, fakturiranja in izterjave osredotočila na zakonitost
delovanja ali upoštevanja notranjih pravil, pri čemer nezakonitosti ni ugotovila. V nekaterih primerih zaradi
nejasno opredeljenih internih pravil prihaja do različnih praks, v nekaterih procesih interne kontrole niso
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NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet je v okviru svoje funkcije v poslovnem letu spremljal delo poslovodstva med posameznimi sejami
nadzornega sveta s pomočjo vsakokratnega poročila, prav tako je sproti dobival informacije o poslovanju
v letu 2008 in v posameznih obdobjih leta 2009. Seznanil se je s poslovanjem kapitalsko povezanih družb.
Sprejel je poslovni načrt družbe za leto 2009 in letno poročilo družbe za leto 2008 ter ustanovitelju v skladu
s predhodnim predlogom poslovodstva predlagal delitev bilančnega dobička. V okviru tega in tudi skozi vse
leto je odločno podpiral socialno noto, ki ji poslovodstvo tudi v času gospodarske in finančne krize oz. ravno
zaradi nje, vendar uravnoteženo z interesi družbe, namenja velik poudarek. Redno je spremljal gibanje cen
in obdobno kakovost opravljanja univerzalne poštne storitve, ki je v okviru javne poštne funkcije pomembna
za zadovoljstvo uporabnikov storitev. V skladu z aktom o ustanovitvi in danimi pristojnostmi je podelil
navodilo generalnemu direktorju za glasovanje na skupščini Poštne banke Slovenije, d. d., izdal soglasja k
sklenitvi posameznih pravnih poslov in odločal o nagradi poslovodstvu za uspešnost poslovanja v letu 2008.
Seznanil se je z izhodišči in načeli Kolektivne pogodbe Pošte Slovenije d. o. o., ki je v pripravi, in spremljal
projekt preoblikovanja in uvajanja novih organizacijskih oblik pošt. Poslovodstvo je nadzorni svet sproti
obveščalo tudi o načrtih nadomeščanja storitev v upadu z novimi, kakovostnimi storitvami. Nadzorni svet je
obravnaval še predlog za imenovanje revizorja za poslovno leto 2009 in predlog za imenovanje posredoval
ustanovitelju.

Pošta Slovenije

Porčilo
nadzornega sveta

Poročilo

POUDARKI DELA NADZORNEGA SVETA
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delovale učinkovito. Poslovodstvo je pristopilo k urejanju zadev. Na področju kadrovskih zadev je bilo stališče
komisije, da si poslovodstvo izbira svoje sodelavce ob pogojih, ki so zahtevani za opravljanje del in nalog.
Člani nadzornega sveta, ki niso člani revizijske komisije, so o delu revizijske komisije seznanjeni tako, da
prejemajo zapisnike sej, poleg tega pa revizijska komisija o svojem delu poroča na sejah nadzornega sveta.

POVZETEK
Iz navedenega je razbrati, da je Pošta Slovenije kljub gospodarski in finančni krizi poslovala uspešno. Družba
vzpostavlja sistem obvladovanja tveganj, obvladuje stroške, sproti nadomešča storitve v upadu ter utrjuje svoj
tržni položaj, ob vsem navedenem pa ohranja tudi skrb za zaposlene. Ob podpori nadzornega sveta je tudi v
bodoče pričakovati njeno uspešno poslovanje.
Letno poročilo o delu so člani nadzornega sveta sprejeli soglasno.

1.

Splošni podatki
Drago Bahun,
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predsednik nadzornega sveta
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Prenesemo
VSE
In delamo s srcem.
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Pošta Slovenije

Zavedamo se svoje dolgoletne vloge v vsakodnevnem življenju naših strank,
partnerjev in zaposlenih. In svoje odgovornosti do njih. Zato so naše poslovalnice
prijazne do uporabnikov, naše poslovanje zdravo ter naše zaposlitveno okolje varno.
V povprečju poslovalnice Pošte Slovenije vsak dan obišče več kot 416.000 ljudi,
za njihovo zadovoljstvo pa dnevno skrbi več kot 6.700 zaposlenih.

23
Pošta Slovenije d. o. o. je bila ustanovljena z uredbo Vlade Republike Slovenije, izdano na podlagi Zakona o
Pošti Slovenije. Družba ima sedež na Slomškovem trgu v Mariboru. Osnovni kapital Pošte Slovenije d. o. o. znaša
121.472.482 evrov in je zagotovljen z osnovnim vložkom ustanovitelja in edinega družbenika, to je Republike
Slovenije, ki je za to pridobil 100-odstotni delež.

1.2
DEJAVNOST
Primarna dejavnost Pošte Slovenije je izvajanje univerzalne poštne storitve, kar obsega sprejem, usmerjanje,
prenos in dostavo pisemskih in paketnih pošiljk v notranjem in mednarodnem poštnem prometu.
Velik pomen imajo tudi druge poštne in kurirske storitve, denarne storitve ter prodaja blaga.
V Pošti Slovenije opravljamo še vrsto drugih dejavnosti, določenih z aktom o ustanovitvi družbe.

Pošta Slovenije
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1.3
UPRAVLJANJE DRUŽBE
O upravljanju družbe odločajo:
• ustanovitelj,
• nadzorni svet in
• poslovodstvo.

S 5. marcem 2009 je Vlada Republike Slovenije imenovala štiri nove člane. Od takrat naprej je nadzorni svet v
letu 2009 deloval v naslednji sestavi:
• Drago Bahun, predsednik,
• dr. Peter Kukovica, član,
• Darinka Virant, članica,
• Vojko Čok, član,
• Bernarda Keše, članica in
• Božidar Pograjc, član.
Bernarda Keše in Božidar Pograjc kot predstavnika zaposlenih nadaljujeta svoj mandat, ki sta ga nastopila 31.
julija 2007.
Poslovodstvo Pošte Slovenije ima tri člane: generalnega direktorja, namestnika generalnega direktorja in člana
poslovodstva. Poslovodstvo imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe za dobo petih let z možnostjo večkratnega
ponovnega imenovanja.
Sestava poslovodstva v letu 2009:
• Aleš Hauc, generalni direktor,
• mag. Igor Marinič, namestnik generalnega direktorja, in
• Vinko Filipič, član poslovodstva.
Omejitve poslovodstva pri zastopanju družbe so opredeljene v 29. členu akta o ustanovitvi družbe, družbo pa
zastopata skupaj dva člana poslovodstva ali član poslovodstva skupaj s prokuristom. Prokurista nadzorni svet
ni imenoval.
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OSEBNA IZKAZNICA

Nadzorni svet je v letu 2009 deloval v dveh sestavah. Do poteka mandata dne 19. januarja 2009 so bili njegovi člani:
• mag. Matjaž Janša, predsednik,
• Darko Vuser, član,
• Zoran Lešnik, član,
• Venčeslav Senekovič, član,
• Branko Tantegel, član,
• Bernarda Keše, članica in
• Božidar Pograjc, član.

Pošta Slovenije

1.1

1

SPLOŠNI PODATKI

Nadzorni svet je sestavljen iz šestih članov, od katerih je štiri člane imenovala Vlada Republike Slovenije, dva
člana pa je izvolil svet delavcev Pošte Slovenije. Člani nadzornega sveta so imenovani oz. izvoljeni za dobo
štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.

Splošni
podatki
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1.

Ustanovitelj in edini lastnik družbe Pošta Slovenije je Republika Slovenija, ki uresničuje ustanoviteljske pravice
prek Vlade Republike Slovenije.
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POSLOVODSTVO
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1

ORGANIGRAM POŠTE SLOVENIJE d. o. o.

Pošta Slovenije je imela v letu 2009 deset poslovnih enot, in sicer Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Poštni
logistični center Ljubljana, Maribor, Poštni logistični center Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo
mesto, ter strokovne službe družbe.

Generalni direktor

Za strokovna področja so v strokovnih službah družbe oblikovani naslednji sektorji:
Sektor za logistiko, Sektor za trženje, Kadrovsko-pravni sektor, Sektor za računovodstvo, Sektor za finance,
Sektor za mednarodne odnose, Sektor za investicije in nabavo, Sektor za informatiko, Sektor za korporativno
varnost in nadzor in Sektor za razvoj storitev.

Služba notranje
revizije

Namestnik
generalnega direktorja

Član poslovodstva

SVETOVALCI
POSLOVODSTVA

ŠTABNE
SLUŽBE

Služba za odnose z
javnostmi

Služba za strateški
razvoj

Služba za poslovne
procese

SEKTOR ZA
LOGISTIKO

SEKTOR ZA
TRŽENJE

SEKTOR ZA
INFORMATIKO

SEKTOR ZA
RAČUNOVODSTVO

SEKTOR ZA
FINANCE

SEKTOR ZA
INVESTICIJE IN NABAVO

KADROVSKO
PRAVNI SEKTOR

SEKTOR ZA
MEDNARODNE ODNOSE

SEKTOR ZA
RAZVOJ STORITEV

SEKTOR ZA KORPORATIVNO
VARNOST IN NADZOR

Služba za tehnologijo
poštnih storitev

Služba za tržno
komuniciranje

Sistemski inženiring

Knjigovodska služba

Služba za globalne
finance

Služba za investicije

Služba za razvoj
zaposlenih

Služba za mednarodni
poštni promet

Služba za raziskave

Služba za korporativno
varnost

Služba za tehnologijo
drugih storitev

Služba za
prodajo storitev

Servisni center

Kontroling

Finančnooperativna
služba

Nabavna služba

Pravna služba

Služba za mednarodno
sodelovanje in prodajo

Služba za razvoj

Služba notranje
kontrole

Služba za transport

Služba za znamke

Služba za razvoj
informacijskih rešitev

Obračun plač

Služba za gradbeništvo

Služba za splošne
zadeva

Carinska
in izmenjalna pošta

Služba informacijske
varnosti

Služba za intralogistiko

Služba za trgovsko blago
in oglaševalske medije

Služba za
informacijske storitve

Služba za organizacijo

Špediterstvo

Pooblaščenec za prepreč.
pranja denarja

PE KOPER

PE KRANJ

PE LJUBLJANA

PE PLC LJUBLJANA

PE PLC MARIBOR

PE MARIBOR

PE MURSKA SOBOTA

PE NOVA GORICA

PE NOVO MESTO

POŠTE

POŠTE

POŠTE

POŠTE

POŠTA
1102 LJUBLJANA

POŠTA
2102 MARIBOR

POŠTE

POŠTE

POŠTE

POŠTE

ODDELKI

ODDELKI
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Služba za centralne
registre
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Poslovno poročilo
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Prenesemo
VSE
In skrbimo za ustvarjalnost.
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Naših zaposlenih ter ljudi iz našega okolja. Najboljše prihaja iz ljudi, zato vlagamo
v znanje in zadovoljstvo naših deležnikov. Pošta Slovenije sodeluje z vrsto fakultet in
strokovnih šol, mlade vzpodbujamo in jim pomagamo na izobraževalnem, umetniškem
in športnem področju. Del sredstev za nakup poslovnih daril vsako leto
namenimo v dobrodelne namene.
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2.1
POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKE
USMERITVE POŠTE SLOVENIJE

Pošta Slovenije hkrati z noveliranjem SRP identificira projekte in aktivnosti, s katerimi bo uresničevala
postavljene cilje. Z njimi bo nadgradila projekte, ki jih nameravamo zaključiti v letu 2010. Intenzivnost vlaganj
v aktivnosti, povezane z uresničevanjem strateških usmeritev, bo vplivala na poslovanje podjetja.

Poslovno
poročilo

POSLOVNO POROČILO

V skladu s spremembami v internem in eksternem okolju podjetja ter novo strategijo Svetovne poštne zveze je
Pošta Slovenije v letu 2009 pristopila k izvedbi dopolnitev in sprememb Strateškega razvojnega programa
družbe (v nadaljevanju: SRP).
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2
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2.

STRATEŠKE USMERITVE POŠTE SLOVENIJE

Ključne za doseganje poslovnih ciljev Pošte Slovenije bodo še naprej tradicionalne poštne storitve. Stalnim
spremembam okolja, globalizaciji, spremenjenim navadam strank in za leto 2011 napovedani liberalizaciji
poštnega trga pa bo Pošta Slovenije odgovorila z implementacijo naslednjih strateških usmeritev:
• V središče vseh prizadevanj Pošte Slovenije postaviti uporabnika.

POSLANSTVO

• Vzpostavitev strateškega partnerstva s tujim poštnim operaterjem: širiti poslovanje na trge poštnih in
logističnih storitev jugovzhodne Evrope in vzpostavljati nove oblike sodelovanja.

VIZIJA

• Ohranitev statusa vodilnega ponudnika storitev plačilnega prometa in storitev na transakcijskih računih za
fizične osebe in male podjetnike v sodelovanju s Poštno banko Slovenije, d. d.

Biti najpomembnejši in največji izvajalec poštnih in z njimi povezanih logističnih storitev v Sloveniji tudi
po liberalizaciji poštnega trga v EU.

• Aktivna in odgovorna, ekološko naravnana politika, ob upoštevanju načela gospodarnosti v vseh poslovnih
funkcijah podjetja.

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

• Zagotavljanje sodobnega informacijskega sistema, ki bo sredstvo za doseganje strateških ciljev podjetja:
storitveno orientiran informacijski sistem in izkoriščanje prostorske razpršenosti bosta omogočila hitro
prilagajanje tržišču, hkrati pa bosta prispevala k učinkovitejšemu delu z uvedbo elektronskega poslovanja in
s podporo pri sprejemanju odločitev na vseh ravneh.

Zagotavljati dolgoročno plačilno sposobnost in optimalno donosnost vloženega kapitala.
Pošta Slovenije

• Optimizacija procesov: poslovanje s Pošto Slovenije mora biti preprosto in do uporabnika prijazno; izboljševati
učinkovitost in kakovost prenosa poštnih pošiljk ob hkratnem zagotavljanju ustrezne donosnosti ter ohranjati
vodilni tržni delež na področju tradicionalnih poštnih storitev.

S stalnim izvajanjem projektov uvajanja novih storitev in diverzifikacijo obstoječih bo Pošta Slovenije v
prihodnjih letih nadomestila upadanje prihodkov od klasičnih poštnih storitev.
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Prispevati k:
• nacionalnemu razvoju tudi na demografsko ogroženih območjih,
• zadovoljstvu državljanov kot uporabnikov storitev,
• večanju konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti podjetij in drugih poslovnih subjektov.

• Organska rast: nenehno razvijati nove storitve in nadgrajevati obstoječe klasične storitve ter skrbeti za njihovo
kakovostno izvajanje.

Pošta Slovenije

Zagotavljati razvoj ter kakovostno, konkurenčno in zanesljivo izvajanje:
• 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.

• Zaposleni so srce Pošte Slovenije in ključ do zadovoljnih uporabnikov: stalno skrb namenjati strokovnemu
izobraževanju in prizadevanju, da pritegnemo in obdržimo uspešne strokovnjake. Vzpostavljati kulturo, ki
temelji na vrhunski izvedbi.
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PRODAJA IN TRŽENJE

Svetovna gospodarska gibanja so bila v letu 2009 pod vplivom finančne krize, ki se je, predvsem zaradi močne
vpetosti Pošte Slovenije v domače in mednarodne tokove pošiljk in blaga, močno odrazila tudi na poslovanju
naše družbe.

2.3.1

Tako smo predvsem v mednarodnem poslovanju najprej zaznali negativno realno rast BDP v evroobmočju od
drugega četrtletja leta 2008 naprej, nato pa v drugem četrtletju leta 2009 občutili manjše izboljšanje in zmanjšano
krčenje gospodarske aktivnosti, v drugi polovici leta pa stabilizacijo. Realna rast BDP je tako v letu 2008 znašala
0,6 odstotka, v letu 2009 pa je bila negativna in je na območju Evropske unije znašala (EU 27) - 4,2 odstotka,
v letu 2010 pa se bo gibala okrog + 0,7 odstotka. Inflacija na območju Evropske unije (EU 27) je v letu 2009
znašala 1,0 odstotek.

STORITVE

Vsekakor se zaradi izboljšanja poslovanja nadejamo, da bodo gospodarstva tekom leta 2010 postopno okrevala,
zavedamo pa se, da bo okrevanje neenakomerno, ker so nekateri spodbujevalni dejavniki začasni, in dokaj
počasno, ker je svetovna gospodarska aktivnost šibka, negotovost pa velika. Zasebna potrošnja bo po projekcijah
oslabljena zaradi vse večje brezposelnosti in nizkega zaupanja potrošnikov, čeprav bo realni dohodek spodbujala
nizka inflacija.

Poslovno
poročilo

2.3
2
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2.2

V letu 2009 smo v Pošti Slovenije opravili 1.126.974.902 storitev, kar predstavlja 7-odstotni padec v primerjavi
z letom 2008.
Nižji obseg opravljenih storitev je predvsem posledica slabše gospodarske aktivnosti, nižje potrošnje
prebivalstva, prehoda na cenejše ter sodobnejše načine komuniciranja in prenehanja poslovanja nekaterih večjih
poslovnih partnerjev.

Podobno kot na poslovanje Pošte Slovenije so razmere na trgu vplivale tudi na celoten sektor prometa, skladiščenja
in zvez, kjer je bilo v letu 2009 zaznati 6,5-odstotni padec aktivnosti, v letu 2010 pa se pričakuje ničelna rast.
Vir: www.umar.gov.si; www.stat.si; www.petrol.si; www.epp.eurostat.ec.europa.eu
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Glede na aktualna pričakovanja gibanj v mednarodnem okolju, ko naj bi velikemu padcu gospodarske aktivnosti v
drugi polovici leta 2010 sledil postopen obrat navzgor, tudi v Sloveniji do konca leta 2010 pričakujemo nekoliko
višjo raven gospodarske aktivnosti. Znaki stabilizacije, čeprav na zelo nizki ravni, so se pokazali že v drugem
četrtletju, ko se je BDP glede na predhodno četrtletje povečal za 0,7 odstotka. Ob upoštevanju dinamike v lanskem
tretjem in četrtem četrtletju pa rahel dvig aktivnosti do konca leta pomeni, da bo BDP v drugi polovici leta 2010
medletno še vedno precej nižji, le stopnje upada bodo manjše kot v prvi polovici leta. V skladu z upoštevanjem
izjemno visokih tveganj, ki izhajajo iz negotovosti glede razsežnosti globalne gospodarske krize in različnih ocen
posledic, ki jih je kriza pustila na posameznih gospodarstvih, smo pripravili tudi plan poslovanja za leto 2010.

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije
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Na poslovanje družbe najpomembneje vplivajo ekonomski dejavniki na domačem trgu, kjer v letu 2009 beležimo
7,8-odstotni realni padec BDP, opazne pa so tudi negativne spremembe na trgu dela. Rast plač v zasebnem
sektorju se umirja, povečuje se število brezposelnih, ki je bilo decembra 2009 za 46 odstotkov višje kot pred
letom dni. Na povečana tveganja za izgubo zaposlitve in posledično dohodkov od dela se gospodinjstva odzivajo
z večjim previdnostnim varčevanjem in manjšo potrošnjo, zlasti pri nakupu trajnih dobrin, tako da za leto 2009
beležimo 2-odstotni upad zasebne potrošnje. Inflacija v Sloveniji je bila v letu 2009 1,8-odstotna. Navedeno se
seveda močno odraža tudi v doseženih poslovnih rezultatih za leto 2009.
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Pregled storitev Pošte Slovenije

Storitve Pošte Slovenije v letu 2009 izkazujejo upad

Tabela 1

v 000 kos

1.400.000

3

4=2/3

1.

Poštne storitve

1.027.571

1.098.889

94

1.1.

Rezervirane storitve

256.678

272.209

94

1.2.

Univerzalna storitev

31.479

34.220

92

31.172

33.836

92

308

383

80

739.414

792.461

93

1.3.1 Pisma

20.336

19.042

107

1.3.2 Paketi, poslovni paketi, palete

7.159

8.237

87

1.2.1 Pisma
1.2.2 Navadni paketi, paketi
1.3.

Druge storitve

285

298

96

1.3.4 Naslovljena, delno naslovljena direktna pošta

53.749

59.854

90

1.3.5 Nenaslovljena direktna pošta

545.920

549.405

99

1.3.6 Naslovljene, delno nasl. publikacije, M-vreče

35.070

39.731

88

1.3.7 Nenaslovljene publikacije, priloge

73.734

112.872

65

1.3.8 Ostale storitve v okviru drugih poštnih storitev

3.162

3.023

105

2.

Denarne storitve

40.623

42.861

95

2.1

Poštne nakaznice

473

466

101

2.2

Poštna banka Slovenije

5.884

6.044

97

2.3

Plačilni promet

33.318

35.340

94

2.4

Poslovne banke

948

1.011

94

3.

Ostale storitve

58.781

66.284

89

3.1

Telegrami, telefaksna sporočila

627

643

97

3.2

Prodaja trgovskega blaga

18.784

27.009

70

3.3

Prodaja komisijskega blaga

12.623

4.732

267

3.4

Srečke, stave, loto

12.404

11.836

105

3.5

Virtualne storitve

760

760

100

3.6

Ostalo

13.583

21.303

64

1.208.034

93

1.3.3 Hitra pošta

Skupaj

1.126.975

Pošta Slovenije
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V strukturi števila storitev največji delež pripada drugim poštnim storitvam
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Št. storitev v 000 kos

1. POŠTNE STORITVE
Poštne storitve so v primerjavi z letom 2008 nižje za 6 odstotkov. Upadle so na področju vseh vrst poštnih
storitev, razen pri priporočenih in vrednostnih pismih, ki spadajo med druge poštne storitve, ter pri ostalih
storitvah v okviru drugih poštnih storitev.
Rezervirane storitve
Rezervirane poštne storitve so prenos poštnih pošiljk korespondence v notranjem prometu in v Republiko
Slovenijo prispelih poštnih pošiljk korespondence v mednarodnem poštnem prometu, če je masa teh pošiljk
manjša od 50 g in cena nižja od dvainpolkratnika cene prenosa poštne pošiljke korespondence standardne
kategorije prve težnostne stopnje, ki je določena v splošnem aktu o nomenklaturi poštnih storitev.
Pri rezerviranih storitvah v letu 2009 beležimo 6-odstotni upad števila storitev glede na leto 2008.
Nižji obseg rezerviranih storitev v letu 2009 je posledica vse večje substitucije z drugimi (elektronskimi)
načini komuniciranja fizičnih in pravnih oseb. Opazne so nižje količine pošiljk nekaterih poslovnih bank zaradi
prehoda komitentov na elektronsko bančništvo in nekaterih pošiljateljev zaradi racionalizacije poslovanja
(večje število zbirnikov, računalniška izmenjava podatkov idr.). Upad števila sprejetih pošiljk je opaziti tudi pri
pisemskih pošiljkah, ki so vložene v poštne nabiralnike.

23 % Rezervirane poštne storitve
3 % Univerzalna poštna storitev
65 % Druge poštne storitve
4 % Denarne
5 % Ostale

2009

Univerzalna poštna storitev
Univerzalna poštna storitev je trajno, redno in nemoteno izvajanje z Zakonom o poštnih storitvah določenih
poštnih storitev s predpisano kakovostjo na celotnem ozemlju Republike Slovenije po cenah, ki so dostopne za
vse uporabnike poštnih storitev.
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2008

Pošta Slovenije

1

2009

Št. storitev v 000 kos

2
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Vrsta storitve
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Ugotavljamo, da je upad obsega univerzalne poštne storitve v primerjavi z letom 2008 posledica nižjih količin
prenosa vseh vrst univerzalne poštne storitve (pisem, dopisnic, tiskovin, priporočenih in vrednostnih pisem ter
navadnih paketov in paketov).
Druge poštne storitve
Druge poštne storitve so bile v letu 2009 za 7 odstotkov nižje kot v letu 2008; med njimi so posamezni segmenti
storitev beležili različno dinamiko.

Pošta Slovenije
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• Paketi in Hitra pošta
V primerjavi z letom 2008 smo pri paketih, poslovnih paketih in paletah dosegli za 13 odstotkov nižjo realizacijo
storitev kot v letu 2008. Upad števila storitev Hitre pošte je bil nekoliko nižji. Poglavitni razlog za manjše
število storitev je splošna gospodarska kriza, ki je negativno vplivala na prodajne rezultate naših strank ter
povzročila prenehanje poslovanja nekaterih večjih strank.

Poslovno
poročilo

2

• Ostale storitve v okviru drugih poštnih storitev
Mednje vključujemo storitve vpisa pošiljk v popis oddanih pošiljk, odtis štampiljke z oznako o plačani
poštnini, lepljenje znamk, izredno dostavo in izredni prevzem pošiljk. V primerjavi z letom 2008 so porasle za
5 odstotkov.

2. DENARNE STORITVE
Pošta Slovenije opravlja denarne storitve v imenu in za račun Poštne banke Slovenije, d. d. – bančna skupina
Nove Kreditne banke Maribor d. d. (v nadaljevanju Poštna banka).
Ugotavljamo, da število denarnih storitev na poštnih okencih upada. Splošni negativni trend se je nadaljeval tudi v
letu 2009; v primerjavi z letom 2008 so bile nižje za 5 odstotkov. Najbolj se je zmanjšalo število storitev plačilnega
prometa, manj pa storitve za Poštno banko, medtem ko je pri nakazniškem prometu opaziti manjšo rast.
Največji vpliv na upad denarnih storitev ima manjši obseg storitev plačilnega prometa. Vzroke je treba iskati v
prehodu na druge, sodobnejše oblike plačevanja (e-bančništvo, trajniki, direktne bremenitve) in v konkurenčnih
cenah storitev, ki jih ponujajo nekatere druge banke in hranilnice. Eden od razlogov za manjše število storitev je
tudi odpiranje vplačilnih mest v večjih krajih, kjer je možno opraviti storitev brez plačila provizije.

Segmenta dostave paketnih pošiljk in pošiljk hitre pošte se v Sloveniji močno prepletata. Nekateri ponudniki
paketnih storitev tudi prenos paketov v 24 urah oglašujejo kot prenos hitrih pošiljk. Zaradi navedenega je v
praksi obe ponudbi zelo težko ločevati. Zaradi različnega pojmovanja strank pri ločevanju hitrih pošiljk od
paketnih je oteženo tudi ustrezno pozicioniranje hitre pošte kot storitve na trgu. V tujini oba segmenta običajno
povezujejo s pojmom KEP-storitve (kurirske, ekspresne in paketne storitve).

V letu 2009 se je tudi znižalo število izplačil pokojnin upokojencem z nakaznicami, kar je bilo glede na vsebino
storitve tudi za pričakovati. Storitve, ki je namenjena upokojencem, mlajši upokojenci ne uporabljajo, saj so navajeni
drugačnega, sodobnejšega poslovanja in sodelovanja z banko. Pričakovati je nadaljnji zmerni upad storitve.

Storitve prenosa paketnih pošiljk in hitre pošte v svetu in Sloveniji predstavljajo eno izmed najhitreje rastočih
dejavnosti, zato je na trgu teh storitev prisotna vedno večja konkurenca. V notranjem prometu ima Pošta
Slovenije kljub slabši realizaciji v letu 2009 največji tržni delež, medtem ko je konkurenca na mednarodnem
trgu veliko močnejša in naš delež veliko manjši.

Z namenom povečati prodajo storitev in število komitentov Poštne banke smo v zadnjem četrtletju leta 2009
sodelovali pri pripravi skupne trženjske akcije, v katero bodo vključeni vsi zaposleni Pošte Slovenije ter Poštne
banke, začela pa se bo v začetku meseca marca 2010.

• Direktna pošta in publikacije
Direktna pošta je oglaševalsko, marketinško in drugo reklamno sporočilo, ki je enako po vsebini in poslano
najmanj desetim naslovnikom. V letu 2009 smo zaznali padec tudi pri teh storitvah.

3. OSTALE STORITVE

V okviru denarnih storitev pa beležimo konstantno rast storitev izplačila gotovine prek POS-terminalov.

Število ostalih storitev je v primerjavi z letom 2008 nižje za 11 odstotkov, največji vpliv je imel manjši obseg
storitev O’glasne pošte.

Med vsemi poštnimi storitvami se je najmanj znižal obseg nenaslovljene direktne pošte, medtem ko je večja
znižanja čutiti predvsem na strani publikacij. Sicer imamo na področju prenosa direktne pošte in publikacij v
Sloveniji večinski tržni delež, razen pri jutranji dostavi dnevnih časopisov.

Upad sprejema telegramov je pričakovan zaradi alternativnih možnosti sporočanja in izražanja voščil
(elektronske voščilnice, SMS, MMS ipd.), medtem ko so telefaksna sporočila porasla za 3 odstotke.

Kljub upadu v letu 2009 v naslednjih letih pričakujemo ponovno rast direktne pošte, k čemur bo prispevala

V okviru ostalih storitev smo v primerjavi z letom 2008 povečali prodajo srečk, stav in Lota.
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Pri univerzalni storitvi beležimo 8-odstotni upad števila storitev glede na leto 2008. Razlog za upad je vse večja
substitucija z drugimi (elektronskimi) načini komuniciranja fizičnih in pravnih oseb. Opaziti je tudi upad števila
sprejetih pošiljk iz poštnih nabiralnikov.

tudi uvedba novih storitev trženja preferenčnih baz podatkov. Ocenjujemo, da bodo stranke iz masovnega
pošiljanja nenaslovljene direktne pošte postopno prehajale v ciljno obveščanje svojih obstoječih in potencialnih
strank.

Pošta Slovenije

Poslovno
poročilo

2

Univerzalna poštna storitev so naslednje poštne storitve:
• prenos poštnih pošiljk do mase 2 kg,
• prenos poštnih paketov do mase 20 kg,
• storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke in
• prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne.
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V letu 2009 smo izdali 34 priložnostnih, tri redne in 80 osebnih znamk, za katere smo motive izbrali v Pošti
Slovenije, poleg tega pa še 302.000 osebnih znamk z 2.412 različnimi motivi, ki so jih naročili posamezni
naročniki.

2.3.2
MEDNARODNO SODELOVANJE

Pozornost je vzbudil tudi blok z eno znamko, na katerem je nazivna vrednost zapisana v Braillovi pisavi
(reliefni tisk).

V okviru spremljanja novosti na mednarodnem področju in zagotavljanja obveznosti iz naslova izvajanja
storitev v skladu z novimi predpisi Svetovne poštne zveze (v nadaljevanju: SPZ), International Post Corporation
(Mednarodna poštna korporacija, v nadaljevanju: IPC) in PostEurop smo v preteklem letu aktivno sodelovali v
delovnih skupinah omenjenih organizacij.

Pri rednih znamkah smo začeli izdajati novo serijo, katere znamke na samolepilnem papirju prikazujejo poleg
nove znamke Slovenije I feel Slovenia še značilne predmete iz slovenske ljudske zakladnice, ki jih danes
izdelujejo kot prepoznavne slovenske spominke. Na samolepilnem papirju smo pripravili tudi serijo rednih
znamk Cvetje Slovenije in s tem začeli izdajati znamke na samolepilnem papirju za potrebe poštnega prometa.

Posebno pozornost smo namenili merjenju kakovosti prenosa pisemskih pošiljk znotraj EU, dostavi čezmejnih
paketov ter obračunu stroškov dostave mednarodnih pošiljk v skladu s poštno direktivo Evropske unije.

V letu 2009 smo razširili ponudbo za naročanje osebnih poštnih znamk. Obstoječi ponudbi okvirjev v modri,
rumeni, zeleni in sivi barvi, predvidenih za dotisk motivov, smo dodali še okvirje v beli in rdeči barvi, novost
pa so tudi tematski okvirji na temo ljubezni, rojstnega dne, voščila, čestitk in abrahama. Ob dodanih okvirjih
smo razširili tudi možnost izbire nazivnih vrednosti, saj smo nazivnima vrednostma A in C dodali še nazivni
vrednosti B in D, znižali pa smo tudi minimalno količino osebnih znamk, ki jih je obvezno treba naročiti, s 100
na 20 kosov. Naročniki lahko tako izbirajo med skupno kar 88 različnimi kombinacijami okvirjev in nazivnih
vrednosti.

V sodelovanju z najvplivnejšimi in največjimi poštnimi operaterji smo iskali rešitve za ohranjanje količine
izmenjane pošte tudi v časih prihajajoče krize. Prav tako smo v mednarodnem prometu izvajali aktivnosti,
povezane s pripravami na liberalizacijo trga poštnih storitev leta 2011.

2

USTVARJAMO SVET V ZNAMKAH. SVET BREZ KONCA.

Med znamkami sta bili dve odmevni izdaji v obliki blokov z dvema znamkama. Prvi blok je izšel kot del
svetovne akcije ozaveščanja o problemih globalnega segrevanja, drugi pa kot prva skupna izdaja s sosednjo
Hrvaško.

S poštnimi operaterji so potekali razgovori in pogajanja na področju prenosa pisemskih, paketnih in ekspresnih
pošiljk, veliko aktivnosti je bilo usmerjenih predvsem h krepitvi sodelovanja ter povečanju izmenjave pošiljk
v regiji.

Pošta Slovenije

POŠTNE ZNAMKE IN FILATELISTIČNI IZDELKI

Vse priložnostne izdaje so spremljali ovitki prvega dne, ki jih je bilo v letu 2009 skupaj 26, dva pa sta dodatno
spremljala božično-novoletno izdajo.
Izdali smo tudi tri razglednične in tri dotiskane dopisnice, pet številk Biltena poštnih znamk ter pripravili Letno
mapo znamk 2009 in letnik znamk v vložnem kartonu.

Letno poročilo 2009

Rast komisijske prodaje v letu 2009 lahko pripišemo učinku prehoda določenih vrst blaga iz klasične v komisijsko
prodajo, pa tudi večji prodaji razširjenega izbora blaga. V ta namen smo povečali število razstavnih stojal v
prostorih za stranke.

2.3.3

Pošta Slovenije

Poslovno
poročilo

2

Prodaja trgovskega blaga, ki jo opravljamo na poštnih okencih poleg poštnih, denarnih in ostalih pogodbenih
storitev, spada med naše dopolnilne dejavnosti, s katerimi se želimo približati svojim uporabnikom ter jim
zagotoviti čim boljšo ponudbo na enem mestu.
V letu 2009 beležimo padec prodaje trgovskega blaga in hkrati porast prodaje komisijskega blaga: nižji obseg
prodaje trgovskega blaga je delno posledica prehoda prodaje nekaterih artiklov iz trgovskega blaga v komisijo,
pa tudi ukinitve prodaje sodnih in upravnih kolkov, manjše prodaje klasičnih voščilnic in razglednic, ukinitve
prodaje žetonov za mestni promet in tudi zmanjšane kupne moči zaradi splošne finančne krize.
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NAŠ CILJ SO INFORMIRANE STRANKE, POT DO NJIH PA JE JASNA:
POŠTENO IN ODPRTO KOMUNICIRANJE.

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2009

Tudi v letu 2009 smo izvajali začrtano strategijo tržnokomunikacijskih aktivnosti, zavedajoč se vrednosti in
pomena poštenega in ažurnega komuniciranja z najširšo javnostjo in vsemi deležniki Pošte Slovenije.
Čeprav smo v letu 2009 na trgu najglasneje predstavljali osebne poštne znamke, lahko tržnokomunikacijske
aktivnosti strnemo v naslednje akcije za predstavitev prodaje naših storitev in blaga:
- Prodaja trgovskega blaga na poštah – oglaševalske akcije ob valentinovem, dnevu žena in materinskem
dnevu, veliki noči, ob začetku šole, akcije oglaševanja prodaje sveč na poštah ter adventne in božične ponudbe
na poštah.
- Osebne poštne znamke – klasični oglasi, stilski in fini oglasi, prenovljena ponudba s prenovljenim informativnim
prospektom, nagradne igre.
- Hitra pošta – oglaševalske akcije, reklame na avtomobilih, prenovljen informativni prospekt.
- LX-telegrame smo v letu 2009 zaradi priprave prenovljene ponudbe LX-voščilnic in LX-daril oglaševali v
manjšem obsegu.
- Informacijske storitve – kombinacija klasičnega oglaševanja in podpore s PR-članki in intervjuji v strokovnih
publikacijah, predstavitve na srečanjih strokovne javnosti s predavanji, dogodki ipd.
- Ostale storitve (razvijanje fotografij, poštna potovanja, vplačila iger Loterije Slovenije in Športne loterije
ipd.) – oglaševanje prek različnih internih kanalov komuniciranja (oglaševanje v prostorih pošt na LCDmonitorjih in s plakati, e-sporočila registriranim uporabnikom, oglaševanje v prodajnem katalogu Pošte
Slovenije in v internem časopisu Poštni razgledi).
- Vaša pošta – oglaševalsko-komunikacijske akcije posebej za poslovno javnost in za fizične osebe:
spletna oglaševalska akcija, objave s PR-članki in intervjuji, vprašalnik s predstavitvijo prednosti vsem
gospodinjstvom.
- Paketna embalaža – pregled ponudbe paketne embalaže v informativnem prospektu, oglaševanje v tiskanih
medijih.
- Korporativni tiskan oglas – priprava tiskanih oglasov, oglaševanje v tiskanih medijih, predvajanje televizijskega
spota.
- Poletni paket za brezskrbne počitnice – tiskan oglas.
- Svetovni dan pošte – 9. oktober – dnevi odprtih vrat v PLC-jih, prireditve za otroke s Poštarjem Pavlijem po
vsej Sloveniji.
- Spletna nagradna igra ob prenovi spletnih strani Pošte Slovenije.

Poslovno
poročilo

2

V letu 2010 bomo obogatili vsebine, tekoče osveževali informativne vsebine, povečali atraktivnost medijev na
poštah ter aktualne ponudbe predstavljali potencialnim oglaševalcem.
Na sejmu VISCOM v Düsseldorfu smo prejeli nagrado za najboljši koncept oz. kompletni projekt vzpostavitve
večjega digitalnega oglaševalskega omrežja v Evropi.
Število izdaj O’glasne pošte smo v letu 2009 zmanjšali, zato pa stremimo k cilju, da strankam ponujamo
uporabne in kakovostne ponudbe naših oglaševalcev. V prihodnosti bomo poskusili povečati atraktivnost z
dodajanjem uredniških vsebin, da bi tako pritegnili nove oglaševalce. Glede na večje število tiskanih medijev,
ki jih izdajamo, pa obstaja možnost združitve O’glasne pošte s kakšnim od njih.

TUDI V POSLOVNEM SVETU GRADIMO PRISTNE OSEBNE ODNOSE.
S poslovnimi partnerji želimo gojiti odlične poslovne in pristne osebne odnose. Verjamemo, da k temu prispevajo
osebna srečanja in ohranjanje stikov ob najrazličnejših priložnostih.
V letu 2009 smo poslovne partnerje povabili na srečanja ob različnih dogodkih:
• januarja smo s pomembnejšimi poslovnimi partnerji dva dni vzpodbujali naše lisičke na tekmovanjih za
Zlato lisico, ki ga vsa leta gosti Mariborsko Pohorje;
• junija smo poslovne partnerje povabili na literarno-glasbeni večer “Mi2 pišema poezije” v spektakularnem
ambientu Dvorca Novo Celje;
• julija smo se s poslovnimi partnerji popeljali s flosarji po reki Dravi, doživeli splavarski krst, nato pa pristali
v središču dogajanja Festivala Lent;
• decembra smo združili novoletni sprejem, ki je bil tudi v letu 2009 v prostorih SNG Maribor, z ogledom
Netopirja, operete skladatelja Johanna Straußa mlajšega.
Poslovne stranke smo med letom večkrat presenetili s pošiljkami in darilci v sklopu akcij direktnega marketinga.
Organizirali smo šest akcij, v katerih smo bodisi z LX-telegrami bodisi s Hitro pošto poslovne partnerje
presenečali s pozornostmi, ki olepšajo življenje.

ZA NAJPOMEMBNEJŠE PREBIVALCE DANAŠNJEGA IN JUTRIŠNJEGA SVETA!
V Pošti Slovenije smo v letu 2009 namenili veliko aktivnosti otrokom – na različnih dogodkih in otroških
prireditvah smo jih obiskali z maskoto Poštarja Pavlija, večkrat so se mu pridružile še maskote osebnih poštnih
znamk, in da je bilo veselje in presenečenje popolno, se je v poštarjevi torbi vedno našlo kaj zanimivega.

Letno poročilo 2009

TRŽNO KOMUNICIRANJE
IN UPRAVLJANJE BLAGOVNE ZNAMKE

V letu 2009 smo uspeli izboljšati funkcionalnost naših medijev. Prostori pošt postajajo vse bolj uspešen medij tako
za lokalne kot za širše oglaševalce. Naj se oglaševalci odločijo za oglaševanje na poštnih okencih ali na LCDmonitorjih – ob številu strank na poštah, ki nas dnevno obiščejo, sta njihova opaznost in s tem uspeh zagotovljena.

Pošta Slovenije

2

Poslovno
poročilo

2.3.4

SMO ODLIČEN MEDIJ. POSTAJAMO ŠE GLASNEJŠI. ŠE BOLJŠI.
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Tudi v letu 2009 smo izvedli več tržnih raziskav in na osnovi rezultatov sprejeli odločitve o nadaljnjem
poslovanju ter o tržnokomunikacijskih aktivnostih. Navajamo nekatere od njih:
• tržna raziskava na temo trgovskega blaga, oglaševalskih medijev, potovanj ter zaposlenih,
• tržna raziskava s štetjem obiska strank na poštah – ljudje še vedno zelo pogosto in radi prihajamo na pošto:
v povprečju eno pošto obišče 787 obiskovalcev dnevno (17.314 obiskovalec/mesec), na največjih poštah je
obiskovalcev celo več kot 1.300 na dan,
• tržna raziskava Skriti kupec – ker so urejeni prostori ter prijazni, strokovni in kompetentni zaposleni naša moč!

2.4
POŠTNO OMREŽJE IN LOGISTIKA

2.4.1
ENOTE JAVNEGA POŠTNEGA OMREŽJA
Konec leta 2009 je bilo v Sloveniji 559 enot poštnega omrežja, v primerjavi z letom 2008 se je število enot
povečalo za eno. Odprli smo paketno pretovorno pošto Šenčur, v sklopu katere deluje pošta 4102 Kranj, zaprli
pošto 8291 Sevnica ter preoblikovali 13 stacionarnih pošt v premične.

3,76 % Premične pošte

Poslovno
poročilo

2009

2

Na prenovljeni spletni strani je zaživel otroški kotiček s Poštarjem Pavlijem, kjer je vedno kaj novega in kjer
ne manjka zabavnih zgodbic o prigodah Poštarja Pavlija niti nagradnih iger.

Z REDNIMI TRŽNIMI RAZISKAVAMI SMO ŠE BLIŽJE
VSEM, ZA KATERE DNEVNO URESNIČUJEMO NAŠE POSLANSTVO.

Letno poročilo 2009

0,18 % Sezonske pošte
0,36 % Pogodbene pošte

V letu 2009 je še širše in še odmevnejše ponovno zaživela Božičkova pošta. Da bi mladim približali čar pisanja
in prejemanja pisem ter voščilnic, smo otroke povabili, da pišejo Božičku na za to posebej določen Božičkov
naslov. Poštar Pavli mu je pomagal prebirati ter odgovarjati na prav vsa pisma otrok – bilo jih je skoraj pet tisoč!

Pošta Slovenije

94,80 % Stalne pošte

0,36 % Izpostavljena okenca
0,36 % PLC
0,18 % PPP

GOSTOTA JAVNEGA POŠTNEGA OMREŽJA
Tipični kazalci gostote poštnega omrežja, to so število km2, prebivalcev in gospodinjstev na enoto javnega
poštnega omrežja, so se nekoliko spremenili, ker gostoto poštnega omrežja računamo na osnovi stalnih pošt,
prejšnja leta pa na podlagi vseh organizacijskih enot. V letu 2009 smo imeli 530 stalnih pošt; enota poštnega
omrežja je tako v letu 2009 pokrivala povprečno 38,3 km2, 1.387 gospodinjstev oz. 3.854 prebivalcev.
Po zadnjih znanih podatkih Svetovne poštne zveze za leto 2007 sodi Slovenija med evropske države z gostejšim
poštnim omrežjem.

POŠTNA OKENCA
Število poštnih okenc je ostalo v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 na isti ravni. Pošta Slovenije opravlja
storitve na skupaj 1.193 poštnih okencih, od tega na 207 specializiranih okencih, na katerih lahko uporabniki
opravijo samo določeno vrsto storitve – tisto, za katero je okence specializirano. Kombiniranih okenc, kjer je
možno opraviti le določene storitve (npr. poštne storitve in nakup blaga, denarne storitve in nakup blaga itd.), je
234, univerzalnih, na katerih lahko uporabniki opravijo vse vrste storitev, pa je 752.

POGOSTOST DOSTAVE
V letu 2009 je bilo 63,1 odstotka gospodinjstev vključenih v šestkrat tedensko dostavo in 36,9 odstotka v
petkrat tedensko dostavo. V izpostavljene predalčnike prejema pošiljke pet- oz. šestkrat tedensko 0,64 odstotka
gospodinjstev.

Letno poročilo 2009

Izdali smo tudi otroško pobarvanko s Poštarjem Pavlijem, iz katere lahko otroci Poštarju Pavliju pošiljajo
zgodbe. Ta jim je vsakič odpisal in jim poslal praktična darilca.

Deleži različnih organizacijskih oblik pošt – največ je stalnih pošt

Pošta Slovenije
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Poslovno
poročilo

Z veseljem smo prižigali iskrice sreče v očeh otrok z brezplačnimi predstavami s Poštarjem Pavlijem za otroke s
posebnimi potrebami, tiste, ki se zdravijo oz. so vključeni v različne zavode, in tiste iz socialno ogroženega okolja.

37 % 5-krat tedenska

2009

Poslovno
poročilo
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63 % 6-krat tedenska

prvega razreda. Ker v Sloveniji v notranjem prometu nimamo kategorije prednostnih pošiljk, so predmet meritve:
• standardna pisma,
• navadna pisma do 20 g in
• navadna pisma nad 20 g do 50 g.
V skladu s Pravilnikom o kakovosti in načinu izvajanja univerzalne poštne storitve mora biti v enem letu:
• vsaj 95 odstotkov poštnih pošiljk korespondence v notranjem prometu prenesenih v enem delovnem dnevu,
• vsaj 99,5 odstotka poštnih pošiljk korespondence v notranjem prometu prenesenih v dveh delovnih dneh.

2
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Poslovno
poročilo

Dve tretjini gospodinjstev imata šestkrat tedensko dostavo

Nerevidirani podatki merjenja kakovosti za leto 2009 so naslednji:
• v enem delovnem dnevu (D + 1) je bilo prenesenih 93,9 odstotka pošiljk,
• v dveh delovnih dneh (D + 2) je bilo prenesenih 99,5 odstotka pošiljk.

V Pošti Slovenije uporabljamo različne naprave poštnega omrežja, kot so poštni nabiralniki, poštni predali,
izpostavljeni predalčniki, v poštnih logističnih centrih pa avtomatske usmerjevalnike za različne vrste pošiljk
idr. V primerjavi z letom 2008 smo število poštnih nabiralnikov zmanjšali s 3.054 na 2.790, število poštnih
predalov pa zvišali s 16.996 na 17.648.
Število avtomobilov smo v letu 2009 z 993 povečali na 1.009, število dvokoles pa s 1.926 znižali na 1.896.

2.5

Pošta Slovenije
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UPRAVLJANJE S KAKOVOSTJO
KAKOVOST PRENOSA
POŠTNIH POŠILJK V NOTRANJEM POŠTNEM PROMETU
V skladu z 11. členom Pravilnika o kakovosti in načinu izvajanja univerzalne poštne storitve preverja kakovost
prenosa organ, ki je neodvisen od izvajalca univerzalne poštne storitve. Z javnim razpisom Pošte Slovenije je
bilo izbrano podjetje Quotas GmbH iz Nemčije. Redno merjenje rokov prenosa v notranjem poštnem prometu
v skladu s standardom SIST EN 13850:2004 se je začelo leta 2006, in sicer za prvo triletno obdobje. Standard
predpisuje merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte

V organizaciji IPC je tudi v letu 2009 potekalo merjenje kakovosti prenosa prednostnih pisemskih pošiljk, ki ga
je izvajalo podjetje TNS Research International iz Velike Britanije.
Z udeleženci iz Slovenije so testna pisma izmenjevali udeleženci naslednjih držav: Avstrije, Belgije, Bosne
in Hercegovine, Bolgarije, Cipra, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Irske, Islandije,
Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Madžarske, Makedonije, Malte, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske,
Portugalske, Romunije, Slovaške, Španije, Švedske, Švice in Velike Britanije.
Doseženi so bili naslednji rezultati:
• 94,6 odstotka pošiljk iz tujine je bilo vročenih dan po prispetju v Slovenijo;
• pošiljke iz tujine so do naslovnikov v Sloveniji potovale v povprečju 2,5 dneva;
• pošiljke iz Slovenije so do naslovnikov v tujini potovale v povprečju 2,7 dneva.
Kakovost dostave v Sloveniji ostaja na isti ravni kot leta 2008.
Zaradi predpisov SPZ ter podpisanih pogodb REIMS in UNEX je v mednarodnem merilu treba zagotavljati
kakovost in s tem upravičiti povrnitev celotnega plačila stroškov dostave v Sloveniji, kar velja tudi za storitvi
Mednarodni poslovni paket in Hitra pošta v tujino – Pošiljka EMS. Uspešno smo zaključili projekt zamenjave
programske opreme in se vključili v vsa merjenja rokov prenosa za mednarodne poštne pakete, mednarodne
poslovne pakete ter pošiljke EMS, katerih rezultate redno objavljata SPZ in IPC.

Letno poročilo 2009

NAPRAVE POŠTNEGA OMREŽJA
IN TRANSPORTNA SREDSTVA

KAKOVOST PRENOSA
POŠTNIH POŠILJK V MEDNARODNEM POŠTNEM PROMETU

REKLAMACIJE IN ODŠKODNINSKI POSTOPKI
V skladu s Pravilnikom o kakovosti in načinu izvajanja univerzalne poštne storitve smo v Pošti Slovenije s
1. marcem 2007 uvedli centralno vodenje pritožb, reklamacij in odškodninskih zahtevkov za univerzalno
poštno storitev, in sicer glede na zahteve standarda kakovosti poštnih storitev SIST EN 14012:2004.

Pošta Slovenije

2.4.2

Glede na preteklo leto se je kakovost prenosa izboljšala, in sicer v roku D + 1 za 1,8 odstotne točke in v roku
D + 2 za 0,8 odstotne točke.
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V primerjavi z letom 2008 je bilo v letu 2009 vloženih 746 (22 %) manj pritožb na univerzalno poštno storitev.
V notranjem prometu se je število vloženih pritožb znižalo za 26 odstotkov (785 pritožb manj), v mednarodnem
prometu pa je število pritožb naraslo za 10 odstotkov (39 pritožb več) glede na leto 2008. V letu 2009 beležimo
tudi krajše povprečne čase, potrebne za izplačilo odškodnine pritožniku.
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Povprečen čas za izplačilo odškodnine pritožbeniku (štet od dneva sprejete pritožbe)

NALOŽBE
Vrste naložb
Tabela 2

Vrste naložb
1
Zgradbe
Oprema za pošte
Paketne pretovorne pošte
Oprema za paketne pretovorne pošte
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Transportna sredstva

Pošta Slovenije

Poslovno
poročilo

2.7

Sprejemna mehanizacija

2.6
NABAVA
Pošta Slovenije je na nabavnem področju vezana na izvajanje postopkov javnega naročanja v skladu z
Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev.

Informatika
Kapitalske naložbe
Ostalo
Varovanje premoženja
Nepredvideno
Skupaj

v 000 EUR

2009

2008

Indeks

2

3

4=2/3

2.768

2.138

129

161

408

39

2.410

83

2.887

61

0

0

3.280

4.665

70

434

86

506

4.402

4.144

106

0

3.391

0

1.437

1.629

88

405

534

76

112

0

0

15.469

17.079

91

V letu 2009 smo za naložbe porabili 15.469 tisoč evrov, kar je 9 odstotkov manj kot v letu 2008.
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Povprečen čas za izplačilo odškodnine pritožbeniku
(štet od dneva sprejete pritožbe)

Število pritožb

4.000

2009

Ker je skrbno spremljanje pogodb pomembno za zagotavljanje pravočasne izvedbe novih javnih razpisov in
pravočasno sklepanje pogodb za zagotavljanje nemotenega procesa tekočega poslovanja in razvojnih nalog,
smo tudi v letu 2009 izvajali aktivnosti izobraževanja zaposlenih o pomenu izvajanja nalog in skrbništva na
različnih ravneh v podjetju.
Na področju javnih naročil je bilo v letu 2009 izvedenih 95 postopkov velikih vrednosti (izvedeni na upravi
družbe); na področju javnih naročil malih vrednosti je bilo izvedenih 728 postopkov (na upravi družbe in
po poslovnih enotah).

Število pritožb je nižje, povprečen čas za izplačilo odškodnine krajši

0

S spremembami procesov (s pogajanji), z bolj sistematično analizo trga in posameznih predmetov naročila
ter z doslednejšim dokazovanjem primerne tržne cene smo pri izborih najugodnejših ponudnikov dosegali ne
samo nižje ponudbene cene, temveč tudi ugodnejše ostale pogoje, kot so ustreznejše tehnične karakteristike,
dodatne funkcionalnosti, krajši dobavni roki, daljši plačilni roki, daljše garancijske dobe ipd.

2

V času od 1. januarja do 31. decembra 2009 je bilo vloženih 2.664 pritožb na univerzalno poštno storitev, od
tega 2.270 pritožb v notranjem poštnem prometu in 394 pritožb v mednarodnem poštnem prometu.
Od vseh vloženih pritožb na univerzalno poštno storitev smo jih 466 obravnavali kot upravičene (436 v
notranjem in 30 v mednarodnem poštnem prometu).
V obdobju poročanja smo odškodnine izplačali za 60 pritožb (59 v notranjem in eno v mednarodnem poštnem
prometu).

Kljub omejitvam, ki jih zakonodaja s področja javnega naročanja predstavlja za naše podjetje, od katerih
velja izpostaviti slabše odzivanje podjetja na spremembe na trgu, smo uspeli izvesti kar nekaj izboljšav v
procesih in doseči veliko prihrankov na področju naročanja.

Pošta Slovenije

2

Poslovno
poročilo

Po tem standardu mora Pošta Slovenije kot izvajalec univerzalne poštne storitve vsaj enkrat letno objaviti poročilo
o številu pritožb, ki se nanašajo na univerzalno poštno storitev, in o času, potrebnem za rešitev pritožb.
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Pri gradnji novih objektov oz. obnovi obstoječih prostorov smo v Pošti Slovenije sledili zahtevam po uporabi
naravnih, ekološko prijaznih materialov in naprav, ki povzročajo minimalne negativne vplive na okolje
(več v poglavju 3.3). Prav tako smo poslovne prostore uredili tako, da omogočajo dobro počutje zaposlenih in
uporabnikov storitev. Primerne delovne pogoje smo zagotovili s funkcionalno pohištveno opremo, primerno
osvetljenostjo prostorov, prezračevanjem in hlajenjem.

PAKETNE PRETOVORNE POŠTE
• V oktobru 2009 je začela delovati prva paketna pretovorna pošta (v nadaljevanju PPP) v Šenčurju.
Projekt vzpostavitve PPP je potekal uspešno, med prvimi je začela poslovati PPP v poslovni enoti Kranj.
Opravili smo tudi vse aktivnosti za nakup zemljišča v Celju, v letu 2010 bodo sledile aktivnosti projektiranja
in začetek gradnje druge PPP. Za tretjo PPP, ki bo urejena v obstoječih prostorih v Kopru, smo v letu 2009
urejali projektno dokumentacijo, prostori pa bodo urejeni v letu 2010.

TRANSPORTNA SREDSTVA

Pošta Slovenije
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Pošta Slovenije je prevzela vlogo okoljsko odgovornega podjetja, ki v veliki meri skrbi za zmanjšanje vpliva
transportnih sredstev na okolje, saj nabavljamo vozila, ki imajo ekološko primernejše motorje (nabava
tovornih vozil z motorji tipa EURO-5, nabava koles z motorjem z motorji tipa EURO-2 in skuterjev z motorji
tipa EURO-3), in vozila na utekočinjeni naftni plin. Kupili smo tudi kolesa na električni pogon, ki bodo
postopoma zamenjala do okolja neprijazna kolesa s pomožnim motorjem.
Pri dopolnjevanju kapacitet voznega parka upoštevamo veljavne kriterije za odpis, strukturo terena in obseg
prometa. V letu 2009 smo nabavili:
• lahka dostavna vozila, ki se uporabljajo predvsem za redno dostavo, dostavo Hitre pošte in za izpraznjevanje
nabiralnikov. Vozila se v redni dostavi uporabljajo na najobsežnejših dostavnih okrajih v dostavnem okolišu
pošte oziroma v dostavnih okrajih, kjer pošiljk ni mogoče dostavljati peš ali z dvokolesi;
• srednja dostavna vozila, ki se uporabljajo predvsem za dostavo/prevzem paketov in prevoz poštnih pošiljk
na relacijah med poštnimi enotami (PLC–pošta, pošta–pošta);
• tovorna vozila, ki se prednostno uporabljajo za prevoz poštnih pošiljk med poštnimi enotami (PLC–PLC,
PLC–PPP, PLC–pošte, mednarodni promet).
Prav tako skrbimo, da maziva in različne tekočine (motorno olje, zavorno olje, hladilna tekočina …),
pnevmatike itd. zamenjujejo pooblaščeni servisi, ki so dolžni zagotoviti ustrezni način ravnanja z odpadki.

Poslovno
poročilo
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SPREJEMNA MEHANIZACIJA
V okviru sprejemne mehanizacije smo v letu 2009 nabavili elektronske tehtnice, stroje za štetje bankovcev
in kovancev ter stroje za vezanje svežnjev.

INFORMATIKA
Sredstva za investicije na področju informatike smo usmerili v:
• prenovo uporabniške aplikativne in strojne opreme na upravi in v poslovnih enotah,
• prenovo strežniške opreme na poslovnih enotah,
• implementacijo nove aplikativne podpore za delo v servisnem centru,
• zamenjavo zastarele infrastrukturne opreme za certifikatsko agencijo, kadrovski in plačni del informacijskega
sistema,
• aplikativno, komunikacijsko in strojno opremo za univerzalno poštno okence in zaledna delovna mesta,
• prenovo intranetnih in internetnih strani,
• informacijsko opremo za izvedbo razvojnih projektov – informatizacijo glavne pisarne, elektronskega
arhiva in kadrovskega informacijskega sistema.

VAROVANJE PREMOŽENJA
Sredstva smo namenili za nadgradnjo sistema tehničnega varovanja in izvedbo sistema video nadzora v
prostorih Pošte Slovenije.

OSTALO
Nabavili smo pohištveno in ostalo opremo ter klimatske naprave za pošte. Izvedena so bila manjša investicijska
dela za ureditev komunalnih in energetskih priključkov ter nadstrešnic, zamenjava nefunkcionalne pohištvene
opreme, montaža protipožarne zavese in avtomatskih dvižnih vrat.
Za potrebe izboljšanja tehnoloških procesov smo nabavili naprave za zlaganje nenaslovljene direktne pošte,
navigacijske naprave za merjenje poti pismonoš, opremo za elektronsko evidentiranje poštnih nabiralnikov,
programsko opremo za mednarodni poštni promet, opremo za merjenje delovnega okolja ter opremo za
elektronsko oglaševanje.
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V letu 2009 smo:
• v nove poslovne prostore preselili pošte 8296 Krmelj, 3327 Šmartno ob Paki in 1370 Logatec,
• uredili najemne prostore za pošto 4272 Jesenice Javornik in
• obnovili pošte na lokacijah 1110 Ljubljana, 1234 Mengeš, 8330 Metlika in 2360 Radlje ob Dravi.

V letu 2010 bomo nadaljevali z nabavo dodatnih vozil na utekočinjeni naftni plin in koles na električni
pogon ter vozni park obogatili tudi z avtomobili na električni pogon (lahka dostavna vozila), s čimer želimo
še dodatno znižati obremenjevanje okolja s toplogrednimi plini.

Pošta Slovenije
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ZGRADBE IN OPREMA ZA POŠTE
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1 % Oprema za pošte

Informatika 28 %

2009

0,3 % Oprema za pak. pretov. pošte
21 % Transportna sredstva

Varovanje premoženja

3%

Ostalo

9%

Nepredvideno 0,7 %

2.8
INFORMATIKA
AKTIVNOSTI NA PODROČJU SISTEMSKEGA INŽENIRINGA

Letno poročilo 2009

Največji dosežek na področju sistemskega inženiringa v letu 2009 je zagotovo v avgustu uspešno zaključena
prenova informacijske infrastrukture na področju poštnih poslovalnic – UPO. V okviru projekta smo
prenovili vso strežniško opremo, delovne postaje in veliko perifernih naprav. S stališča informatike si je ta
projekt zaslužil pozornost in mesto med 70 najzanimivejšimi projekti v svetovnem merilu, po zahtevnosti pa je
to najzahtevnejša IT-postavitev v Evropi z uporabo najnovejše platforme Microsofta. S tem projektom so bili
dani pogoji za uvedbo rešitev iz ostalih projektov, s čimer je Pošta Slovenije ponovno (podobno kot leta 1999)
med informacijsko najrazvitejšimi poštnimi operaterji na svetu.

Pošta Slovenije

2

16 % Paketne pretovorne pošte

3%

Vzporedno smo začeli s prenovo pristopnega omrežja. To je komunikacijsko omrežje od poštnih poslovalnic
proti podatkovnim centrom. Tudi ta prenova zajema uporabo najnovejše tehnologije. Tako se bo na nekaterih
poslovalnicah hitrost na omrežju povečala tudi do 16-krat. S tem so dane možnosti za uvedbo novih storitev na
poštnih okencih, zanesljivejši on-line dostop, zanesljivejši prenosi podatkov in ustreznejši nadzor in upravljanje
sistema. Prenova bo zaključena v letu 2010.
Tretji infrastrukturni projekt na področju poštnih poslovalnic v letu 2009 pa je začetek uvedbe zalednih delovnih
mest (ZDM), s čimer bodo dane možnosti uporabe poslovnih aplikacij, intraneta in interneta tudi delavcem na
poštah. Na ta način bo tudi komunikacija med upravo družbe oz upravami poslovnih enot in delavci na poštah
mnogo bolj učinkovita. Opravljen pa bo tudi korak naprej na področju okoljsko učnkovite informatike (green
IT), saj je tako kot na UPO tudi tu uporabljena tehnologija z nizko porabo energije, privarčevano pa bo tudi
prenekatero tiskano gradivo.

Na področju skupinskega dela smo v letu 2009 najprej nadgradili okolje SharePoint in nato uvedli
še večnamenski komunikacijski sistem OCS, ki se bo po nadgradnji IP-telefonije integriral še v ta nivo
komunikacije. Tako ne bo več pomembno, kje in s kakšnim medijem je delavec na voljo, sistem bo ob
ustrezni osebni informacijski disciplini sam prepoznal dosegljiv medij in računalniško, video, telefonsko ali
GSM-komunikacijo ustrezno preusmeril. V primeru, da je klicani zaseden (informacija iz Outlooka), pa bo
klic lahko tudi avtomatsko zadržan.
V celoti smo prenovili tudi okolje za upravljanje in nadzorovanje informacijskega okolja Pošte Slovenije.
Prenovljeno okolje namreč zahteva nenehni nadzor nad delovanjem in informacijsko varnostjo. V sistemu za
nadzor in upravljanje tako nadzorujemo že več kot 3310 naprav (brez periferije in omrežnih naprav). Tudi
distribucija programske opreme in popravkov se izvaja z uporabo tega sistema.
Prav tako smo nadgradili virtualna diskovna polja in določili mikrolokacijo v PLC Ljubljana za postavitev
tretje varne sobe za lastne potrebe. Izgradnja te varne sobe je ključnega pomena za uvedbo dveh zmogljivih
podatkovnih centrov. Nadgradili smo tudi hrbtenično omrežje, požarne naprave in uvedli nadzorni sistem za
požarne pregrade, IDS- in IPS-sisteme.
V prvi vrsti pa smo v sistemskem inženiringu skrbeli za nemoteno delovanje informacijskega sistema in njegovo
integriteto. V letu 2009 nismo beležili izpadov sistemov niti kritičnih varnostnih incidentov.
Ob navedenem pa smo sodelovali še pri ostalih projektih, kot so prenova interneta/intraneta, aplikacije za upravljanje
s kadri, elektronsko fakturiranje, uvedba nove aplikativne podpore UPO, evalvacija postavitve aktivnega imenika itd.

AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZVOJA
V letu 2009 smo se posvetili predvsem prenovi nekaterih segmentov informacijskega sistema Pošte Slovenije.
Izpeljali smo prenovo aplikacije Univerzalno poštno okence (UPO), ki omogoča opravljanje vseh storitev
na enem poštnem okencu, vodenje skladišča na poštah ter evidentiranje delovnega časa delavcev, zaposlenih
na poštnih enotah. Prav tako smo izvedli prenovo in nadgradnjo nekaterih drugih poslovnih aplikacij, kot so
aplikacije za plačilni promet, javna naročila, informacijska podpora mednarodnemu poštnemu prometu in
kadrovski informacijski sistem.
V okviru projekta Elektronsko fakturiranje smo razvili celovito in integrirano informacijsko rešitev, ki bo
pripeljala do racionalizacije procesa fakturiranja, poenotenja in nadzora procesa fakturiranja ter se bo lahko
prilagajala različnim pogodbenim zahtevam glede izdajanja faktur. Hkrati bomo dosegli skrajšanje časa za
izstavitev računov ter zmanjšanje števila računov v papirnati obliki. Rešitev omogoča avtomatsko zajemanje
in obdelavo podatkov iz različnih virov, kjer nastanejo zahteve za izdajo računa. Največ računov se izda
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Sprejemna mehanizacija

Pošta Slovenije
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18 % Zgradbe

V letu 2009 smo izgradili tudi zmogljivo in visoko razpoložljivo okolje za shranjevanje in upravljanje s
podatki. To okolje je postalo centralna točka hrambe vseh podatkov in kot t. i. okolje podatkovnega skladišča
(Data Warehouse) nudi vse pogoje za rudarjenje podatkov za lažje poslovno odločanje.

Poslovno
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Z omenjenimi projekti in dodatnimi pogajanji pri obstoječih veljavnih pogodbah smo občutno znižali stroške,
hkrati pa zagotovili sodobno okolje in povečali informacijsko varnost.

Največ investicijskih sredstev smo namenili informacijski
tehnologiji in transportnim sredstvom
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Ob zakonskih spremembah, ki jim mora slediti zaledni sistem, se ta pogosto spreminja. Prav tako se spreminja
zaradi optimizacije poslovnih procesov, ki zmanjšujejo stroške in povečujejo učinkovitost delovanja. V ta
namen je bila leta 2009 izvedena tudi prenova aplikacij plačilnega prometa, kjer smo več različnih rešitev, ki
smo jih uporabljali, združili in poenotili v eni sami rešitvi. Avtomatizirali smo tudi povezljivost med aplikacijo
za plačilni promet in poslovnim informacijskim sistemom ter s tem zmanjšali možnost napak.

Pošta Slovenije

Velik vpliv na poslovanje Pošte Slovenije bo z vidika poslovanja na poštnih enotah prinesla prav gotovo
povezava poštnih enot z informacijskimi sistemi naših pogodbenikov. V ta namen smo v letu 2009
izdelali dve različni aplikativni podpori. Prva je spletna aplikacija »Poštno okence pri vas«: našim strankam
omogoča, da vse poštne pošiljke, ki jih oddajajo na poštnih enotah, opremijo v skladu z našimi predpisi. S
tem je avtomatsko izdelan tudi elektronski popis oddanih pošiljk, ki se po zaključku vnosa pri pogodbeniku
avtomatsko pripravi za prenos na poštno enoto, na kateri ta pogodbenik dejansko fizično oddaja pošiljke.
Ker pa se zavedamo, da je veliko naših pogodbenikov že razvilo lastne aplikativne podpore, smo za njih
razvili drugačen sistem povezovanja z našimi poštnimi enotami. Ponudili jim bomo spletni servis, s pomočjo
katerega bodo lahko podatke o pošiljkah, ki jih nameravajo oddati, prenesli iz svojega informacijskega
sistema v našega. Menimo, da bosta ti dve vrsti nove aplikativne podpore pomenili bistveni kakovostni
premik tako iz naslova optimizacije poslovnih procesov kot tudi z vidika pravilnosti vnosa podatkov.

Nadgrajen je bil programski paket MAOP, ki ga uporabljamo za področje kadrov in plač. V produkcijo sta
bila predana modula za katalog delovnih mest in sistemizacijo. Prav tako pa so bili razviti moduli za razporejanje
kadrov, službeno razdelitev in evidenco delovnega časa na poštah, ki smo jih začeli že uporabljati na prvih
testnih poštah.

Poslovno
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Na področju skladiščnega poslovanja so vzpostavljena t. i. vmesna skladišča, na katerih se knjiži blago na
poti, s čimer so vzpostavljeni dodatni kontrolni mehanizmi, ki bodo preprečevali nastanek napak. Treba pa je
poudariti, da delovanje vmesnih skladišč ne vpliva na dodatno obremenitev pošt, ravno nasprotno. Vsi dokumenti
med centralnim skladiščem in pošto potujejo v elektronski obliki, kar nam omogoča enostavnejše upravljanje s
transakcijami prevzema in izdaje, saj se podatek vnese le enkrat, v vseh nadaljnjih korakih pa se zgolj potrjuje.
Na ta način je bistveno omejeno število napak, ki lahko nastopijo pri večkratnem vnosu podatka.

V letu 2009 smo zaključili projekt prenove spletnih strani (interneta/intraneta). Fazi vsebinske in oblikovne
zasnove, ki smo jo izvedli v letu 2008, je v letu 2009 sledila faza implementacije. V začetku leta je bil izveden
razpis za zunanjega izvajalca programske opreme, vsi sektorji so pripravili nove vsebine tako za internetne
kot tudi za intranetne strani. Sledila je implementacija uredniškega sistema, postavitev pripravljenih vsebin ter
produkcija. Nove spletne strani smo predstavili širši javnosti konec septembra 2009, intranetne pa v decembru.
Hkrati s prenovo spletnih strani je potekala predvsem oblikovna in delno tudi vsebinska prenova aplikacij na
intranetu, ki so rezultat lastnega razvoja Pošte Slovenije: za telegrame, osebne znamke in sledenje pošiljk.
Nove internetne in intranetne strani so ugodno sprejeli tako javnost kot zaposleni. Njihova sodobna zasnova
omogoča doseganje novih ciljev na področju marketinga in internega komuniciranja.
V letu 2009 je bilo področje informatike aktivno vključeno še v ostale projekte SRP ter v ostale segmente
poslovanja, kjer nastopa IT-tehnologija.

AKTIVNOSTI NA PODROČJU INFORMACIJSKIH STORITEV
V letu 2009 je v okviru informacijskih storitev potekalo več aktivnosti in projektov, s katerimi se Pošta
Slovenije vključuje na trg informacijskih storitev. Vsekakor je bila pomembna pridobitev akreditacija storitve
E-Arhiv pri Arhivu Republike Slovenije. Pred podelitvijo akreditacije so potekale aktivne priprave za
preverjanje izvajanja storitve e-hrambe v skladu z notranjimi pravili in veljavno zakonodajo. Preverjanje so
opravili predstavniki Arhiva Republike Slovenije in od njih pooblaščeni preizkušeni revizorji informacijskih
sistemov. Z akreditacijo storitve e-hrambe smo izpolnili zakonski pogoj, po katerem je dovoljeno izvajanje
e-hrambe digitalnega gradiva za javnopravne osebe. To pomeni, da je način izvajanja storitve v celoti preverjen
in predstavlja najvišji možni nivo zakonske skladnosti.
Potekal je tudi strateški projekt Informatizacija glavne pisarne in uvedba elektronskega arhiva – INFOG,
ki uvaja elektronsko poslovanje znotraj poslovnega sistema Pošte Slovenje. Vzpostavili smo dokumentni sistem
za evidentiranje, zajem, upravljanje in hrambo elektronskih dokumentov electronic Document Management
System – eDMS, ki omogoča postopni prehod na brezpapirno poslovanje in uvaja večjo urejenost poslovanja.
Za posamezne ciljne skupine smo opravili različne sklope izobraževanj uporabnikov (administratorji sistema,
ključni uporabniki, glavna pisarna, poslovodstvo …). Vsem uporabnikom sistema smo izdali kvalificirana
digitalna potrdila, s pomočjo katerih je možno elektronsko podpisovati dokumente.
V okviru certifikatske agencija POŠTA®CA poteka prenova RA-aplikacije, ki jo uporabljamo za izdajo
in upravljanje kvalificiranih digitalnih potrdil. S prenovo bomo združili različne sklope aplikacij, ki smo jih
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Osnova pri prenovi univerzalnega poštnega okenca in sistema fakturiranja so centralni registri, ki so temelj
celovitega informacijskega sistema Pošte Slovenije. Centralno in na enoten način smo uredili register storitev,
register komitentov in register pogodb. Največja sprememba z vidika poslovanja na segmentu centralnih
registrov, ki so je deležni poštni delavci, je nedvomno manjša obremenitev pri vnosu in spremljanju pogodb, ki
jih je bilo treba v starem sistemu vnašati na vsaki pošti posebej. Odgovornost za pravilnost vnosov pogodb je s
tem s pošte prenesena na skrbnika šifranta.

V preteklem letu je bila izvedena tudi nadgradnja aplikacije Osebne znamke z razširjenim naborom okvirjev in
novimi nominalnimi vrednostmi znamk.

Pošta Slovenije

UPO bo zagotavljal tudi hitrejšo informacijsko podporo pri operativnem delu na poštnem okencu in pri uvajanju
novih storitev. Za vzpostavitev sistema, ki bo zagotavljal konkurenčnost, so potrebni kakovostni podatki za
nadaljnjo uporabo, ki jih lahko zagotovimo samo s prenovo aplikacij na transakcijskem nivoju. Glavni
transakcijski nivo Pošte Slovenije pa predstavlja po količini podatkov poslovanje na poštnih okencih.

Programski paket JANA je namenjen računalniški podpori pri vodenju in izvajanju postopkov javnih naročil v
skladu z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja. V lanskem letu je bila
nadgrajena funkcionalnost aplikacije, in sicer je bila izboljšana varnost dostopa do dokumentov programa, izvedeno
je bilo novo številčenje postopkov javnih naročil, dodani so bili novi obrazci ter dopolnitve pregledov in statistike.
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na področju poštnega poslovanja (prek UPO), kar 90 odstotkov, zato je seveda nujno, da prav to področje
zagotavlja kakovostne podatke za izdajo fakture.
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KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TVEGANJ
STRATEGIJA, ORGANIZACIJA
IN METODOLOGIJA UPRAVLJANJA S TVEGANJI

Poslovnim uporabnikom omogočamo najem storitev varnega podatkovnega centra, ki razen varnega
sistemskega prostora omogoča najem sistemskih kapacitet in komunikacijskih storitev.

V letu 2009 smo obstoječi način upravljanja s tveganji nadgradili s celovitim sistemom korporativnega
upravljanja s tveganji (v nadaljevanju: KUT), ki je podprt s sistemom internih predpisov oz. navodil.

Zaradi potrebe in želje po kakovostnejšem izvajanju storitev smo v letu 2009 prenovili infrastrukturo in
aplikativno podporo v službi servisnega centra. Cilji projekta so bili poenostavitev delovnega procesa
upravljanja z napakami (sprejem, evidentiranje, obveščanje in vodenje napak), izdelava baze znanja,
v kateri bo omogočeno iskanje rešitev, upravljanje z napakami za notranje in zunanje uporabnike, možnost
vnosa grafičnega (slikovnega) opisa napak, možnost direktnega sporočanja napak na ustrezen servis (SRC,
LANCOM), odvisno od parametrov vnosa. Serviserji lahko dostopajo do podatkov in imajo tako možnost vnosa
sprememb, poročil in dodajanja delovnih nalogov. S tem je zagotavljena možnost sledenja servisnim posegom
na posamezni strojni opremi in pregled nad celotnim življenjskim ciklom incidenta.
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Velik poudarek je bil namenjen trženju informacijskih storitev, v okviru katerih je bilo organiziranih več
predstavitev na konferencah, seminarjih, pri potencialnih strankah; objavljenih je bilo več informativnih
člankov. S predstavitvami storitve e-hrambe digitalnih dokumentov smo sodelovali pri dogodkih, ki jih je
organiziralo Arhivsko društvo Slovenije.

AKTIVNOSTI NA PODROČJU SERVISNEGA CENTRA

Pošta Slovenije

TVEGANJA, NOTRANJA REVIZIJA IN VARNOST

Strategija KUT temelji na SRP in predstavlja neprekinjen proces upravljanja s tveganji, s svojimi rezultati
podaja vhodne elemente za dopolnjevanje oz. spreminjanje SRP in oblikovanje ter spremljanje letnih
poslovnih načrtov. Upošteva in obravnava tako nevarnosti delovanja kot tudi priložnosti ter z njimi povezana
tveganja. Z navedenim se zagotovi vpliv na ključne odločitve tako s strateškega kot operativnega časovnega
horizonta.
Poslovodstvo definira strategijo obvladovanja in obrambe pred tveganji, definira ključne elemente oblikovanja
internega okolja in postavljanja ciljev znotraj sprejetih usmeritev SRP, poslovnega načrta in drugih usmeritev
ter potrjevanja periodičnih poročil Sveta za KUT o obvladovanju tveganj.
Za operativno izvedbo politike KUT in nadzor nad njenim izvajanjem ter poročanjem je zadolžen Svet za
KUT. Podporo delovanju in upravljanju področja izvaja Služba za poslovne procese (v nadaljevanju: SPP).
Svet za KUT in SPP skrbita za izvajanje politik na tem področju, razvijata metodologijo in orodja, opozarjata
na potencialna, še neidentificirana tveganja ter sodelujeta pri analizi in nadzoru obvladovanja posameznega
tveganja. Interni nadzor KUT izvaja Služba notranje revizije.
Za razvrščanje tveganj uporabljamo opisne in vrednostne kriterije. Opisno smo tveganja členili v dve osnovni
skupini: tveganja okolja in tveganja delovanja (tabela 3).
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Vzporedno s prenovo celostne grafične podobe Pošte Slovenije poteka tudi prenova portala moja.posta.si,
ki bo skladna z novo celostno grafično podobo. Prav tako poteka nadgradnja strojne, aplikativne in sistemske
programske opreme, na kateri temelji portal moja.posta.si. Prenovljen je bil tudi administratorsko-skrbniški
modul za administracijo uporabnikov in portala. Z vsemi okrožnimi sodišči smo sklenili pogodbe o poslovnem
sodelovanju na področju zakonsko skladnega e-vročanja po Zakonu o sodnem registru.

2.9

Pošta Slovenije
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uporabljali samo za določen del procesa, v eno skupno aplikacijo. Prav tako smo avtomatizirali proces tiskanja
aktivacijskih podatkov za prevzem kvalificiranih digitalnih potrdil. Aplikacija je bila predana v testno okolje,
kjer poteka testiranje in sprotna odprava ugotovljenih napak. Na področju cenovne politike kvalificiranih
digitalnih potrdil smo opravili prehod z letnega obračunavanja (pet zaporednih letnih obrokov) na enkratno
plačilo takoj ob naročilu.
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Zap. št. / Vrsta tveganja

1. Tveganja okolja

2. Tveganja delovanja

1.1. Zunanja tveganja

2.1. Kadrovska tveganja

1.2. Trženjska tveganja

2.2. Tveganja razvoja

1.3. Strateške povezave in naložbe

2.3. Tveganja delovanja infrastrukture

2
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Svet za KUT na podlagi analize umesti tveganja, pomembna za poslovanje Pošte Slovenije, v katalog tveganj.
V njem so tveganja časovno opredeljena, ovrednotena, imajo določeno odgovorno osebo (t. i. skrbnike tveganj),
definiran način obvladovanja oz. ukrepe in kazalnike. Tveganja z najvišjo stopnjo izpostavljenosti so dodatno
analizirana v t. i. karticah tveganja, s pomočjo katerih se periodično spremljajo kazalniki in realizacija planiranih
ukrepov za obvladovanje posameznega tveganja. Navedeno je podlaga za poročanje skrbnikov tveganj Svetu
za KUT.

Sistemska členitev tveganj Pošte Slovenije v letu 2009
Tabela 3

IZPOSTAVLJENOST POŠTE SLOVENIJE TVEGANJEM V LETU 2009

2.4. Tveganje varnosti in zaščite
2.5. Splošni menedžment

V letu 2009 je bila Pošta Slovenije najbolj izpostavljena:
• zunanjim (makroekonomska situacija, zakonodaja in regulativa, odnosi z javnostmi),
• trženjskim (tržni delež, zadovoljstvo uporabnikov, konkurenca),
• kadrovskim (nerazpoložljivost, nezadovoljiva angažiranost),
• razvojnim (nove storitve in zmogljivosti, projekti) ter
• kreditnim tveganjem.

2.6. Kreditno tveganje
2.7. Valutno tveganje
2.8. Obrestno tveganje
2.9. Tveganje plačilne sposobnosti

Pri merjenju izpostavljenosti tveganjem uporabljamo tri tehnike:
1. opisno ali kakovostno ocenjevanje izpostavljenosti,
2. polkakovostno ocenjevanje izpostavljenosti,
3. kvantitativno ali številčno ocenjevanje izpostavljenosti.

Izpostavljenost Pošte Slovenije posameznim skupinam tveganj
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
Stopnja verjetnosti

0.5

1.0

Pošta Slovenije
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1.1.1 Makroekonomske razmere

Matrika izpostavljenosti tveganjem

1.1.2 Tveganja komuniciranja z javnostmi

Tabela 4

1.1.3 Tveganja zakonodaje in regulative
Vpliv oz. posledica (škoda)

Verjetnost

1.1.4 Zunanje nesreče in dogodki
1.2.1 Odškodninske tožbe

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Projektna tveganja 2.2.1
Razvoj storitev in zmogljivosti 2.2.2
Delovanje informacijske infrastrukture 2.3.1
Informacijska varnost 2.4.1
Varnostna tveganja 2.4.2

NIZKA

SREDNJA

VISOKA

ZELO VISOKA

NIZKA

1

2

3

4

1.2.2 Tveganje izgube tržnega deleža

SREDNJA

2

4

6

8

1.2.3 Zadovoljstvo uporabnikov

Zagotavljanje resursov 2.5.1

VISOKA

3

6

9

12

2.1.1 Nezadovoljiva angažiranost zaposlenih

Management procesov 2.5.2

ZELO VISOKA

4

8

12

16

2.1.2 Nerazpoložljivost zaposlenih
2.1.3 Zlorabe, prevare zaposlenih

Zaščita 2.4.3

Tveganja poročanja 2.5.3
Kreditno tveganje 2.6.1
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Pošta Slovenije

Stopnja škode

Vsa identificirana tveganja se vrednotijo s 4-stopenjsko lestvico škode in 4-stopenjsko lestvico verjetnosti
nastanka škode. Zmnožek nam poda stopnjo izpostavljenosti, pri čemer je najvišja možna stopnja izpostavljenosti
16, najmanjša pa 1 (tabela 4). Stopnje izpostavljenosti so razvrščene v tri nivoje:
1. Visoko – tveganje ni sprejemljivo, treba ga je znižati; treba je sprejeti nujne ukrepe, nenehno kontrolirati
tveganja in izvajati aktivnosti za obvladovanje tveganj v sprejemljivih okvirih. Ukrepi naj minimizirajo
škodo ob nastanku dogodka ali znižajo stopnjo verjetnosti nastanka dogodka ter tako znižajo stopnjo
izpostavljenosti.
2. Obvladljivo – sprejemljivo tveganje z nadzorom; treba je pripraviti in izvajati ukrepe za obvladovanje
dosežene stopnje, izvaja se nadzor, korektivna akcija ni potrebna.
3. Nizko – sprejemljivo tveganje; spremljanje dogodkov, ki lahko povzročijo eskalacijo tveganja, korektivna
akcija ni potrebna.

V letu 2009 je Državni zbor RS sprejel nov Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2, Uradni list RS, št. 51,
3. 7.2009), ki dodatno odpira trg poštnih storitev, bistveno dviga globe za prekrške zaradi neustreznega
izvajanja univerzalne poštne storitve in s tem povečuje tveganje zakonodaje in regulative. Na tem področju
je Pošta Slovenije tveganja aktivno spremljala in izdelala strategijo za primer sprejetja sprememb zakona o
DDV (oprostitev DDV na univerzalne poštne storitve) in alternativni kadrovski načrt za primer zakonske
omejitve izvajanja študentskega dela (predlog Zakona o malem delu).

Pošta Slovenije
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Tveganja komuniciranja z javnostmi smo uspešno obvladovali s primerno komunikacijsko strategijo.
Poudarek je bil dan komuniciranju z zunanjimi in internimi javnostmi ter doslednemu uveljavljanju celostne
grafične podobe, vse s ciljem ohranitve dobrega imena Pošte Slovenije. Kljub nekaterim pritiskom lokalnih
političnih javnosti na območju preoblikovanih pošt Kalobje, Sv. Štefan ter Fokovci je Pošta Slovenije z
načrtovanim in dobro premišljenim komuniciranjem s predstavniki lokalnih skupnosti na tem območju ter z
mediji uspešno preoblikovala tudi omenjene tri pošte, pri čemer Pošta Slovenije zaradi vseh 13 preoblikovanj ni
izgubila ugleda v očeh javnosti. Prav tako je Pošta Slovenije s pravilnim pristopom v komuniciranju pravočasno
reagirala na ostale negativne objave v medijih, objavila pojasnila ter vzdrževala korektne odnose z novinarji.
Pri trženjskih tveganjih se je uresničila izguba tržnega deleža (zmanjšanje trga) zaradi umika velikega tujega
kataloškega trgovca s slovenskega trga. Prav tako se kaže tveganje strukturnih sprememb na področju poštnih
in denarnih storitev, in sicer upadanje pisemskih pošiljk ter storitev plačilnega prometa zaradi zamenjave
z e-poslovanjem. Tržni delež ogroža tudi vse večja konkurenca na domačem (alternativne dostavne mreže
za dostavo časopisov, (ne)naslovljenih in paketnih pošiljk ter hitre pošte) in mednarodnem trgu, kar se
bo še dodatno zaostrilo z liberalizacijo trga poštnih storitev v letu 2011. Tveganja izgube tržnega deleža
obvladujemo tako, da:
• razvijamo nove storitve,
• širimo ponudbo v nove tržne segmente,
• širimo asortiment blaga za prodajo na poštnih okencih,

Poslovno
poročilo
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Med tveganja okolja smo uvrstili zunanja tveganja, trženjska tveganja in strateške povezave in naložbe.
Skupino zunanjih tveganj je najbolj zaznamovala gospodarska kriza, ki je povzročila splošni upad
gospodarske dejavnosti in s tem tudi zmanjšanje povpraševanja po poštnih in drugih storitvah ter zanimanja
za nove e-storitve.

Kljub številnim ukrepom preprečevanja tveganj, povezanih z zadovoljstvom uporabnikov, se zamudam in
poškodbam pošiljk oz. drugim reklamacijam nismo uspeli povsem izogniti. Tveganje smo obvladovali z
ukrepi izobraževanja in motiviranja zaposlenih za ustrezno ravnanje s pošiljkami, lokalizacijo mest nastanka
nepravilnosti, identifikacijo povzročiteljev in odpravo vzrokov, sankcijami za kršitelje, pozornostjo pri
dogovarjanju o rokih oddaje pošiljk idr.
Tveganja, povezana z odškodninskimi tožbami konkurence, uspešno obvladujemo; izpostavljeni jim bomo,
dokler bomo imeli prevladujoč tržni delež na področju poštnih storitev.

TVEGANJA DELOVANJA
Obvladovanje tveganj delovanja je pomembno za nemoteno delovanje in uspešen razvoj podjetja. Med
tveganja delovanja uvrščamo kadrovska tveganja, tveganja delovanja infrastrukture, tveganja varnosti
in zaščite in tveganja splošnega menedžmenta.
Delovno intenzivna dejavnost Pošte Slovenije povečuje izpostavljenost kadrovskim tveganjem, ki se
nanašajo na namerno ali nenamerno povzročeno škodo zaposlenih ali Pošte Slovenije do zaposlenih. Odražajo
se predvsem v absentizmu oz. nerazpoložljivosti zaposlenih, nezadovoljivi angažiranosti, operativnih
napakah in prevarah. Izpostavljenost absentizmu obvladujemo z izboljševanjem delovnih pogojev, nadzorom
nad izvajanjem ukrepov za varnost in zdravje pri delu, rednimi zdravniški pregledi, zunanjim nadzorom
bolniških odsotnosti idr. Nezadovoljivo angažiranost zaposlenih obvladujemo z ukrepi, kot so nagrajevanje
koristnih predlogov in idej, sistem izobraževanja, redno komuniciranje s sindikati in svetom delavcev, interna
komunikacija, letni razgovori z zaposlenimi, izplačilo udeležbe pri dobičku. V poslovnem načrtu za leto 2010
pa je predvidena prenova kolektivne pogodbe Pošte Slovenije in plačnega modela.
V okviru tveganj razvoja nam grozijo predvsem tveganja prepozno razvitih in lansiranih storitev, za
trg ne dovolj zanimivih storitev, premajhnih zmogljivosti in previsokih stroškov razvoja. Zaradi vse bolj
spreminjajočih se zahtev strank (tako pravnih kot fizičnih oseb) in s tem povezanih sprememb trga (upad
klasičnih poštnih storitev) smo dopolnili strategijo razvoja oz. strateški razvojni program Pošte Slovenije.
Tveganje razvojnega oz. tehnološkega zaostanka obvladujemo s spremljanjem in »benchmarkingom«
konkurence, raziskavo trga ter vzpostavljenim sistemom kontinuiranega vzpodbujanja pritoka idej za nove
storitve oziroma izboljšave storitev od sodelavcev in strank. Služba za strateški razvoj skrbi za uporabo
predvidene projektne metodologije in za pravočasno izvedbo projektov, ki so usklajeni s finančnim načrtom
in strategijo družbe.
Uresničena tveganja delovanja infrastrukture (poštnega omrežja, informacijske infrastrukture, podporne
infrastrukture) lahko prispevajo k nedoseganju predpisane kakovosti prenosa poštnih pošiljk in nedoseganju
kakovosti izvajanja drugih storitev.
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TVEGANJA OKOLJA

smo v stalnem kontaktu s poslovnimi partnerji,
kontinuirano skrbimo za kakovost naših storitev,
se z ustrezno politiko cen prilagajamo tržnim pogojem in
s spletom marketinških aktivnosti javnost obveščamo o svoji ponudbi.

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije prepoznana tveganja obvladuje:
• z izogibanjem tveganjem (sklepanje pogodbenih razmerij s preverjenimi strankami, plačevanje ob oddaji,
izogibanje projektom s previsokim tveganjem idr.),
• s prenosom tveganj (zavarovanje pri zavarovalnici idr.),
• z zmanjševanjem tveganj (povečanje interne kontrolne aktivnosti, uvedba in nadgradnja sistemov za
neprekinjen način poslovanja, dodatne varnostne zaščite pri poslovanju z gotovino idr.),
• s sprejemom tveganja (v zvezi s tveganjem ni sprejeta nobena aktivnost, poslovna priložnost se išče drugje).

•
•
•
•

2
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UPRAVLJANJE POMEMBNEJŠIH TVEGANJ POŠTE SLOVENIJE
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Pošta Slovenije

Tveganjem varnosti in zaščite posvečamo v Pošti Slovenije zaradi narave dela (denarno poslovanje, obseg
poslovanja, število zaposlenih, velikost IT-infrastrukture) veliko pozornosti. Zaradi dobrih mehanizmov
obvladovanja tem tveganjem nismo pomembno izpostavljeni. Dodatno je obvladovanje tveganj na področju
poštnega in denarnega prometa opisano v poglavju »2.9.3. Notranja kontrola«, tveganja varovanja in zaščite
pa v poglavju »2.9.4 Varovanje«. Področju informacijske varnosti smo posvečali veliko pozornosti, saj smo
na osnovi lastne pobude in zahtev zakonodaje imeli zunanje revizijske preglede posameznih segmentov
informacijskega sistema. Tveganje človeških virov, ki upravljajo in uporabljajo informacijski sistem,
obvladujemo s pomočjo dodeljevanja ustreznih pravic na centralnem nivoju in s tremi domensko ločenimi okolji
(razvojno, testno in produkcijsko). Nevarnosti računalniških virusov pa obvladujemo z uporabo centraliziranega
sistema nadzora in upravljanja. Prav tako kontinuirano skrbimo za ustreznost orodja in za neprekinjenost
pogodbenega odnosa s principalom za sprotno zagotavljanje najnovejših informacij o novi zlonamerni kodi.
Tveganja splošnega menedžmenta se kažejo v tveganjih poročanja (napake, neskladnosti), zagotavljanja
resursov ter menedžmenta poslovnih procesov.
Tveganja poročanja, kot so napačni izkazi, poročanja ipd., smo obvladovali z večnivojskim in navzkrižnim
preverjanjem informacij.
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Tveganja, ki bi lahko nastala pri izvajanju javnih naročil, smo obvladovali z natančnim spremljanjem
realizacije javnih naročil in natančno opredeljenimi nalogami, ki jih imajo skrbniki pogodb v zvezi s
spremljanjem izvajanja pogodb. Vzpostavili smo še dodatne nadzorne mehanizme s ciljem, da bi se terminski
plani za realizacijo naročil in investicij izvajali v skladu s predvideno dinamiko, saj pri izvajanju sodeluje več
organizacijskih enot. Kot zavezanec po Zakonu o javnem naročanju mora Pošta Slovenije nabavo organizirati
prek postopkov javnega naročanja. Pravočasno planiranje, analiziranje ponudbe blaga in storitev na trgu,
skrbno oblikovanje besedila javnega razpisa in skrbništvo sklenjenih pogodb so ključni ukrepi obvladovanja
tveganja zamud pri dobavi, tveganja nabave neustreznega blaga oz. storitev, tveganja negospodarne nabave
oz. investicije ter tveganja neizvršitev zaradi spremenjenih okoliščin.
V okviru menedžmenta procesov smo najbolj izpostavljeni tveganju neustrezne optimizacije poslovnih
procesov, kar obvladujemo s pripravo variant optimizacije, simulacijami in »benchmarkingom« dobrih praks.
Za leto 2010 je načrtovana celovitejša prenova poslovnih procesov, ki jo bo vodila SPP.
Na področju finančnih tveganj pripoznavamo in obvladujemo kreditno, valutno in obrestno tveganje ter
tveganje plačilne sposobnosti.
Zaradi gospodarske krize in izpostavljenosti posvečamo v Pošti Slovenije posebno pozornost kreditnemu
tveganju. Z enotnim vodenjem politike plačilnih pogojev in možne izpostavljenosti do posameznega kupca
že v osnovi preprečujemo večje negativne odklone pri rednem poplačilu terjatev. Terjatve sistematično
obvladujemo na nivoju poslovnih enot in na sedežu družbe, kjer se terjatve centralno upravljajo. Zaradi narave
produktov, dejavnosti velikih kupcev, velike razpršenosti kupcev in intenzivne izterjave Pošta Slovenije ni
izpostavljena pomembnejšemu tveganju prekinitve poravnavanja finančnih obveznosti posameznega kupca.
Izpostavljenost obrestnemu tveganju, ki predstavlja nevarnost sprememb obrestnih mer za depozite ali posojila,
je nizka. Z načrtovanjem investicijske dejavnosti, tekočega poslovanja in depozitov imamo usklajen denarni tok,
ki praviloma ne zahteva dodatnega zadolževanja. Zadolževanje sicer obvladujemo s spremenljivo obrestno mero
EURIBOR in ugodnim pribitkom. Pri depozitih plasiramo depozite po fiksnih obrestnih merah. Zaradi razmer
na finančnih trgih in zelo dobrega finančnega stanja Pošte Slovenije navedeno tveganje zelo dobro obvladujemo.
Tveganje plačilne sposobnosti predstavlja nevarnost neusklajene likvidnosti oziroma dospelosti sredstev in
obveznosti do virov sredstev v podjetju, kar lahko povzroči plačilno nesposobnost (pomanjkanje denarnih
sredstev za poravnavanje zapadlih obveznosti). Zaradi učinkov svetovne gospodarske krize in likvidnostnih
težav slovenskih podjetij smo za obvladovanje tega tveganja uporabili večjo mero previdnosti. Navedeno
tveganje obvladujemo s skrbnim načrtovanjem denarnih tokov (investicije, obvladovanje kreditnega tveganja
in tekočega poslovanja) in z najemom revolving kredita.
Pošta Slovenije je kot vsi poštni operaterji vpeta v mednarodni poštni promet, vendar pretežni del denarnega
toka poteka v evrih. Obseg poslovanja v tujih valutah ni bistven, zato je izpostavljenost valutnim tveganjem
zanemarljiva.
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Tveganja informacijske infrastrukture predstavljajo stalnico v upravljanju informacijskega sistema
in predstavljajo tveganja varnosti, celovitosti in razpoložljivosti IT-sistema. Obvladujemo jih z ustrezno
usposobljenim kadrom, kontrolnimi mehanizmi za informacijsko varnost in strokovno uporabo IT-tehnologij.
V nadaljevanju so predstavljene glavne skupine informacijskih tveganj ter kratek opis načinov za njihovo
obvladovanje. Tveganje zagotavljanja neprekinjenega poslovanja na področju IT obvladujemo za najbolj
kritične segmente poslovanja z izdelanimi in implementiranimi načrti neprekinjenega poslovanja, ki temeljijo
predvsem na zagotavljanju redundantnih sistemov in ustreznih odzivnih časov pri zamenjavi opreme za najbolj
kritične dele IT-sistemov. Obvladovanje tveganja delovanja strojne računalniške in komunikacijske opreme
je ključnega pomena za delovanje celotnega informacijskega sistema. Obvladovanje tveganj na tem segmentu
je zagotovljeno z dolgoletnim sodelovanjem s ponudnikom vzdrževanja in dolgoročnimi vzdrževalnimi
pogodbami. Uporabljamo opremo mednarodno priznanih ponudnikov (visoka kakovost), zahtevana je
skladnost s standardi ter sprotno odpravljanje pomanjkljivosti. Tveganje delovanja programske opreme, ki
je sestavni del informacijskega sistema, obvladujemo z uporabo opreme visoke kakovosti, ki je skladna s
standardi. Prav tako je zagotovljeno sprotno odpravljanje pomanjkljivosti. Za vsako programsko opremo,
ki se uporablja v informacijskem okolju Pošte Slovenije, je zagotovljena veljavna vzdrževalna pogodba.

Na področju tveganj zagotavljanja resursov smo na področju investiranja posebno pozornost posvetili
nepremičninskemu trgu s sistematično analizo trga nepremičnin. Zaradi nepredvidljivosti trga nepremičnin v
letu 2009 smo pristopili k dinamičnemu izvajanju plana investicij v objekte.

Pošta Slovenije

Poslovno
poročilo

2

Na področju poštnega omrežja je največje tveganje nezagotavljanje kakovosti izvajanja univerzalne poštne
storitve, ki je določena s Pravilnikom o kakovosti in načinu izvajanja univerzalne poštne storitve. Obvladujemo
ga z dnevnim nadzorom procesa in toka pošiljk od oddaje do vročitve. Kakovost prenosa poštnih pošiljk
v notranjem poštnem prometu predpisuje standard SIST EN 13850. Kakovost prenosa poštnih pošiljk meri
neodvisna institucija. Trend gibanja skupne letne ravni v letu 2009 je bil pozitiven, letni rezultat kumulativne
vrednosti pa je še vedno pod vrednostjo 95 odstotkov v roku D + 1, in sicer zaostaja za 1,1 odstotne točke. V
roku D + 2 smo na letni ravni dosegli kakovost v okviru standarda. Zahteve standarda SIST EN 14012:2004
upoštevamo pri centralnem vodenju in obravnavanju pritožb, reklamacij in odškodninskih postopkov v zvezi
z univerzalno poštno storitvijo. Že v letu 2010 pa bomo upoštevanje standarda razširili še na ostale poštne
storitve in vzpostavili centralni reklamacijski center.
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V naslednjih letih bomo najbolj izpostavljeni naslednjim tveganjem:
• zunanjim (makroekonomska situacija, zakonodaja in regulativa, odnosi z javnostmi),
• trženjskim (tržni delež, zadovoljstvo uporabnikov, konkurenca),
• razvojnim (nove storitve in zmogljivosti, projekti).
Z vzpostavitvijo KUT je skrb za učinkovito obvladovanje tveganj vpeta v vse ravni upravljanja in poslovanja
Pošte Slovenije, kar med drugim zagotavlja pregledno in stabilno poslovanje.

Srednjeročne stopnje izpostavljenosti Pošte Slovenije posameznim vrstam tveganj

Načrtovanje delovanja Službe notranje revizije temelji na analizi tveganj, prisotnih na posameznih področjih
delovanja Pošte, obseg in razpored notranjerevizijskih nalog pa je opredeljen v dolgoročnem in letnem načrtu
delovanja službe, ki ga potrdi poslovodstvo.

Poslovno
poročilo

inštitutu za revizijo. Delovanje službe je usmerjeno v preverjanje in ocenjevanje sistema notranje kontrole
in upravljanja s tveganji. O ugotovitvah in priporočilih za izboljšanje učinkovitosti notranjih kontrol za
obvladovanje tveganja Služba notranje revizije redno poroča poslovodstvu Pošte Slovenije in revizijski
komisiji nadzornega sveta.
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STRATEŠKI VIDIK TVEGANJ

Pri opravljanju revizijskih pregledov daje Služba notranje revizije poudarek preverjanju obstoja in delovanja
sistema notranjih kontrol v postopkih dela in upravljanja s tveganji ter pravilnosti, pravočasnosti in
zanesljivosti informacij, ki jih poslovodstvo in drugi potrebujejo pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Tabela 5

Stopnja izpostavljenosti tveganju

Zap. št. / Vrsta tveganja
NIZKA (1-3)

OBVLADLJIVA (4-8)

1.1. Zunanja tveganja

X

1.2. Trženjska tveganja

X
X

1.3. Strateške povezave in naložbe

X

2.1. Kadrovska tveganja

X

2.2. Tveganja razvoja
X

2.3. Tveganja delovanja infrastrukture
2.4. Tveganje varnosti in zaščite

NOTRANJA KONTROLA

X
X

2.5. Splošni management

X

2.6. Kreditno tveganje

Letno poročilo 2009

2.9.3

Tveganja delovanja

2.7. Valutno tveganje

X

2.8. Obrestno tveganje

X

2.9. Tveganje plačilne sposobnosti

X

2.9.2
NOTRANJA REVIZIJA
Služba notranje revizije Pošte Slovenije je organizirana kot neodvisna štabna služba, neposredno odgovorna
generalnemu direktorju, zato je neodvisna od revidiranih področij oz. drugih organizacijskih enot Pošte
Slovenije. Delovanje službe temelji na Pravilniku o delovanju službe notranje revizije, navodila za delo
pa so opredeljena v Priročniku za delo notranjih revizorjev. Notranji revizorji pri svojem delu upoštevajo
Kodeks notranjerevizijskih načel in Kodeks poklicne etike notranjega revizorja, izdana pri Slovenskem

Služba notranje kontrole je organizirana v Sektorju za korporativno varnost in nadzor. Vodja Službe notranje
kontrole koordinira tudi delo inšpektorjev na poslovnih enotah, ki so odgovorni neposredno direktorjem
poslovnih enot.
Inšpektorji notranje kontrole, strokovnjaki na področju tehnologije dela pošte, delujejo pri svojem delu
samostojno in v skladu z navodilom za delo notranje kontrole, ki ga je sprejel generalni direktor. S svojim
delom usmerjajo pošte in zaposlene pri zagotavljanju kakovosti storitev, doseganju predpisanega standarda,
učinkoviti organiziranosti ter racionalnem poslovanju.
Pri svojem delu inšpektorji sodelujejo tudi pri določenih nalogah notranje revizije in revizorjev Poštne banke,
Službe za korporativno varnost, pooblaščencev za preprečevanje pranja denarja v Poštni banki in v Pošti
Slovenije, v komisiji za poštni promet ter dajejo samostojne pobude za racionalizacijo poslovanja.
Inšpektorji Službe notranje kontrole in poslovnih enot so v letu 2009:
• opravili celovito kontrolo poslovanja na 464 poštah,
• opravili 892 delnih kontrolnih pregledov poslovanja pošt in oddelkov v PLC,
• opravili 24 kontrol ostankov pošiljk v PLC Ljubljana in PLC Maribor,
• reševali 559 reklamacij, od tega je bilo 341 reklamacij upravičenih, 218 pa neupravičenih, kar v primerjavi
z letom 2008 pomeni upad reklamacij za 39 odstotkov, od tega v primeru izgub pošiljk za 46 odstotkov,
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2.

Pošta Slovenije

VISOKA (9-16)

Tveganja okolja

Pošta Slovenije

1.

Služba je poleg revizijskih pregledov v letu 2009 izvajala tudi svetovalne storitve notranjim uporabnikom
poslovanja z namenom izboljšanja učinkovitosti poslovanja, organizirala in koordinirala je pripravo podatkov
za revidiranje letnega poročila za leto 2008 ter zbiranje in pripravo podatkov predhodne revizije poslovanja
za leto 2009.
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Opravljena je bila tudi kontrola izvajanja Zakona o preprečevanju pranja denarja, navodil za delo pošt
pri preprečevanju pranja denarja ter kontrola storitev menjalniškega poslovanja na tistih poštah, ki te storitve
opravljajo. V nekaterih primerih (11 primerov) so inšpektorji opravili tudi posebne raziskave za razjasnitev
posameznih primerov opravljenih transakcij in o ugotovitvah poročali pooblaščencu za preprečevanje pranja
denarja v Pošti Slovenije.
Celovitim kontrolnim pregledom so sledili zaključni razgovori z upravniki in kontrolorji, ki so zadolženi za
odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, o čemer so dolžni poročati svoji poslovni enoti in Službi notranje
kontrole. Ocene poslovanja pošt vplivajo na ocenitev kakovosti upravnikovega dela in tudi na ocenitve
kakovosti dela ostalih delavcev na posamezni pošti; v primeru večjih nepravilnosti sledijo ukrepi poslovne
enote. Ocene, dosežene pri celoviti kontroli poslovanja pošt, se upoštevajo pri predlogih za nagrajevanje
najučinkovitejših upravnikov pošt.

Med kaznivimi dejanji je bilo v letu 2009 največ vlomov

Poslovno
poročilo

za 100 odstotkov. Medtem ko je v letu 2007 nastala največja premoženjska škoda zaradi ropov na prevoze
vrednostnih poštnih pošiljk, v letu 2009 beležimo upad teh kaznivih dejanj, tako da je Pošta Slovenije utrpela
bistveno nižjo skupno premoženjsko škodo kot v preteklih letih. Število kaznivih dejanj ropov na pošte in
na pismonoše in povzročena škoda sta bila na nivoju iz preteklih let.

2
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v primeru oplenitev za 65 odstotkov, v primeru prekoračitev rokov prenosa pošiljk za 68 odstotkov in v
primeru nepravilnosti pri vplačilih za 68 odstotkov. Povečalo pa se je število reklamacij zaradi nepravilnosti
pri vročitvi pošiljk (za 18 %).

29 % Ropi pošt
4 % Ropi poštnih vozil
13 % Ropi pismonoš

2009

54 % Vlomi

2.9.4

Največja premoženjska škoda je nastala pri ropih pošt

VAROVANJE
39 % Ropi pošt
24 % Ropi pismonoš

2009

SKV posveča posebno skrb stalnemu izboljševanju varnosti tako zaposlenih kot premoženja. V sodelovanju
z drugimi organizacijskimi enotami družbe izvaja predvsem naslednje naloge:
• oblikuje smernice na varnostnem področju,
• izvaja analize s svojega področja in pripravlja poročila, ki predstavljajo podlago za načrtovanje, izbiro in
uvajanje novih načinov sredstev in ukrepov varovanja,
• organizira, spremlja in sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov usposabljanja zaposlenih na
varnostnem področju in
• sodeluje z institucijami s področja varnosti in obrambe, izvaja druge naloge z varnostnega področja, ki jih
opredeljujejo zakoni in drugi predpisi ali jih določi generalni direktor družbe v skladu s pristojnostmi.

Ocenjujemo, da je upad prej navedenih kaznivih dejanj posledica boljše organizacije in koordinacije
varovanja ter uvajanja novih načinov varovanja. Med novimi načini varovanj, ki smo jih začeli uvajati v letu
2008 in s tem nadaljevali v letu 2009, velja izpostaviti predvsem uvajanje varnostnih kovčkov za prevoz

Vse navedene naloge se nanašajo tudi na zagotavljanje varnosti pismonoš, saj SKV analizira vse pojave
napadov na naše delavce ter pripravlja ukrepe za zagotavljanje višjega nivoja varnosti.

Od pomembnejših ukrepov za zagotavljanje varnosti izpostavljamo še nadgradnjo sistemov tehničnega
varovanja na posameznih poštah, ki smo jih v letu 2009 opremili s sistemom video nadzora.

V letu 2009 ne beležimo porasta kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, izjema so le vlomi
v objekte pošt, katerih število (in povzročena škoda) se je v primerjavi z letoma 2008 in 2007 povečalo

Ocenjujemo, da smo vzpostavili takšen sistem varnostnih ukrepov, ki zagotavlja visoko raven varnosti
zaposlenih ter ustrezno varovanje objektov in premoženja.

gotovine. S projektom bomo zaradi njegove obsežnosti in zahtevnosti nadaljevali tudi v naslednjih letih. Do
dokončne uvedbe varnostnih kovčkov bomo zagotavljali varnost prevozov vrednostnih pošiljk s spremstvom
oboroženih varnostnikov ter s pogostejšim internim nadzorom zaposlenih ter pogodbenih izvajalcev.
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37 % Vlomi

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije
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Primarno se s področjem zagotavljanja korporativne varnosti ukvarja Služba za korporativno varnost (v
nadaljevanju: SKV), ki deluje v okviru Sektorja za korporativno varnost in nadzor. Vodja SKV koordinira tudi
delo referentov za varnost na poslovnih enotah, ki so odgovorni neposredno direktorjem poslovnih enot.
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ANALIZA POSLOVNIH DOSEŽKOV
Poslovanje Pošte Slovenije v letu 2009
2009

2008

Indeks

2

3

4=2/3

Prihodki od poštnih storitev

168.978.106

174.070.076

97

Prihodki od pisemskih storitev

104.682.985

105.456.488

99

Prihodki od paketnih storitev

22.127.311

22.417.906

99

Prihodki in odhodki
1

Prihodki od Hitre pošte

1.913.968

1.895.232

101

Prihodki od direktne pošte, publikacij, prilog idr.

40.253.842

44.300.449

91

Prihodki od ostalih storitev

60.937.664

71.197.952

86

Prihodki od denarnih storitev

40.476.971

47.458.216

85

Ostali prihodki

20.460.692

23.739.736

86

39.246

21.536

182

Usredstveni lastni proizvodi in storitve

910.745

910.929

100

Poslovni prihodki

230.865.761

246.200.492

94

Stroški materiala

4.294.198

4.803.829

89

Stroški energije

6.315.387

6.606.801

96

Stroški storitev

35.476.059

45.574.032

78

Stroški dela

143.944.985

143.635.263

100

Amortizacija

13.062.180

12.900.094

101

Drugi stroški

1.043.859

1.167.469

89

Rezervacije

1.000.537

1.485.976

67

Nabavna vrednost trgovskega blaga

4.588.368

7.952.533

58

590.768

1.481.739

40

Poslovni odhodki

210.316.340

225.607.735

93

Poslovni izid iz poslovanja

20.549.421

20.592.757

100

Finančni prihodki

2.365.567

3.076.119

77

Finančni odhodki

216.893

829.919

26

Drugi prihodki

753.085

887.009

85

102.354

102.248

100

23.348.825

23.623.717

99

145.948

529.751

28

Davek iz dobička

4.349.605

4.857.196

90

Čisti poslovni izid

18.853.272

18.236.770

103

Prevrednotovalni poslovni prihodki in prihodki od odprave rezervacij

Letno poročilo 2009

Prevrednotovalni poslovni odhodki

Pošta Slovenije

v EUR

Drugi odhodki
Poslovni izid pred davkom iz dobička
Odloženi davki
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Tabela 6

Pošta Slovenije

Poslovno
poročilo

2

2.10

Zaradi ocene, da se bo število deviantnih ravnanj v prihodnje povečevalo (predvsem zaradi razmaha finančnogospodarske krize in odprave vizumskega režima za nekatere države), bo družba v prihodnje še intenzivneje
nadgrajevala sistem zagotavljanja varnosti zaposlenih in svojega premoženja ter si prizadevala zagotavljati
varnost v skladu z normativi in priporočili s tega področja. Prav tako bo Pošta Slovenije še naprej aktivno
sodelovala z organi pregona pri raziskavah posameznih deviantnih pojavov ter na posameznih področjih,
kot na primer pri prevozih vrednostnih pošiljk, na podlagi izkušenj skupaj z organi pregona tudi kreirala
zakonodajni okvir (ali normativno pravno podlago) za izvajanje posameznih vrst storitev varovanja.

69

68

120

Poslovno
poročilo

100

80

2

Poslovni prihodki, ki so bili v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 nižji za 6 odstotkov, so v Pošti Slovenije
razdeljeni v naslednji glavni skupini:
• prihodke od poštnih storitev in
• prihodke od ostalih storitev.
Prihodke od ostalih storitev pa delimo v:
• prihodke od denarnih storitev in
• ostale prihodke.
Med poslovne prihodke štejemo še usredstvene lastne proizvode in storitve ter prevrednotovalne prihodke in
prihodke od odprave rezervacij.

Poslovni prihodki so v letu 2009 nekoliko upadli

v mio. EUR

2

Poslovno
poročilo

POSLOVNI PRIHODKI

60

40

20

Največji, 73-odstotni delež predstavljajo prihodki od poštnih storitev. Sledijo jim prihodki od denarnih
storitev, katerih delež pa se postopoma znižuje.

0
Pisemske
storitve

Največji je delež prihodkov od poštnih storitev

73 % Poštne storitve
18 % Denarne storitve

2009

9 % Ostale storitve

2009

Paketi in Hitra
pošta

Direktna pošta,
publikacije, priloge

Denarne
storitve

Ostalo

2008

Upad prihodkov od pisemskih storitev je posledica upada števila teh storitev, saj te storitve vedno bolj
nadomeščajo drugi (elektronski) načini komuniciranja fizičnih in pravnih oseb. Močan upad je opaziti pri
prihodkih od pisemskih storitev v okviru univerzalnih storitev, medtem ko je v okviru rezerviranih in drugih
poštnih storitev opaziti porast.
Tudi prihodki od paketnih storitev in Hitre pošte so v primerjavi z letom 2008 upadli, kar lahko pripišemo
manjšemu obsegu opravljenih storitev, predvsem manjši oddaji paketov kataloške prodaje ter prenehanju
poslovanja nekaterih večjih strank, kar je posledica vsesplošne gospodarske krize.

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2009

19 % Denarne storitve
10 % Ostale storitve

2008

Ostali prihodki izkazujejo 14-odstotno znižanje, in to predvsem na račun manjšega obsega prodaje trgovskega
blaga, kar je zlasti posledica prenosa prodaje nekaterih vrst blaga iz klasične prodaje v komisijsko, s čimer se
je posledično močno zvišala realizacija komisijske prodaje. Nekoliko nižji v primerjavi z letom 2008 so bili
tudi prihodki od telegrafskih storitev, iger na srečo in ostali prihodki.

Pošta Slovenije

71 % Poštne storitve

Prihodki od denarnih storitev so za 15 odstotkov nižji, in to predvsem zaradi spremenjenega načina knjiženja
prihodkov in odhodkov od plačilnega prometa in poštnih nakaznic v letu 2009 (neto princip).
Vzroki za padec prihodkov od plačilnega prometa so še:
• prehod fizičnih oseb na druge oblike plačevanja (trajniki, e-bančništvo),
• konkurenčne cene nekaterih drugih bank in hranilnic in
• odpiranje plačilnih mest, kjer je možno vplačilo brez provizije.
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Upad prihodkov od direktne pošte in publikacij je prav tako posledica gospodarske krize, saj so številna
podjetja sprejela varčevalne ukrepe in zato zmanjšala število oddanih pošiljk.
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70

Poslovni odhodki so v letu 2009 upadli
160

Poslovni odhodki so v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 nižji za 7 odstotkov. Upad poslovnih odhodkov
je bil večji kot upad poslovnih prihodkov.

Poslovno
poročilo

140
120

80
60

2 % Material
17 % Storitve

40

3 % Energija

20

2 % NV trgovskega blaga

2

Dve tretjini poslovnih odhodkov predstavljajo stroški dela

v mio. EUR

100

2

Poslovno
poročilo

POSLOVNI ODHODKI

2009

0

69 % Stroški dela

Stroški
dela

1 % Ostali stroški

Stroški
storitev

Amortizacija

Stroški materiala
in energije

Nabavna vrednost
trgovskega blaga

Ostalo

2009

2008

6 % Amortizacija

Upad poslovnih odhodkov v letu 2009 je posledica varčevalnih protikriznih ukrepov, ki jih je poslovodstvo
sprejelo že konec leta 2008, ter racionalnega ravnanja vseh zaposlenih Pošte Slovenije.

2 % Material
20 % Storitve
3 % Energija
3 % NV trgovskega blaga

2008

Stroški materiala in energije skupaj izkazujejo 7-odstotno znižanje, kar je predvsem posledica:
- nižjih cen bencina,
- manjših nabav službene in varstvene obleke ter drobnega inventarja in ostalega materiala.

64 % Stroški dela

Pošta Slovenije

Stroški dela so višji za 0,2 odstotka in so posledica:
- nekoliko višjega povprečnega števila zaposlenih na podlagi delovnih ur in
- uskladitve plač v skladu z določili kolektivne pogodbe.
Stroški amortizacije so zaradi aktiviranja nove opreme UPO na poštah (univerzalno poštno okence) višji
za 1 odstotek.
Ostali stroški so nižji predvsem zaradi nižje nabavne vrednosti trgovskega blaga (prehod na komisijsko
prodajo blaga).
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6 % Amortizacija

Na 13-odstotno znižanje stroškov storitev je imela največji vpliv sprememba načina knjiženja odhodkov in
prihodkov od plačilnega prometa in poštnih nakaznic v letu 2009 (neto princip) ter vkalkuliranih odhodkov
iz naslova mednarodnega obračuna v letu 2008. Poleg navedenega pa so upadli naslednji stroški storitev:
- vzdrževanja stavb in transportne opreme,
- stroški najemnin (zakupljeni vodi in pogodbe za vzdrževanje telekomunikacijskih naprav in najem delovne sile) in
- študentskega dela.

Pošta Slovenije

2 % Ostali stroški

73

72

KAZALNIK

v EUR

2009

2008

Indeks

2

3

4=2/3

179.147.891

180.095.828

99

27.996

28.303

99

zaposlenih na osnovi delovnih ur)

35.930

38.545

93

Stroški dela na zaposlenega

22.495

22.573

100

35.202.905

36.460.566

97

15,2

14,8

20.549.421

20.592.757

8,9

8,4

8,2

7,4

ROE - donosnost kapitala v % (čisti poslovni izid, deljen s povprečnim kapitalom)

7,6

7,6

ROA - donosnost sredstev v % (čisti poslovni izid, deljen s celotnimi sredstvi)

6,0

6,0

6,7

7,0

Kazalniki / Kazalci
1

Vpliv posameznih skupin stroškov ter prihodkov na boljši poslovni izid

Poslovno
poročilo

Kazalniki poslovanja
Tabela 7

2

Poslovanje v letu 2009 je Pošta Slovenije zaključila z dobičkom v višini 18.853.272 evrov, ki je za 3
odstotke višji kot leta 2008.

2

Poslovno
poročilo

POSLOVNI IZID

Dodana vrednost (poslovni prihodki, zmanjšani za stroške materiala, stroške
energije, stroške storitev, druge stroške in za nabavno vrednost trgovskega blaga)
Dodana vrednost na zaposlenega (dodana vrednost, deljena s povprečnim
številom zaposlenih na osnovi delovnih ur)

v 000 EUR

Produktivnost dela (čisti poslovni prihodki, deljeni s povprečnim številom

EBITDA - kosmati denarni tok (poslovni prihodki, zmanjšani za stroške materiala,
stroške energije, stroške storitev, druge stroške, nabavno vrednost trgovskega
blaga in stroške dela)
Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v %
EBIT - poslovni izid iz poslovanja (poslovni prihodki, zmanjšani za poslovne odhodke)
Delež EBIT v poslovnih prihodkih v %

100

ROS - donosnost prodaje v % (čisti poslovni izid, deljen s poslovnimi prihodki,
predhodno znižanimi za usredstvene lastne proizvode ter prevrednotovalne
Nižji
prihodki

Nižji drugi
stroški

Nižji stroški materiala
in energije

Nižji stroški
storitev

Višji stroški
dela

Višja
amortizacija

Nižji
davki

-16.179

5.477

801

10.098

-310

-162

891

Rast

poslovne prihodke)

Upad

CAPEX - capital expenditure v % (vrednost investicijskih vlaganj, deljena s
poslovnimi prihodki, predhodno znižanimi za usredstvene lastne proizvode ter
prevrednotovalne poslovne prihodke)

Kazalniki, ki so v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 boljši

Čisti poslovni izid je bil v letu 2009 višji kot v letu 2008
10,0 %
25.000

8,0 %
20.000

Letno poročilo 2009

v 000 EUR

4,0 %
10.000

2,0 %
5.000

0%
0
Poslovni izid
iz poslovanja

2009

Poslovni izid pred
davkom iz dobička

Čisti
poslovni izid

Delež EBITDA
v prodaji

2008

2009

ROS

ROE

ROA

2008

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije
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6,0 %
15.000

75

74

Računovodski kazalniki

Izkaz denarnega toka

2

2009

2008

v EUR

Elementi
1

I. Kazalnika stanja financiranja (v %)
82,39

81,18

Stopnja dolgoročnosti financiranja

87,70

87,33

Stopnja osnovnosti investiranja

66,51

65,68

Stopnja dolgoročnosti investiranja

73,52

72,94

II. Kazalnika stanja investiranja (v %)

III. Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev

1,24

1,24

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti

1,17

1,36

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti

2,32

2,44

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti

2,52

2,70

4,82

5,17

1,10

1,09

IV. Kazalnik obračanja

Indeks

2

3

4=2/3

a) Prejemki pri poslovanju, od tega:

307.776.817

318.056.303

97

- Prejemki od prodaje proizvodov in storitev

295.164.159

301.627.486

98

- Drugi prejemki pri poslovanju

12.612.658

16.428.817

77

b) Izdatki pri poslovanju, od tega:

-284.112.577

-284.201.270

100

-95.190.101

-99.052.820

96

- Izdatki za nakupe materiala in storitev
- Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku

-110.300.078

-107.246.165

103

- Izdatki za dajatve vseh vrst

-77.990.813

-77.027.947

101

-631.585

-874.338

72

23.664.240

33.855.033

70

a) Prejemki pri naložbenju

256.728.145

199.263.252

129

b) Izdatki pri naložbenju

-266.234.228

-221.707.996

120

-9.506.083

-22.444.744

42

- Drugi izdatki pri poslovanju
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a + b)

B. Denarni tokovi pri naložbenju

V. Kazalnik gospodarnosti
Koeficient gospodarnosti poslovanja

2008

A. Denarni tokovi pri poslovanju

Stopnja lastniškosti financiranja

Koeficient obračanja obratnih sredstev

2009

Poslovno
poročilo

Poslovno
poročilo

Kazalniki

Tabela 9

2

Tabela 8

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a + b)

C. Denarni tokovi pri financiranju
0

0

0

b) Izdatki pri financiranju

-13.068.484

-12.063.064

108

c) Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b)

-13.068.484

-12.063.064

108

a) Denarni izid v obdobju (Ac + Bc + Cc)

1.089.673

-652.775

-167

b) Začetno stanje denarnih sredstev

1.223.060

1.894.240

65

-4.089

-18.405

22

2.308.645

1.223.060

189

a) Prejemki pri financiranju

Č. Končno stanje denarnih sredstev

c) Promet na nakazniškem računu,
promet denarnih sredstev na blagajni in tečajne razlike
č) Končno stanje denarnih sredstev

Izdatki pri poslovanju so ostali na enaki ravni kot v letu 2008, vendar so izdatki za plače porasli za 3 odstotke
(eskalacija plač, presežki ur, napredovanje). V letu 2009 so prejemki iz poslovanja presegli izdatke za 23.664
tisoč evrov.

Letno poročilo 2009

Prejemki iz poslovanja so se v primerjavi z letom 2008 zmanjšali za 3 odstotke, kar je posledica zmanjšanja
obsega opravljenih storitev ter posledično zmanjšanja prihodkov ter prejemkov.
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Pošta Slovenije
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DENARNI TOK PRI POSLOVANJU

77

76

Prejemki pri poslovanju so v letu 2009 nižji

Največji delež v izdatkih pri poslovanju predstavljajo izdatki
za plače in deleže zaposlencev v dobičku

350.000

Poslovno
poročilo

250.000
200.000

34 % Nakup materiala in storitev

150.000

39 % Plače in deleži zaposl. v dob.

2

0,2 % Drugi izdatki
v 000 EUR

2

Poslovno
poročilo

300.000

2009

27 % Dajatve vseh vrst

100.000
50.000
0
Prejemki pri
poslovanju

Prejemki pri
naložbenju

2009

2008
0,3 % Drugi izdatki
35 % Nakup materiala in storitev

Izdatki pri poslovanju so ostali na enaki ravni

38 % Plače in deleži zaposl. v dob.

300.000

2008

27 % Dajatve vseh vrst

250.000

DENARNI TOK PRI NALOŽBENJU

150.000

100.000

Prejemki pri naložbenju so se v letu 2009 glede na leto 2008 povečali za 29 odstotkov, predvsem zaradi
odpoklica kratkoročnega depozita, ki smo ga nato vezali na drugi banki z ugodnejšo obrestno mero.

50.000

Pošta Slovenije
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Izdatki pri
poslovanju

2009

Izdatki pri
naložbenju

Izdatki pri
financiranju

2008

DENARNI TOK PRI FINANCIRANJU
Neto denarni tok pri financiranju je bil tako v letu 2009 kot tudi v letu 2008 negativen, ker ni bilo potreb po
pridobitvi kreditnih sredstev.
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Izdatki pri naložbenju so v letu 2009 višji za 20 odstotkov, in sicer so se izdatki za pridobitev opredmetenih
osnovnih sredstev zvišali za 11 odstotkov, vezava depozitov pa za 23 odstotkov.

0

Pošta Slovenije

v 000 EUR

200.000

79

78
2

1

2009

2008

Indeks

2

3

4=2/3

1,08

1,12

97

0,79

1,23

64

2,49

1,51

165

1,81

2,81

65

Koeficient pokritja izdatkov pri poslovanju s prejemki pri poslovanju
(prejemki pri poslovanju, deljeni z izdatki pri poslovanju)
Koeficient pokritja naložb in izdatkov financiranja (prebitek prejemkov (izdatkov)
pri poslovanju, deljen s seštevkom izdatkov pri financiranju in izdatkov pri
naložbenju upoštevani so izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev,

Marca 2010 so začela poslovati specializirana bančna okenca na poštah 1290 Grosuplje, 3210 Slovenske
Konjice, 3230 Šentjur in 4240 Radovljica, ki predstavljajo precejšnjo novost v načinu opravljanja bančnih
storitev na poštah. Na teh okencih bodo posebej izobraženi poštni delavci svetovali in opravljali zahtevnejše
bančne storitve, in to z večjo mero zasebnosti ter možnostjo celovite obravnave strank.

Poslovno
poročilo

Poslovno
poročilo

Koeficienti

V februarju 2010 smo uvedli sistem za sledenje vozil, kjer vozni redi oz. obhodni redi niso vnaprej natančno
določeni. Omenjeni sistem bo dispečerjem oz. kontrolorjem omogočal pregled nad vozili na terenu. Na ta
način se bomo lahko hitreje odzvali na uporabnikov klic za prevzem in dostavo pošiljk.

2

Koeficienti denarne tokovnosti v letu 2009
Tabela 10

ne pa tudi izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb)

Koeficient pokritja izdatkov pri financiranju (prebitek prejemkov (izdatkov)
pri poslovanju, deljen z izdatki pri financiranju)

Izračunani koeficienti nam v obeh letih kažejo, da smo vse izdatke pokrivali z ustvarjenimi prejemki in nismo
potrebovali dodatnih virov financiranja. Za pokritje naložb in izdatkov financiranja v letu 2009 smo kot
dodatni vir uporabili kratkoročne depozite, ki smo jih dali vezati pri bankah.

UKREPI ZA BOLJŠE FINANCIRANJE IZ
LASTNEGA DENARNEGA TOKA
V Pošti Slovenije smo se zaradi gospodarske krize bolj intenzivno usmerili v izterjavo terjatev v skladu
s sprejeto strategijo obvladovanja terjatev. Izvedli smo številne aktivnosti, kot so: sklepanje dogovorov
o poravnavi terjatev, ažurno opominjanje, izvršbe, posredovanje prijav ob stečaju in prisilni poravnavi,
odpovedi pogodb zaradi neplačevanja obveznosti, nepodaljševanje plačilnih rokov našim kupcem.

2.11

Pošta Slovenije
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DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA

2.12
NAČRTI ZA PRIHODNOST
Na razvojnem področju smo pripravili strategijo razvoja štirih specifičnih razvojnih področij, ki predstavlja
osnovo za strateško usmerjanje razvojnih aktivnosti in resursov zlasti v obdobju 2010–2012. S ciljem
pridobivanja dodatnega prihodka, prilagajanja obstoječih storitev zahtevam trga, konkuriranja storitvam vse
močnejše konkurence, večanja tržnih deležev in prenosa znanja na nove poslovne segmente opredeljuje
strategija naslednja razvojna področja:
• jutranji segment dostave: razvoj bo usmerjen v oblikovanje poslovnega modela, ki bo omogočal vstop na
nova poslovna področja jutranje dostave časopisov naročnikom, kolportažo itd.;
• direktni marketing (DM) in direktna pošta (DP): razvoj bo usmerjen v storitve nadgradnje obstoječih
podatkovnih baz za prenos direktne pošte, njihovega čiščenja in kontrole, uvajanje personaliziranih produktov v
segmentih B2B in B2C (osebne razglednice) in nekaterih tipskih produktov za DP in DM (direktna dopisnica);
• I-storitve: poudarek bo na prenovi trženjskega koncepta i-storitev, dodajanju novih spletnih in mobilnih
prodajnih kanalov, razvoju hibridnih storitev/rešitev (hibridna pošta), morebitnih povezavah posameznih
i-storitev z razvojnimi rešitvami na področju DM in uvajanju nadomestnih elektronskih/digitalnih storitev/
rešitev;
• dodatne storitve na poštnih okencih: razvoj bo usmerjen v celovit koncept finančnih storitev, opravljanje
zavarovalnih storitev ter storitev za javno upravo, na promoviranje filatelije ter prodajo trgovskega blaga.
V letu 2010 načrtujemo nadaljnji razvoj in uvedbo naslednjih storitev:

Člani nadzornega sveta so v marcu 2010 potrdili nov petletni mandat generalnemu direktorju Alešu
Haucu in namestniku generalnega direktorja mag. Igorju Mariniču. Generalni direktor nastopi nov
mandat 1. junija 2010, njegov namestnik pa 11. avgusta 2010.
V letu 2010 smo začeli z masovnim vključevanjem pošt v novo aplikacijo UPO. Naš cilj je, da začnejo
do junija 2010 vse pošte uporabljati novo aplikacijo. Prav tako nadaljujemo z aktivnostmi razvoja spletne
aplikacije Poštno okence pri vas in z aktivnostmi za pridobivanje strank, ki bodo uporabljale aplikacijo in
spletni servis za elektronsko pošiljanje podatkov o oddanih pošiljkah.

• Nadaljujemo z aktivnostmi za informatizacijo dostave (pismonoš) v povezavi s prenovo modulov dostave
in izročitve v aplikaciji UPO. Prav tako nadaljujemo z aktivnostmi na področju evidentiranja knjiženih
pošiljk s prenosnimi terminali v PLC-jih z namenom zagotavljanja dodatnih statusov za sledenje pošiljk
(za interne in eksterne namene).
• V paketnem ekspeditu nadgrajujemo aplikacijo za nove stranke, ki bodo poslovale prek paketnega
ekspedita.

Letno poročilo 2009

pri poslovanju, deljen s pribitkom prejemkov (izdatkov) pri naložbenju)

Pošta Slovenije

Koeficient ponovnega vlaganja v obdobju (prebitek prejemkov (izdatkov)

81

80

Na mednarodnem področju bomo:

• Nadaljevali bomo z aktivnostmi na področju optimizacije dostave ter v letu 2010 izvedli dodatni pilotski
projekt za eno pošto. Na osnovi izvedenih pilotskih projektov bomo aktivnosti nadaljevali z nakupom
in uporabo ustreznega programskega orodja, s katerim bi lahko v prihodnje sami načrtovali optimalno
dostavo na vseh poštah ter s tem dosegli enakomerno obremenjenost pismonoš ter optimalne dostavne
okraje in obhodne rede pismonoš.

• informatizirali carinsko pošto;

• Pripravili bomo študijo izvedljivosti nadgradnje, izgradnje in preureditve PLC Ljubljana. Izdelane bodo
tehnološke podlage za projekt celovite prenove obstoječega objekta ali izgradnje novega PLC Ljubljana.
• V pripravi je pilotski projekt za uvedbo sledenja in spremljanja zabojnikov v poštnem prometu, in sicer
s pomočjo RFID-tehnologije.

Pošta Slovenije
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• Nadaljevali bomo z reorganizacijo paketne logistike, ki predvideva uvedbo šestih paketnih pretovornih pošt.
Za prihodnja leta tako načrtujemo postavitev še preostalih petih paketnih pretovornih pošt, najprej v Celju.

Poslovno
poročilo

• nadgradili programsko opremo za upravljanje mednarodnega poštnega prometa z dodatnimi moduli
(e-fakturiranje);
• ustvarjali pogoje za rast mednarodne spletne trgovine;
• uvedli storitev Mali paket.
V letu 2010 načrtujemo organizacijo sestanka Višegrajske skupine, kjer poleg Pošte Slovenije sodelujejo
še madžarska, hrvaška, češka, slovaška in poljska pošta. Predstavnik Pošte Slovenije kandidira za člana
uprave EMS-kooperative, ki deluje v okviru SPZ.
Na področju kadrovsko-pravne funkcije načrtujemo naslednje aktivnosti:

• Pri uvajanju novih prevoznih sredstev bomo tudi v prihodnje upoštevali visoke standarde s področja
varnosti, funkcionalnosti in ekologije.

• V letošnjem letu bomo ponovno izvedli merjenje organizacijske klime in rezultate primerjali z rezultati
merjenja, izvedenega v januarju 2008. Na podlagi analiz bomo pripravili akcijske načrte za izboljšanje
področij, ki se bodo izkazala kot šibkejša.

• Logistiko bomo še naprej širili v smeri razvoja in ponudbe celovitih logističnih rešitev, kar med drugim
vključuje tudi storitve skladiščenja, pretovora in komisioniranja blaga, transport blaga ipd., in to tako za
male kot tudi za velike kosovne pošiljke.

• V okviru strateškega razvojnega programa bodo potekale intenzivne aktivnosti na področju produkcije
nove aplikacije Kadrovski informacijski sistem (KIS) na poštah, ki informacijsko podpira kadrovske
procese na poštah.

• V letu 2010 načrtujemo nadaljnji razvoj in uvedbo naslednjih denarnih storitev ter ostalih aktivnosti na
področju denarnih storitev na poštnih okencih:
• uvedbo bona za odprtje Hrčkove knjižice,
• implementacijo univerzalnega plačilnega naloga (UPN) – v skladu s terminskim planom Združenja bank
Slovenije,
• uvedbo telegrafske nakaznice v mednarodnem prometu,
• uvedbo stanovanjskega varčevanja,
• implementacijo nadaljnjih storitev Nove Kreditne banke Maribor d.d., in sicer hitrega kredita, odprtja
transakcijskih računov in depozitnega varčevanja,
• aktivno pridobivanje novih komitentov – fizičnih oseb – Poštne banke Slovenije, d.d.

• Nadaljevali bomo z izvajanjem letnih razgovorov vse do nivoja zaposlenih v manipulaciji in dostavi.
V okviru navedenega pa bomo izmerili vodstvene potenciale naših upravnikov od I. do III. b razreda s
preizkušenim orodjem DNLA in nato pripravili individualne razvojne načrte.

• Programu izdaje priložnostnih znamk za leto 2010 smo dodali še blok z eno znamko na temo svetovnega
prvenstva v smučarskih skokih s perforiranim napisom PLANICA 2010 ter dve okrogli znamki v mali poli,
da bi zaznamovali udeležbo Slovenije na svetovnih prvenstvih v nogometu in košarki.
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• vzpostavili neposredno izmenjavo pošiljk z madžarskim poštnim operaterjem;

• V letu 2010 želimo vzpostaviti »Šolo vodenja«. Njen namen je pripraviti kakovostne izobraževalne
programe s področja vodenja in komunikacije za vse ključne kadre v Pošti Slovenije. Vzpostaviti želimo
sistem izobraževanja za vse vodje, ki bo postalo obvezen del permanentnega izobraževanja ne le na
strokovno-tehnološkem področju, temveč tudi na področju komunikacije in vodenja sodelavcev.
• V Pošti Slovenije bomo uvedli e-izobraževanje, tj. izobraževanje na daljavo, ki zahteva specifične
tehnike načrtovanja izobraževalnih gradiv, poučevanja ter komunikacije s pomočjo informacijskih in
telekomunikacijskih tehnologij in posebne pristope k ureditvi vseh organizacijskih in administrativnih
zadev.
• V letu 2010 načrtujemo sprejetje nove podjetniške kolektivne pogodbe in sistemizacije delovnih mest.
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• Nadaljevali bomo z aktivnostmi na področju racionalizacije poštnega omrežja, in sicer z uvajanjem novih
organizacijskih oblik pošt oziroma s preoblikovanjem stacionarnih pošt v premične.

• realizirali strateško partnerstvo na dveh segmentih ter okrepili poslovno sodelovanje v regiji;

Pošta Slovenije

Poslovno
poročilo

2

• Dopolnili bomo sistem za diagnosticiranje kakovosti prenosa poštnih pošiljk z nabavo dodatnih fiksnih
diagnostičnih anten v obeh PLC-jih ter z nabavo mobilnih diagnostičnih anten za natančnejše lociranje
zastojev v prometu.

83

82

Poslovno
poročilo

• Za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in uporabo obnovljivih virov energije bomo pristopili k
vzpostavitvi procesov za gospodarno ravnanje z viri energije v obliki formiranja »aktivnosti energetskega
menedžmenta«, s katerim želimo preseči spremljanje obvladovanja stroškov in porabe energije prek
prispelih računov in ga nadomestiti s pravili sodobnega energetskega menedžmenta. Predvidevamo
vključitev odgovorne osebe v izobraževanje evropske sheme za energetski menedžment, za projektno
podlago za pridobitev celovitega pregleda nad področji ustreznega gospodarjenja z energijo, izdelavo
analize energetskega položaja podjetja, tehnično in organizacijsko pripravo in vodenje projektov učinkovite
rabe energije, oceno in zagotavljanje ciljnih prihrankov pri uporabi alternativnih virov energije ter pristop
k realizaciji izkoristka lokacije in velikosti objekta za postavitev fotovoltaične elektrarne.

2

2

Poslovno
poročilo

• S projektom informatizacije in reorganizacije glavne pisarne bomo posodobili pisarniško poslovanje,
uredili zadeve, povezane z arhiviranjem dokumentacije, in v širšem smislu izkoristili tudi možnosti, ki jih
ponuja lasten E-Arhiv Pošte Slovenije.

3.
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1

Splošni
podatki

84
Splošni
podatki

1

Prenesemo
VSE
S posluhom za okolje.
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Pošta Slovenije

Pošta Slovenije

Poslujemo s trdno zavezo k skrbi za svet, v katerem delujemo. Zato uvajamo ekološko
prijazna sredstva ter z vozili na plinski in električni pogon širimo svoj zeleni vozni park.
Tako šteje vozni park Pošte Slovenije 30 avtomobilov s pogonom na utekočinjeni
naftni plin, 11 električnih koles in štiri električne avtomobile.
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6.705

6.733

-28

- polni delovni čas

97,7 %

97,6 %

0,1

- krajši delovni čas

2,3 %

2,4 %

-0,1

- nedoločen čas

91,8 %

91,4 %

0,4

- določen čas

8,2 %

8,6 %

-0,4

- moški

63,1 %

63,0 %

0,1

- ženske

36,9 %

37,0 %

-0,1

Število zaposlenih

3.1.1
STANJE IN GIBANJE ZAPOSLENIH
Ob koncu leta 2009 je bilo v Pošti Slovenije 6.705 zaposlenih, od tega 91,8 odstotka za nedoločen čas.
Število zaposlenih se je v primerjavi s stanjem konec leta 2008 postopoma zmanjševalo, tako da je bilo konec
leta 2009 zaposlenih 28 delavcev manj (0,4 %). Med letom je podjetje zapustilo 244 delavcev, od tega največ
iz osebnih razlogov in zaradi upokojitev. Novih zaposlitev je bilo 272, večinoma za določen čas. Fluktuacija
je bila 4,4-odstotna in za 2,2 odstotni točki nižja kot leta 2008.

Delovno razmerje

Spol

Večina zaposlenih je imela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, za krajši delovni čas pa 2,3 odstotka
zaposlenih. V strukturi zaposlenih po spolu prevladujejo moški (63,1 %), ki v večini opravljajo težja fizična dela na
dostavi in pri predelavi pošiljk. Delo pismonoše, ki v družbi velja za tipično moško delo, enakovredno opravlja 25 žensk.
Delavec Pošte Slovenije je v povprečju star 41 let, ima 20 let delovne dobe in četrto stopnjo strokovne
izobrazbe (3 leta srednješolskega izobraževanja).
Povprečno število let delovne dobe in starosti se v zadnjih letih postopoma zvišuje. Prav tako se z leti
izboljšuje izobrazbena struktura zaposlenih. K dvigu izobrazbene strukture so prispevali zaposleni delavci,
ki so zaključili izobraževanja ob delu na višjih, visokih, univerzitetnih programih ter na magistrskem študiju,
pa tudi upokojitve zaposlenih z nižjo stopnjo strokovne izobrazbe ter novozaposleni z višjo, visokošolsko in
univerzitetno izobrazbo. Dvig izobrazbene strukture pričakujemo tudi v bodoče.
Povprečno število zaposlenih po stopnjah strokovne izobrazbe
Tabela 12

2009

2008

Indeks

1

2

3

4=2/3

I.

569

610

93

Stopnja strokovne izobrazbe

II.

57

62

92

III.

434

437

99

IV.

2.047

2.057

100

V.

2.587

2.608

99

VI.

519

476

109

VII.

490

432

113

VIII.

21

21

100

IX.

1

1

100

6.725

6.704

100

Skupaj
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Poročilo o družbeni
odgovornosti

2

1

3

Razlika

Delovni čas

3.1

Letno poročilo 2009

2008

na dan 31. 12.

Pošta Slovenije gradi svoje uspešno poslovanje na temeljih družbene odgovornosti, saj ne skrbi samo za
donosnost kapitala, temveč upošteva tudi druge pomembne stvari, kot so pošten in enakopraven odnos do
zaposlenih, vlaganja v strokovni razvoj zaposlenih in procesov, skrb za varno in zdravo delovno okolje,
za socialno varnost zaposlenih, dostojno in redno plačilo za opravljeno delo, pošteno in etično poslovanje,
odgovorno ravnanje z okoljem, donacije zdravstvenim ustanovam ter kulturnim, športnim in drugim društvom.
Zavedanje pomembnosti družbene odgovornosti je zapisano v etičnem kodeksu ravnanja zaposlenih.

Pošta Slovenije

2009

Vsebina

Pošta Slovenije
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3

Poročilo o družbeni
odgovornosti

3.

Število in struktura zaposlenih
Tabela 11

89
Največ zaposlenih dela na področju dostave in manipulacije

Odstotek izrabe letnega dopusta se je zvišal

3

100 %

Poročilo o družbeni
odgovornosti

88

Povprečno je delavec Pošte Slovenije izrabil 32,7 dneva letnega dopusta. Izraba je bila 87,4-odstotna, kar je
za 8,1 odstotne točke več kot v letu 2008.

3

Poročilo o družbeni
odgovornosti

Po področjih dela predstavljajo največji delež zaposleni na področju dostave poštnih pošiljk (pismonoše) in
na poštnih okencih (manipulacija).

38 % Manipulacija
41 % Dostava

80 %

7 % Predelava (PLC)
3 % Transport

60 %

2009

2 % Ostale pomožne dejavnosti

40 %

5 % Strokovne službe PE
4 % Strokovne službe družbe

20 %

0%

V letu 2010 novih zaposlitev ne načrtujemo. S sprostitvijo evropskega trga poštnih storitev pričakujemo še
večjo konkurenčnost med ponudniki poštnih storitev, zato bo gibanje števila zaposlenih v prihodnjih letih v
veliki meri odvisno od tržne uspešnosti Pošte Slovenije.

3.1.2

2009

2008

87,4 %

79,3 %

Letni dopust

Stopnja zdravstvenega absentizma, ki predstavlja delež izgubljenih dni na zaposlenega zaradi bolniških
izostankov, znaša 4,8 odstotka in je v primerjavi z odstotkom absentizma na ravni celotne Slovenije višja za
0,8 odstotne točke.

ODSOTNOSTI DELAVCEV

Delež bolniških odsotnosti v Pošti Slovenije in Republiki Sloveniji
Tabela 14

Povprečna dolžina vseh dni odsotnosti se je v letu 2009 povišala, kar je posledica večje izrabe letnih
dopustov. Nižje so bolniške odsotnosti zaposlenih, znižalo se je tudi število dni porodniškega dopusta.
Število ostalih odsotnosti z dela (izredni plačani in neplačani dopusti, izobraževanja, darovanje krvi,
usposabljanje v rezervnem sestavu Slovenske vojske, neopravičeni izostanki, suspenz) se je zvišalo.

2009

2008

Razlika

2

3

4=2-3

Pošta Slovenije

4,8 %

5,0 %

-0,2 %

Republika Slovenija*

4,0 %

3,7 %

0,3 %

Primerjalne kategorije
1

Vrste odsotnosti

2009

2008

Razlika

2

3

4=2-3

Letni dopust

32,7

28,5

4,2

Bolniška odsotnost

15,0

15,7

-0,7

Porodniški dopust

3,2

3,4

-0,2

Očetovski dopust

0,4

0,4

0,0

Ostale odsotnosti

0,8

0,7

0,1

Skupaj

52,2

48,7

3,5

1

Za izračun stopnje zdravstvenega absentizma obstajata dve metodologiji:
• socialno-medicinska metodologija, ki temelji na osnovi koledarskih delovnih dni, in
• finančno-zavarovalniška metodologija, ki temelji na osnovi izgubljenih delovnih dni in se uporablja za
potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in podjetij.
Osnova za izračun odstotka bolniškega staleža v Pošti Slovenije je formula, po kateri odstotek bolniškega
staleža izračunava tudi Inštitut za varovanje zdravja, kar pomeni, da sta podatka primerljiva.
V letu 2009 smo znižali skupno število poškodb pri delu, s čimer sledimo cilju politike o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu – zmanjšanje števila poškodb do leta 2012 za 25 odstotkov.

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2009

Povprečna dolžina odsotnosti zaposlenih
Tabela 13

Letno poročilo 2009

*Vir: Inštitut za varovanje zdravja (% BS, izračunan na finančno-zavarovalniški način, kjer se upoštevajo vsi dnevi, razen nedelj)

91
2009

2008

Index

2

3

4=2/3

Pošta Slovenije

1.417,81

1.381,29

102,6

Republika Slovenija

1.439,26

1.391,43

103,4

-

1.474,37

-

1.393,43

-

-

Primerjalne kategorije
1

Dejavnost prometa in zvez
Promet in skladiščenje

Povprečna plača v Pošti Slovenije v letu 2009 je za 1,5 odstotka nižja od povprečne plače na zaposlenega
v Republiki Sloveniji in za 1,7 odstotka višja od povprečne plače v dejavnosti prometa in skladiščenja.

Letno poročilo 2009

Motiviranost zaposlenih smo vzpodbujali z ocenjevanjem delovne uspešnosti, ki lahko vpliva na višino
plače v višini + ali – 10 odstotkov. Na osnovi selektivnih kriterijev iz podjetniške kolektivne pogodbe je
napredovalo 8,2 odstotka zaposlenih. Denarne nagrade so bile izplačane za prodajne in tržne uspehe, za
uspešno delo na projektih, najuspešnejšim upravnikom pošt so bila podeljena priznanja in izplačane denarne
nagrade. Iz naslova poslovne uspešnosti in udeležbe pri dobičku so zaposleni v povprečju prejeli 47,2 odstotka
povprečne bruto plače v Pošti Slovenije v letu 2009.

3.1.4
SODELOVANJE S SINDIKATOM IN SVETOM DELAVCEV
Poslovodstvo Pošte Slovenije posebno pozornost namenja sodelovanju s sindikati in svetom delavcev. V
Pošti Slovenije delujeta dva sindikata pod okriljem Konfederacije sindikatov KS 90 in Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije. Sodelovanje z obema organoma poteka v obliki rednih sej med vodstvom družbe in
predstavniki konference sindikatov ter sveta delavcev. Na ta način je zagotovljeno, da so delavci družbe

Spremembe zahtevajo od vseh zaposlenih sposobnost hitrega prilagajanja. Brez podpore in pomoči zaposleni
temu ne bi bili kos. Slediti želimo strateškim usmeritvam podjetja ter razvoju informacijske družbe, zato širimo
ponudbo izobraževalnih vsebin in oblik ter skrbimo, da so naša izobraževanja strokovna in učinkovita.
K izobraževanju pristopamo celovito; le tako je možno zagotoviti jasne odgovore, zakaj vlagati v
izobraževanje, definirati cilje izobraževanj in primerno izbiro kandidatov, kar vse pripomore k sistematičnemu
načrtovanju in ocenjevanju tako rezultatov kot tudi učinkovitosti izvedenih oblik izobraževanja naših zaposlenih.
Večina izobraževanj v letu 2009 je potekala interno, z našimi strokovnjaki, kar dokazuje, da se v družbi
prenaša in osvaja specifično znanje, ki obstaja le v okviru Pošte Slovenije, s tem pa se oblikujejo in gradijo
kultura, vrednote in pripadnost organizaciji.
V letu 2009 beležimo 4.866 udeležb zaposlenih na internih izobraževanjih, 366 udeležb sodelavcev beležimo
na eksternih izobraževanjih. Na izobraževalno-strokovnih sestankih je prisostvovalo 3.407 delavcev, 59
sodelavcev pa se je izpopolnjevalo v tujini. Skupno smo evidentirali 8.689 udeležb zaposlenih na različnih
oblikah izobraževanja. Realiziranih je bilo 62.402 izobraževalnih ur.
Izobraževanje
Tabela 16

Kazalci procesov izobraževanja - funkcionalno izobraževanje
in usposabljanje zaposlenih

2009

2008

Index

2

3

4=2/3

Število zaposlenih

6.705

6.733

100

Letno število vseh udeležb zaposlenih v izobraževanju in usposabljanju

8.689

8.800

99

Letno število ur izobraževanja in usposabljanja

62.402

48.383

129

9,3

7,19

129

1

Povprečno število ur izobraževanja in usposabljanja na zaposlenega

Poleg funkcionalnega izobraževanja in usposabljanja smo v Pošti Slovenije spremljali tudi 30 pripravnikov
ter 220 na novo zaposlenih, ki smo jih pod strokovnim vodstvom 327 mentorjev usposabljali za samostojno
in učinkovito delo. Nadaljevali smo s štipendiranjem dijakov in študentov ter s povrnitvijo stroškov šolanja
perspektivnim zaposlenim.
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v EUR

IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV

Pošta Slovenije

Primerjava povprečnih bruto plač

Pošta Slovenije

3.1.5

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v Pošti Slovenije, kamor je všteto tudi izplačilo dela plače
iz poslovne uspešnosti in dela dobička, je v letu 2009 za 2,6 odstotka višja kot leta 2008. Na rast plač so
vplivali zakonska uskladitev, napredovanje in delovna uspešnost zaposlenih v skladu s podjetniško kolektivno
pogodbo, višja struktura zaposlenih v bolj zahtevnih poklicnih skupinah in izplačilo udeležbe pri dobičku v
septembru 2009 ter poslovne uspešnosti v decembru 2009.

Tabela 15

3

PLAČE IN DELOVNA USPEŠNOST

Vodstvo Pošte Slovenije se zaveda, da je partnerski odnos med predstavniki delavcev na eni strani in
delodajalcem na drugi strani temelj zadovoljstva delavcev v družbi in hkrati pogoj za nadaljnjo uspešno rast
in poslovanje družbe na vseh področjih.

Poročilo o družbeni
odgovornosti

90
Poročilo o družbeni
odgovornosti

3

3.1.3

sproti obveščeni o poslovanju družbe, o najpomembnejših preteklih in sedanjih dogodkih v družbi in seveda
tudi o načrtih za prihodnost, delodajalec pa o težavah in predlogih za izboljšanje uspešnosti poslovanja.
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SKRB ZA ZAPOSLENE

DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Vsak zaposleni v Pošti Slovenije je pomemben član naše skupnosti, ki prispeva svoj delež k uspešnosti
podjetja. Zaposleni s svojim znanjem, prizadevnostjo in sposobnostjo tržijo in prodajajo naše storitve, skrbijo
za zadovoljstvo naših strank ter v skladu z vizijo in cilji Pošte Slovenije predstavljajo pomemben dejavnik
konkurenčnosti na trgu. Zato se trudimo zagotavljati kakovostne pogoje dela, usposabljanje in izobraževanje
ter stimulativno delovno okolje. Zaposlene spodbujamo s sistemom nagrajevanja, napredovanja, ocenjevanja
delovne uspešnosti in z izbiro najboljših upravnikov pošt, ki za uspešno poslovanje in kakovostno vodenje
prejmejo priznanja in denarne nagrade. Na dnevih odprtih vrat imajo zaposleni možnost osebnega pogovora
s predstavniki poslovodstva, dvakrat mesečno pa je sreda namenjena telefonskemu informiranju in svetovanju
delavcem. Pokazalo se je, da je razpon težav, ki jih imajo zaposleni, zelo velik oz. raznovrsten – od tistih, ki
so bolj osebne narave, do tistih, ki so povezane z delom. Na osnovi razgovorov in svetovanj smo že sprejeli
nekatere ukrepe in vzpostavili dodatne mehanizme za povečanje zadovoljstva pri delu.

Skrb za zaposlene v Pošti Slovenije sega tudi na področje socialne varnosti, saj imajo zaposleni možnost
vključitve v kolektivno pokojninsko zavarovanje. Za pristop k pokojninskemu načrtu je treba izpolnjevati
pristopni pogoj – eno leto delovne dobe pri Pošti Slovenije. Konec leta 2009 je bilo v zavarovanje vključenih
88 odstotkov vseh zaposlenih.

Na področju kadrovske problematike se ukvarjamo tudi s socialnim vidikom in socialno varnostjo naših
zaposlenih. V težkih življenjskih in materialnih stiskah dodeljujemo solidarnostne pomoči posameznikom,
ki so te pomoči potrebni, s plačevanjem premij dodatnega pokojninskega zavarovanja želimo zaposlenim
omogočiti dolgoročno socialno varnost in boljši življenjski standard po upokojitvi, pomagamo pri reševanju
stanovanjskih problemov in socialnih stisk. Pošta Slovenije ima v lasti 45 stanovanj, od tega 27 službenih, 18
neprofitnih stanovanj in 36 samskih sob, za katere imajo zaposleni oz. upokojeni delavci sklenjeno najemno
pogodbo. Vsi zaposleni in njihovi ožji družinski člani imajo možnost letovati v 16 poštnih počitniških
zmogljivostih ob morju in v gorah, v katerih je počitnikovalo 4,8 odstotka zaposlenih. V decembru smo za
otroke zaposlenih organizirali božične predstave, na katerih so otroci prejeli božično-novoletna darila.
Pošta Slovenije je skupaj s Poštno banko Slovenije vsakega novorojenca poštnega delavca nagradila z
vpisanim začetnim zneskom varčevanja in Hrčkovo knjižico Poštne banke Slovenije.

3.1.8
KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI
Pomemben del komuniciranja z zaposlenimi predstavlja Uradno glasilo Pošte Slovenije (UG), ki izhaja v
tiskani obliki, hkrati pa se lahko zaposleni z njim seznanijo tudi prek intraneta. Izhaja najmanj štirikrat letno,
odvisno od potreb. Osnovni namen UG je obveščanje zaposlenih o navodilih, pravilnikih, odredbah, splošnih
pogojih in spremembah, ki jih izdaja družba. V UG objavljamo tudi akte ministrstev, poslovodstva, nadzornega
sveta, sveta delavcev ter konference sindikatov in po potrebi tudi druge akte, kadar je to primerno. S pomočjo
objav in strokovnih člankov v internem glasilu »Poštni razgledi«, ki izhaja dvomesečno, »Hitrih novičk«,
ki prinašajo zaposlenim kratke, aktualne novice štirinajstdnevno tudi prek intraneta, so naši zaposleni kljub
razpršenosti organizacijskih enot po celotni Sloveniji zmeraj seznanjeni s tem, kaj se dogaja v njihovem
širšem in ožjem delovnem okolju. Za popestritev vsebine glasil strokovnemu delu sledijo članki o zaposlenih,
intervjuji, članki o različnih konjičkih in druženjih zaposlenih ter o upokojenih sodelavcih. Z okrožnicami in
obvestili na oglasnih deskah in intranetu pa zaposlene sproti seznanjamo tudi z aktualnimi informacijami.

3.2
ODGOVORNOST DO DRUŽBENE SKUPNOSTI
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V Pošti Slovenije skrbimo za zdravje svojih zaposlenih, saj se zavedamo, da lahko le zdravi delavci
kakovostno opravljajo svoje delo. Zaposlene smo napotili na obdobne zdravstvene preglede, organizirali
smo cepljenje proti gripi. Zaposlene usposabljamo za varnost pri delu, da bi zmanjšali poškodbe, spremljamo
zdravstveno stanje bolnih delavcev in opravljamo razgovore z zaposlenimi po vrnitvi na delo po zaključku
daljše bolniške odsotnosti. Vsi zaposleni so vključeni v kolektivno dodatno nezgodno zavarovanje, možnost
vključitve v zavarovanje imajo tudi njihovi družinski člani.

Poročilo o družbeni
odgovornosti

3.1.7

3

92
Poročilo o družbeni
odgovornosti

3

3.1.6

Pošta že dolga leta uspešno sodeluje z različnimi izobraževalnimi ustanovami, kot so Fakulteta za pomorstvo
in promet iz Portoroža, Fakulteta za logistiko, Višja strokovna šola za pošto, ekonomijo in telekomunikacije
iz Ljubljane, Višja prometna šola iz Maribora, ter z vrsto drugih, s ciljem, povezati šolstvo in gospodarstvo.

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije

KER JE DOBRO DELATI DOBRO. ZA VSE. IN ZA NAS.

Pošta Slovenije
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Pošta Slovenije tudi v letu 2009 strankam ni zaračunavala vplačnine pri vplačilih v humanitarne namene v
organizaciji društva Unicef, Rdečega križa Slovenije, Slovenske karitas, Zveze prijateljev mladine Slovenije,
Društva za pomoč trpečim in bolnim »Rdeči noski« in Društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj Beli obroč.
Zaradi nezaračunavanja vplačnine pri vplačilih posebnih položnic in plačilnih nalogov v humanitarne
namene se je Pošta Slovenije odpovedala prihodku v znesku 66 tisoč evrov.

KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI POŠTE SLOVENIJE
Zavedamo se, da komuniciranje ne sme biti prepuščeno naključju. Prepričani smo, da učinkovito komuniciranje
z javnostmi pomembno prispeva k utrjevanju pozitivne podobe Pošte Slovenije in njenega ugleda v očeh
posameznikov: zaposlenega, novinarja, uporabnika ali poslovnega partnerja. Pošta Slovenije s svojo Službo
za odnose z javnostmi skrbi za vzpostavitev in ohranjanje dobrih dvosmernih odnosov ter za sistematično,
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Del sredstev, namenjenih za poslovna darila, smo tudi v letu 2009 usmerili v dobrodelne namene. Tako smo
Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor predali donacijo za nakup dveh avtomatskih defibrilatorjev
z otroškimi elektrodami in monitorja za nadzor vitalnih funkcij otrok, za nakup barvnih tiskalnikov, ki so
v procesu digitalizacije oddelka osnovni pripomoček za izdelavo barvnik rekonstrukcij opravljenih žilnih
preiskav, ter za usposabljanje zdravnikov za inštruktorje. Pomagali smo tudi Splošni bolnišnici dr. Jožeta
Potrča Ptuj za nakup defibrilatorja za potrebe porodnišnice in izobraževanje zaposlenih, Nadškofijski
Karitas Maribor za izvedbo projekta Več luči več upanja ter Centru za socialno delo Maribor za ureditev
stopnišča in samostojnega vhoda v Krizni center za ženske in otroke.

Temeljne komunikacijske cilje na področju odnosov z mediji dosegamo z novinarskimi konferencami,
aktualnimi sporočili za javnost, različnimi informativnimi gradivi, s spremljanjem objav v medijih in njihovo
analizo ter aktivnostmi, ki med drugim obsegajo tudi nekoliko manj formalne oblike odnosov z mediji.
Medije oskrbujemo z informacijami o tekočem poslovanju Pošte Slovenije in njenih strateških dolgoročnih
ciljih, o odprtju novih in prenovi obstoječih pošt, o spremembah glede delovnega časa poštnih enot, cenovni
politiki Pošte Slovenije, o novih in sodobnih poštnih storitvah, pa tudi o internem delovanju. Medijsko
podpiramo sponzorske in donatorske aktivnosti Pošte Slovenije ter promocijske dogodke.

3.3
ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA
SKRBIMO ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
Skladno z določili Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo smo nadaljevali z izvajanjem
sporazuma – pogodbe o registraciji končnega uporabnika in načinu oddaje embalaže v sistem ravnanja z
embalažo družbe INTERSEROH, s čimer smo dodatno poskrbeli za ločeno zbiranje odpadkov, ki ga izvajamo
že nekaj časa. Hkrati smo zaposlenim zagotovili manjše reciklirane kartonske zabojnike za zbiranje papirja
in s tem uvedli ločeno zbiranje papirnih odpadkov, s čimer smo prepolovili stroške odvoza komunalnih
odpadkov ter ločili zbiranje že na izvoru. Podobno je organizirano tudi zbiranje izrabljenih tiskalniških
tonerjev in kartuš, ki jih pošiljamo v ustrezno in ekološko nadaljnjo obdelavo. Veliko pozornosti smo
namenili ozaveščanju zaposlenih o klimatizaciji in ogrevanju prostorov. Redno spremljamo delovanje
klimatskega in ogrevalnega sistema in prilagajamo njegovo regulacijo, tako da se izognemo nepotrebnim
ciklusom delovanja, kar seveda pomembno vpliva na nižjo porabo energije.
Na svojih prodajnih mestih smo s septembrom zagotovili zbiranje odpadnih (izrabljenih) baterij v posebnih
zbirnih kartonih, mi pa baterije kasneje oddamo v nadzorovano predelavo.
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Skladno z jasno začrtano strategijo sponzoriranja oz. doniranja podpiramo tudi druga društva, institucije,
zavode ter mnoge humanitarne, izobraževalne in razvojne projekte in dejavnosti s področja športa, kulture,
izobraževanj, raziskav in drugih. Zavedajoč se svoje pomembne vloge pri uresničevanju mnogih plemenitih
ciljev ter zvenečih uspehov smo ponosni, da pri tem sodelujemo.

ODNOSI Z MEDIJI

Pošta Slovenije

Strokovni svet Muzeja pošte in telekomunikacij, ki deluje pod okriljem Tehniškega muzeja Slovenije na
oddelku v Škofji Loki, je v letu 2009 nadaljeval uresničevanje postavljenih ciljev. Doseženo je bilo sprotno
sodelovanje med predstavniki ustanoviteljev Tehniškega muzeja Slovenije, Pošte in Telekoma ter vzpostavljen
pregleden način nadzora nad finančnim poslovanjem. Polhograjski grad, ki ga je Ministrstvo za kulturo RS
Muzeju pošte in telekomunikacij dodelilo v najem za postavitev nove stalne zbirke muzeja, se je izkazal kot
zelo dobra poteza, saj se je v muzeju povečal obisk, prav tako pa je objekt za postavitev muzejske zbirke
mnogo primernejši od starega.

strokovno načrtovano in koordinirano komuniciranje z javnostmi. Služba za odnose z javnostmi Pošte Slovenije
redno spremlja tudi mnenja različnih javnosti in njihova razpoloženja. Na Pošti Slovenije namreč želimo
s pomočjo dobro organiziranih, celovitih, proaktivnih in profesionalnih odnosov z vsemi našimi ključnimi
javnostmi dosegati zastavljene komunikacijske cilje. Z njihovo pomočjo želimo izpolnjevati tudi zastavljene
poslovne cilje. Poleg tega si prizadevamo, da bi z delom in doseženimi rezultati učinkovito podpirali ter
uresničevali vrednote in poslanstvo Pošte Slovenije. V ta namen na Pošti Slovenije gradimo odnose z javnostmi
strateško in proaktivno. Največji poudarek pri tem pripisujemo načrtovanju in izvajanju odnosov z mediji in
prek njih tudi odnosov z uporabniki naših storitev in partnerji ter odnosov z internimi javnostmi. V Službi za
odnose z javnostmi Pošte Slovenije stremimo k odličnim, pravočasnim in kakovostnim odnosom z mediji.

3
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Kultura in umetnost sta zrcalo vsakega naroda in enako lahko rečemo za kulturno-umetniško ustvarjanje posameznih
podjetij, saj prispeva k večjemu ugledu podjetja v javnosti in hkrati k boljšemu delu in boljšim medsebojnim
odnosom v podjetju. V okviru najbolj prepoznavnega Kulturno-umetniškega društva Pošta Maribor delujejo
naslednje sekcije: Pihalni orkester KUD Pošta Maribor, moški pevski zbor, likovna sekcija, ljubiteljska glasbena
šola in Godba veteranov Štajerske. Pošta Slovenije nudi svojim zaposlenim in njihovim družinskim članom možnost
vključevanja in aktivnega sodelovanja v društvu ter obiske koncertov in drugih prireditev v okviru društva. Na
ta način bogati kulturno življenje zaposlenih in vseh, ki so z društvom kakorkoli povezani. Finančne vzpodbude
namenja tudi preostalim športnim in planinskim društvom ter klubom upokojenih delavcev Pošte.
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Pri gradnji novih objektov oz. obnovi obstoječih prostorov smo v Pošti Slovenije sledili zahtevam po
uporabi naravnih, ekološko prijaznih materialov in naprav, ki povzročajo minimalne negativne vplive
na okolje. Pri objektih upoštevamo določila novih predpisov, ki določajo, da imajo ogrevalni sistemi 25
odstotkov obnovljivih virov. Objekti so kakovostno toplotno izolirani, ogrevanje pa, kjer je možno, urejamo
z geotermalno toploto.

3

3
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UPORABLJAMO MATERIALE IN NAPRAVE, PRIJAZNE DO OKOLJA

Pri obnovah obstoječih prostorov poskrbimo za energetsko sanacijo stavb (toplotna izolacija fasad in
podstrešij ter zamenjava stavbnega pohištva).
Obstoječe ogrevalne sisteme smo zamenjali z napravami z visokim izkoristkom in jih tako optimizirali. V
prostorih so bili urejeni prezračevalni sistemi z rekuperacijo toplote odpadnega zraka z visokim izkoristkom.
Ventilatorje smo zamenjali z energetsko varčnimi, s katerimi lahko ob uporabi frekvenčnih pretvornikov
prihranimo do 25 odstotkov električne energije. Prostore smo osvetljevali s svetili, ki zagotavljajo kakovostno
osvetlitev in so varčna pri porabi električne energije.

INVESTIRAMO V PREVOZNA SREDSTVA, PRIJAZNA DO OKOLJA
V letu 2009 smo nadaljevali z uvajanjem prevoznih sredstev na alternativne pogone. V vozni park smo
uvedli kolesa na električni pogon in naročili avtomobile na električni pogon. Prav tako smo povečali delež
avtomobilov, ki jih poganja utekočinjeni naftni plin.

4.

Računovodsko poročilo
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Za leto 2010 načrtujemo izdelavo strategije ekološke učinkovitosti transporta v Pošti Slovenije.
Strategija bo predstavila projektni načrt uvajanja novih transportnih tehnologij in pripadajoče infrastrukture,
in sicer:
• vsebinski načrt s teoretično in praktično analizo vseh vrst vozil (kolesa, skuterji, štirikolesna dostavna
vozila) in z vsemi različnimi električnimi pogonskimi komponentami (akumulatorski, hibridni, vodik in
gorivne celice),
• terminski načrt s predlogom postopnega uvajanja posameznih vozil in polnilne infrastrukture,
• finančni okvir s predvidenimi stroški in prihranki,
• ekološke posledice izvajanja načrta ter
• skladnost z domačimi in mednarodnimi strategijami.

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije
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UVAJAMO AKTIVNO EKOLOŠKO NARAVNANO POLITIKO
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Prenesemo
VSE
In razvijamo digitalno prihodnost.
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Pošta Slovenije

Ponosni smo na svojo zgodovino. In imamo jasno vizijo svoje prihodnosti.
Klasičnim poštnim storitvam dodajamo napredne elektronske storitve za poslovne
in zasebne uporabnike ter tako razširjamo poslovanje z dokumenti tudi v elektronski svet.
Pošta Slovenije je izdajatelj kvalificiranih digitalnih potrdil ter ponudnik akreditirane storitve
e-hrambe ter pravno veljavne izmenjave digitalnih dokumentov med strankami.

Letno poročilo 2009

Letno poročilo 2009

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije

4
Računovodsko
poročilo

Poslovodstvo je računovodske izkaze odobrilo 18. marca 2010.

4.1

Računovodsko
poročilo

RAČUNOVODSKO POROČILO

4

4.

REVIZORJEVO POROČILO

101

100

103

102

v EUR

Pojasnila

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Indeks

2

3

4

5=3/4

Sredstva

315.066.134

311.331.371

101

A) Dolgoročna sredstva

234.217.895

229.795.383

102

4.193.888

1.400.697

299

4

5=3/4

315.066.134

311.331.371

101

259.595.940

252.727.235

103

Vpoklicani kapital

121.472.482

121.472.482

100

1. Osnovni kapital

121.472.482

121.472.482

100

85.697.131

85.697.130

100

III. Rezerve iz dobička

14.860.654

13.917.990

107

1. Zakonske rezerve

5.030.350

4.087.686

123

2. Druge rezerve iz dobička

9.830.304

9.830.304

100

32.409

17.822

182

V. Preneseni čisti dobiček

19.622.656

14.296.880

137

VI. Čisti dobiček poslovnega leta

17.910.608

17.324.931

103

B) Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

14.945.990

14.136.401

106

IV. Presežek iz prevrednotenja

1. Rezervacije

E1

13.893.140

14.136.401

98

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

E2

1.052.850

0

0

F

1.757.194

5.007.473

35

Dolgoročne finančne obveznosti

1.748.852

4.988.398

35

1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank

1.748.852

4.988.398

35

8.342

19.075

44

8.342

19.075

44

32.049.576

30.204.327

106

Kratkoročne finančne obveznosti

3.248.283

3.877.485

84

1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank

3.239.546

3.865.485

84

A1

1.732.561

1.314.590

132

2. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

A3

2.461.327

86.107

2.858

A2

203.592.758

202.354.139

101

173.177.397

172.808.911

100

C) Dolgoročne obveznosti

a) Zemljišča

14.461.279

13.370.267

108

b) Zgradbe

158.716.118

159.438.644

100

I.

29.320.876

28.205.692

104

1. Zemljišča in zgradbe

2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema

158.044

159.536

99

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo

936.441

1.180.000

79

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi

763.120

1.006.679

76

b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

173.321

173.321

100
245

III. Naložbene nepremičnine

A2

1.761.226

719.337

IV. Dolgoročne finančne naložbe

A4

19.478.109

19.594.440

99

10.639.186

10.620.287

100

a) Delnice in deleži v družbah v skupini

1.551.394

1.551.394

100

b) Druge delnice in deleži

8.935.248

8.935.248

100

152.544

133.645

114

8.838.923

8.974.153

98

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

c) Druge dolgoročne finančne naložbe
2. Dolgoročna posojila
a) Druga dolgoročna posojila
V. Dolgoročne poslovne terjatve

A5

1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI. Odložene terjatve za davek

A6

8.838.923

8.974.153

98

2.619.908

3.008.815

87

2.619.908

3.008.815

87

2.572.006

2.717.955

95

D

II. Kapitalske rezerve

1. Druga neopredmetena sredstva
II. Opredmetena osnovna sredstva

II. Dolgoročne poslovne obveznosti
1. Druge dolgoročne poslovne obveznosti

Č) Kratkoročne obveznosti
I.

G

2. Druge kratkoročne finančne obveznosti
II. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

8.737

12.000

73

28.801.293

26.326.842

109

414.701

449.043

92

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

7.867.700

8.580.930

92

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

20.518.892

17.296.869

119

76.063.689

75.441.550

101

I.

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

B1

532.377

540.888

98

II.

Zaloge

B2

1.112.733

1.327.897

84

1. Material

299.561

329.226

91

D) Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

H

6.717.434

9.255.935

73

2. Trgovsko blago

813.172

998.671

81

35.182.044

39.974.131

88

Zabilančna evidenca

I

24.163.444

21.246.615

114

35.182.044

39.974.131

88

50.000

50.000

100

B) Kratkoročna sredstva
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III.

Kratkoročne finančne naložbe

B3

1. Kratkoročna posojila
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
b) Druga kratkoročna posojila
IV.

V.

Kratkoročne poslovne terjatve

B4

35.132.044

39.924.131

88

36.927.890

32.375.574

114

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

3.693.946

1.091.300

338

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

30.666.378

28.465.726

108

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

2.567.566

2.818.548

91

B5

2.308.645

1.223.060

189

C

4.784.550

6.094.438

79

24.163.444

21.246.615

114

Denarna sredstva

C) Kratkoročne časovne razmejitve
Zabilančna evidenca

4

4

I.

Sredstva

Pošta Slovenije

2

Obveznosti do virov sredstev

BILANCA STANJA

Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve

Indeks

A) Kapital

4.2.1

I.

31. 12. 2008

1

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

1

31. 12. 2009
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RAČUNOVODSKI IZKAZI

Postavka

Pojasnila

Postavka

Računovodsko
poročilo

v EUR

Pošta Slovenije

Računovodsko
poročilo

4.2

Obveznosti do virov sredstev

105

104

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
PO PODROČNIH ODSEKIH

4

Izkaz poslovnega izida
v EUR

Postavka
1
1.

Čisti prihodki od prodaje

Pojasnila

2009

2008

Indeks

2

3

4

5=3/4

J

229.915.770

245.268.028

94

225.932.620

235.352.357

96

a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu

2.

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

3.

Drugi poslovni prihodki

4.

Stroški blaga, materiala in storitev

9.915.671

40

39.246

21.535

182

910.745

910.929

100

3.983.150

b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu

K
L1

50.674.011

64.937.194

78

a) Nabavna vrednost prodanega blaga
in materiala ter stroški porabljenega materiala
b) Stroški storitev
5.

6.

15.197.952

19.363.162

78

35.476.059

45.574.032

78

143.944.985

143.635.263

100

a) Stroški plač

105.691.847

104.767.998

101

b) Stroški pokojninskih zavarovanj

12.349.651

12.114.914

102

Stroški dela

L3

Izkaz poslovnega izida po področnih odsekih
v EUR

Univerzalna poštna storitev
Vsebina

Druge
poštne storitve

Ostale
storitve

Skupaj

2

3

4

5

6=2+3+4+5

24.321.712

91.395.537

62.016.031

233.984.413

Stroški

69.717.394

26.646.495

88.071.038

35.378.445

219.813.372

Rezultat

-13.466.261

-2.324.783

3.324.499

26.637.586

14.171.041

+ WACC

10.087.800

- Prevrednotovalni poslovni odhodki

590.768

- Finančni odhodki

216.893
102.354

7.666.178

101

d) Drugi stroški dela

18.168.050

19.086.173

95

- Drugi odhodki

13.652.948

14.381.834

95

Poslovni izid pred davkom iz dobička

13.062.180

12.900.094

101

L2; L4

Nerezervirano
področje

56.251.133

7.735.437

a) Amortizacija

Rezervirano
področje

Prihodki

1

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj

Odpisi vrednosti

Računovodsko
poročilo

4.2.3

4

Računovodsko
poročilo

4.2.2

23.348.825

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
4

725.117

77

7.

2.044.396

2.653.444

77

a) Rezervacije

1.000.537

1.485.975

67

b) Drugi stroški

1.043.859

1.167.469

8.

89

33.194

132.806

25

Drugi poslovni odhodki

Finančni prihodki iz deležev

M

N

a) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
b) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
9. Finančni prihodki iz danih posojil

N

a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
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Pošta Slovenije

2.616.339

78

507.900

507.601

100
72

326.974

91

299.173

326.974

91

O

163.967

741.795

22

162.281

622.356

26

1.686

119.439

1

52.927

88.125

60

47.877

82.868

58

O

a) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
13. Drugi prihodki

P

14. Drugi odhodki

R

15. Davek iz dobička

17. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

2.033.200

2.108.738

b) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

16. Odloženi davki

41

299.173

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

0

81.688

1.525.300

a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

51.118

N

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

0
33.194

S

5.050

5.257

96

753.085

887.009

85

102.354

102.248

100

4.349.605

4.857.196

90

145.948

529.751

28

18.853.272

18.236.770

103

V skladu z Zakonom o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB) in Splošnim aktom o načinu
vodenja in preverjanja ustreznosti računovodstva izvajalca univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št.
91/04) je Pošta Slovenije dolžna izdelati izkaz poslovnega izida po področnih odsekih, ki je izdelan na
podlagi metodologije obračuna stroškov po aktivnostih poslovnega procesa in po metodi polno alociranih
stroškov.
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS je Pošti Slovenije potrdila metodologijo o skladnosti
»računovodskega sistema po aktivnostih z uporabo metode polno alociranih stroškov za Pošto Slovenije«
s predpisi – Zakonom o poštnih storitvah in Splošnim aktom o načinu vodenja in preverjanja ustreznosti
računovodstva izvajalca univerzalne poštne storitve. Pošta Slovenije je v letu 2009 dosledno upoštevala
zakonsko obveznost stroškovno učinkovitega zagotavljanja univerzalne poštne storitve – v računovodski
sistem je vgradila zahteve po trajnem, rednem in nemotenem opravljanju univerzalne poštne storitve na
celotnem ozemlju RS.
Vsebina storitev po posameznih področnih odsekih (rezervirane, univerzalna, druge poštne in ostale storitve)
je podana v poglavju 2.3.1.
Ponderirani povprečni strošek kapitala (WACC) je izračunan kot strošek dolžniškega kapitala (upoštevana je
povprečna ponderirana obrestna mera posojil in stopnja davka na dohodek pravnih oseb) in strošek lastniškega
kapitala (donosnost kapitala ROE, kot ga zahteva lastnik).
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756.623

Pošta Slovenije

30.597
560.171

sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
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IZKAZ DENARNEGA TOKA

IZKAZ GIBANJA KAPITALA

4

Izkaz denarnega toka

Leto 2009
v EUR

Elementi
1

2009

2008

Indeks

2

3

4=2/3

307.776.817

318.056.303

97

295.164.159

301.627.486

98

v EUR

Zap. št. /
Postavka

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

121.472.482

85.697.131

Rezerve iz dobička
Zakonske
rezerve

Druge
rezerve

Presežek iz
prevrednotenja

Preneseni
čisti
dobiček

Čisti dobiček
poslovnega
leta

Skupaj
kapital

4.087.686

9.830.304

17.822

14.296.880

17.324.932

252.727.237

18.853.272

18.875.723

18.853.272

18.853.272

4

4.2.5

Računovodsko
poročilo
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Računovodsko
poročilo

4.2.4

A. Denarni tokovi pri poslovanju

12.612.658

16.428.817

77

-284.112.577

-284.201.270

100

Izdatki za nakupe materiala in storitev

-95.190.101

-99.052.820

96

- nakup materiala in storitev

-62.802.369

-63.052.100

100

- nakup materiala in blaga na zalogo

-3.196.743

-6.016.688

53

Drugi prejemki pri poslovanju
b) Izdatki pri poslovanju

- nakup komisijskega blaga

-29.190.989

-29.984.032

97

Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku

-110.300.078

-107.246.165

103

- izdatki za plače

-108.282.880

-105.233.278

103

-2.017.198

-2.012.887

100

- izdatki za deleže zaposlencev v dobičku

poslovnega izida
poslovnega leta 2009
b) Presežek iz
prevrednotenja

-77.027.947

101

-30.263.442

100

- prispevki od plač in ostali davki

-47.729.269

-46.764.505

102

C) Premiki v kapitalu

Drugi izdatki pri poslovanju

-631.585

-874.338

72

a) Prerazporeditev

- APEK - pristojbina za opravljanje univerzalnih storitev

-502.116

-489.500

103

preostalega dela

- drugi izdatki

-129.469

-384.838

34

čistega dobička

23.664.240

33.855.033

70

poslovnega leta 2008

129

2.197.005

95

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

565.967

890.243

64

čistega dobička

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb

115.174

196.004

59

poslovnega leta 2009

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

253.970.000

195.980.000

130

na zakonske rezerve

-266.234.228

-221.707.996

120

-17.024.228

-15.367.113

111

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb

0

-3.390.883

0

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

-249.210.000

-202.950.000

123

a) Izplačilo dobička za

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a + b)

-9.506.083

-22.444.744

42

leto 2008 po sklepu

0

0

-12.063.064

108

iz prevrednotenja (za

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

-203.000

-635.590

32

oslabitev sredstev)

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

-3.865.484

-5.326.008

73

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

-9.000.000

-6.101.466

148

-13.068.484

-12.063.064

108

x) Denarni izid v obdobju (Ac + Bc + Cc)

1.089.673

-652.775

-167

y) Začetno stanje denarnih sredstev

1.223.060

1.894.240

65

457

-24.742

-2

-1.462

-2.765

53

v) Promet denarnih sredstev na blagajni
z) Tečajne razlike
ž) Končno stanje denarnih sredstev

-17.324.931

0

-942.664

0

-7.864

-11.999.155

-12.007.019

-11.999.155

-11.999.155

b) Uporaba presežka

D) Stanje 31. 12. 2009
Bilančni dobiček 2009

Č. Končno stanje denarnih sredstev

q) Promet na nakazniškem računu

17.324.931

942.664

Č) Premiki iz kapitala

0

c) Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b)

0

b) Razporeditev dela

-13.068.484

b) Izdatki pri financiranju

-18.267.595

skupščine

C. Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju

17.324.931

dobiček

199.263.252

2.077.004

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

942.664

na preneseni čisti
256.728.145

b) Izdatki pri naložbenju

22.451

naložb

-77.990.813

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje

22.451

dolgoročnih finančnih

-30.261.544

B. Denarni tokovi pri naložbenju
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a) Vnos čistega

Izdatki za dajatve vseh vrst

a) Prejemki pri naložbenju

22.451

B) Premiki v kapital

- DDV

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a + b)

Pošta Slovenije

A) Stanje 31. 12. 2008

-3.084

9.102

-34

2.308.645

1.223.060

189

-7.864

121.472.482
-

-7.864

85.697.131

5.030.350

9.830.304

32.409

19.622.656

17.910.609

259.595.941

-

-

-

-

19.622.656

17.910.609

37.533.264
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Prejemki od prodaje proizvodov in storitev

Pošta Slovenije

a) Prejemki pri poslovanju

4

109
Zap. št. /
Postavka

A) Stanje 31. 12. 2007

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

121.472.482

85.697.130

Rezerve iz dobička
Zakonske
rezerve

Druge
rezerve

Presežek iz
prevrednotenja

3.175.848

9.830.304

13.955

Preneseni
čisti
dobiček

Čisti dobiček
poslovnega
leta

Skupaj
kapital

7.675.202

15.723.089

243.588.010

18.236.770

18.240.637

18.236.770

18.236.770

3.867

B) Premiki v kapital
a) Vnos čistega
poslovnega izida
poslovnega leta 2008
b) Presežek iz
prevrednotenja

3.867

3.867

dolgoročnih finančnih
naložb

911.838

C) Premiki v kapitalu

15.723.089

-16.634.927

0

15.723.089

-15.723.089

0

4.3
POJASNILA K IZKAZOM
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in s
Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) ter sestavljeni v evrih in zaokroženi na enoto.

Računovodsko
poročilo

Računovodsko
poročilo

v EUR

4

108

Leto 2008

V skladu z 8. točko 56. člena ZGD-1 ni opravljena popolna konsolidacija za odvisno podjetje EPPS, d. o. o., ki
je v 100-odstotnem lastništvu Pošte Slovenije. Vključevanje podrejene družbe ni potrebno, ker to ni pomembno
za resničen in pošten prikaz po 8. točki 56. člena ZGD-1. Računovodsko usmeritev glede nepomembnosti za
vključevanje odvisne družbe v skupino Pošta Slovenije opredeli v svojem internem aktu.
V pridruženih podjetjih PBS, d. d., in Feniksšped, d. o. o., ima Pošta Slovenije pomemben, ne pa tudi
prevladujoč vpliv. V primeru konsolidacije PBS kot pridružene družbe po kapitalski metodi bi bil poslovni
izid skupine Pošta Slovenije višji za 2.251.800 evrov.

a) Prerazporeditev
preostalega dela
čistega dobička
poslovnega leta 2007
na preneseni čisti

RAČUNOVODSKA PRAVILA IN METODE VREDNOTENJA

dobiček
b) Razporeditev dela
0

-911.838

na zakonske rezerve

Č) Premiki iz kapitala

-9.101.411

-9.101.411

-9.101.411

-9.101.411

a) Izplačilo dobička za
leto 2007 po sklepu
skupščine

D) Stanje 31. 12. 2008

121.472.482

85.697.130

4.087.686

9.830.304

17.822

14.296.880

17.324.932

252.727.236

-

-

-

-

-

14.296.880

17.324.932

31.621.812

Bilančni dobiček 2008

Pošta Slovenije
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Bilančni dobiček
v EUR

Zap. št. / Postavka

31. 12. 2009

31. 12. 2008

1. Čisti dobiček poslovnega leta

18.853.272

18.236.770

2. Preneseni čisti dobiček

19.622.656

14.296.880

3. Prenesena čista izguba

0

0

-942.664

-911.838

37.533.264

31.621.812

4. Povečanje zakonskih rezerv iz dobička
Bilančni dobiček

V družbi Pošta Slovenije vodimo knjigovodstvo v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi; računovodski
izkazi in pojasnila k njim so pripravljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, z upoštevanjem
temeljnih računovodskih predpostavk:
• časovne neomejenosti poslovanja in
• nastanka poslovnega dogodka.
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem celotnih računovodskih opravil so predvsem
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

NEOPREDMETENA SREDSTVA
IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Za merjenje vseh skupin neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev družba
uporablja model nabavne vrednosti.

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Za merjenje vseh skupin opredmetenih osnovnih sredstev po pripoznavanju uporablja družba model nabavne
vrednosti. Nabavno vrednost kupljenega opredmetenega osnovnega sredstva sestavljajo nakupna cena,
uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi
za nameravano uporabo.
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911.838

poslovnega leta 2008

Pošta Slovenije

čistega dobička

111

110
Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala vrednost
dolgoročne naložbe. Družba opredeljuje, da je nepomemben del nepremičnine tisti, ki znaša največ 30
odstotkov celotne površine nepremičnine.
Naložbene nepremičnine obsegajo počitniška stanovanja ter še nekatere dele objektov, ki jih dajemo v najem.
Naložbene nepremičnine niso samostojne enote, ampak deli poštnih zgradb, njihova poštena vrednost se bo
izmerila takrat, ko se bodo vrednotile omenjene nepremičnine.

Med sredstva za prodajo razvrsti družba tista nekratkoročna sredstva, za katerih knjigovodsko vrednost se
utemeljeno predvideva, da bo poravnana s prodajo in ne z nadaljnjo uporabo. Sredstva, ki izpolnijo sodila za
razvrstitev, podjetje neha amortizirati in jih izmeri po knjigovodski vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje.

Računovodsko
poročilo

NALOŽBENE NEPREMIČNINE

SREDSTVA (SKUPINA ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO

4

Računovodsko
poročilo

4

Družba enkrat letno ugotavlja, ali obstajajo za pomembna osnovna sredstva znaki, da je osnovno sredstvo
oslabljeno. Strokovna služba družbe v skladu s 7. členom Pravilnika o računovodstvu preverja notranje in
zunanje znake slabitve sredstev večjih vrednosti.

ZALOGE MATERIALA IN TRGOVSKEGA BLAGA
Količinsko enoto zaloge materiala ali blaga družba vrednoti po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo kupna cena,
uvozne dajatve in neposredni stroški nabave; kupna cena se zmanjša za dobljene popuste. Pri vrednotenju
porabe zalog družba uporablja metodo drsečih povprečnih cen.
Slabitev starih in nekurantnih zalog družba opravi praviloma konec poslovnega leta.

Slabitev naložbenih nepremičnin se ugotavlja v sklopu ocenjevanja vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev.

Pripoznano finančno sredstvo, ki je finančna naložba, družba ob začetnem pripoznavanju izmeri po pošteni
vrednosti. Če gre za finančno sredstvo, ki ni razvrščeno med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, družba začetni pripoznani vrednosti prišteje še stroške finančnega posla, ki izhajajo
neposredno iz nakupa ali izdaje finančnega sredstva.

Pošta Slovenije
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Družba razvršča finančne naložbe pri začetnem pripoznavanju v:
I. skupino – finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
II. skupino – finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo,
III. skupino – finančne naložbe v posojila in
IV. skupino – za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.
V II. skupino družba uvršča dolgoročno dana posojila v pridruženem podjetju in dolgoročno dana posojila
drugim (stanovanjska posojila delavcem – po pogodbenih določilih).
V III. skupino družba uvršča dolgoročne depozite v pridruženem podjetju in druge dolgoročne depozite.
V IV. skupino družba uvršča deleže v odvisnem podjetju, v pridruženih podjetjih in druge dolgoročne deleže
ter obveznice Slovenske odškodninske družbe (SOD), ki so izmerjene po tržni vrednosti.
Finančne naložbe, ki kotirajo na borzi, se vrednotijo po pošteni vrednosti prek kapitala, medtem ko se ostale
finančne naložbe vrednotijo po nabavni vrednosti.

Poslovne terjatve se izvirno izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz verodostojnih knjigovodskih listin, ob
predpostavki, da bodo plačane. Prvotne terjatve se lahko pozneje povečajo ali pa, ne glede na prejeto plačilo
ali drugačno poravnavo, tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo.
Družba najmanj enkrat letno preveri ustreznost izkazanih terjatev. Terjatve (razen terjatev do proračunskih
uporabnikov in terjatve iz naslova opravljenih telegrafskih storitev), za katere se domneva, da bodo v roku
90 dni po zapadlosti poravnane delno ali pa sploh ne, se praviloma štejejo za dvomljive; če se je zaradi njih
začel sodni postopek, pa sporne. Družba oblikuje popravek vrednosti terjatev za dvomljive in sporne terjatve
100-odstotno v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.
Terjatve do tujih kupcev se večinoma nanašajo na mednarodni obračun poštnih storitev v skladu s konvencijo
SPZ in z medsebojnimi sporazumi, kjer so daljši roki potrjevanja obračunov opravljenih storitev.
Za preračun terjatev, ki so določene v tujih valutah, družba uporablja srednji tečaj, ki ga objavlja Banka
Slovenije in je povzet po tečajnici Evropske centralne banke.
Terjatve za odložene davke družba pripozna v knjigovodskih razvidih in računovodskih izkazih le za
pomembne (bistvene) zneske.

KAPITAL
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, čisti dobiček, čista
izguba in presežek iz prevrednotenja.
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FINANČNE NALOŽBE

POSLOVNE TERJATVE

Pošta Slovenije

Za merjenje naložbene nepremičnine po pripoznavanju družba uporablja model nabavne vrednosti. Pri
amortiziranju uporablja družba metodo enakomernega časovnega amortiziranja.

Dolgoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba v
obdobju, daljšem od enega leta, vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. Dolgoročni dolgovi so lahko
finančni ali poslovni.
Za preračun dolgoročnih dolgov, ki so določeni v tuji valuti, družba uporablja srednji tečaj, ki ga objavlja
Banka Slovenije in je povzet po tečajnici Evropske centralne banke.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba najkasneje
v enem letu vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. Kratkoročni dolgovi so poslovni ali finančni.
Za preračun kratkoročnih dolgov, ki so določeni v tuji valuti, družba uporablja srednji tečaj, ki ga objavlja
Banka Slovenije in je povzet po tečajnici Evropske centralne banke.

PRIHODKI IN ODHODKI

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2009

Pri Pošti Slovenije razčlenjujemo prihodke in odhodke na poslovne prihodke in odhodke, finančne prihodke
in odhodke ter na druge prihodke in odhodke. Pripoznavamo jih na osnovi izvirnih knjigovodskih listin.
Prihodki se pripoznavajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem
sredstva ali zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznavajo, kadar
upravičeno pričakujemo, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku.
Prihodke iz prodaje sestavljajo prodajne vrednosti opravljenih storitev ter prodanega trgovskega blaga in
materiala v obračunskem obdobju. Merijo se na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih in drugih listinah,
zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje. Davek na dodano vrednost se ne šteje kot poslovni
prihodek, ampak kot obveznost do države.

Računovodsko
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Odhodki iz prodaje se pripoznajo, ko je trgovsko blago prodano oziroma ko je storitev opravljena. V
odhodke iz prodaje se prišteva tudi nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala.
Odhodke iz mednarodnega obračuna družba vkalkulira na osnovi opravljenih storitev v obračunskem
obdobju; dokončni obračun se opravi na osnovi s tujimi operaterji medsebojno usklajenih obračunov in
potrjenih računov, ki se praviloma izstavljajo z daljšim časovnim zamikom.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi sredstvi, neopredmetenimi
sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove slabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni pokrito s presežkom
iz prevrednotenja kapitala iz njihove predhodne okrepitve.
Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami, pa tudi v zvezi s
terjatvami. Finančni prihodki se prevrednotijo v zvezi s prodajo ali drugačno odtujitvijo finančnih naložb.
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Finančni odhodki se pripoznajo po
obračunu, ne glede na plačila, ki so povezana z njimi.
Prevrednotovalni finančni odhodki nastanejo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve, če
zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala.

AMORTIZACIJA
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, naložbene nepremičnine in neopredmetenega
sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem. Pri amortiziranju opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih
nepremičnin ter neopredmetenih sredstev uporablja Pošta Slovenije metodo enakomernega časovnega
amortiziranja.
Opredmeteno osnovno sredstvo ter naložbena nepremičnina se začnejo amortizirati prvi dan naslednjega
meseca po tistem, ko so razpoložljiva za uporabo.
Amortizacija se obračunava posamično. Zemljišča in osnovna sredstva, ki se pridobivajo, ter umetniška dela
se ne amortizirajo.
Amortizacijske stopnje temeljijo na podlagi ocenjene ekonomske življenjske dobe sredstev. Pri neopredmetenih
sredstvih se uporabljajo dokončne dobe koristnosti.
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Oblikujemo tudi rezervacije za tožbe iz delovnopravnih, pravdnih in drugih zadev ter rezervacije iz naslova
nepremičnin, za katere je še treba urediti del dokumentacije, ki dokazuje lastništvo.

Prevrednotovalni poslovni prihodki nastanejo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko
vrednostjo.

Pošta Slovenije

Rezervacije obsegajo rezervacije za odpravnine ter rezervacije za jubilejne nagrade. Oblikujejo se na podlagi
izračuna, ki temelji na številu zaposlenih in znesku, ki je pravica zaposlenega do jubilejne nagrade in do
odpravnine ob kasnejši upokojitvi. Pripoznajo se le v primeru pomembnih zneskov. Tovrstne rezervacije
družba oblikuje na podlagi izračuna pooblaščenega aktuarja.

Prihodke iz mednarodnega obračuna družba vkalkulira na osnovi opravljenih storitev v obračunskem obdobju;
dokončni obračun se opravi na osnovi s tujimi poštnimi operaterji medsebojno usklajenih obračunov in
potrjenih računov, ki se praviloma izstavljajo z daljšim časovnim zamikom.
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A1

od 10 do 33,3 %

1. Neopredmetena sredstva
2. Opredmetena osnovna sredstva:

od 2 do 5 %

- poštne zgradbe in stanovanja

2%

- zgradbe poštnih logističnih centrov

GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV

od 10 do 20 %

- oprema za opravljanje dejavnosti
- transportna sredstva

od 12,5 do 50 %

- računalniška oprema

33,3 %

- zemljišče - parkirišče

2%
2%

3. Naložbene nepremičnine

Amortizacijske stopnje so bile v letu 2009 enake kot v letu 2008.

Prikaz gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2009
v EUR

Vrednost

Povečanja

V stroških dela izkazujemo:
• plače,
• nadomestila plač,
• dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlenim ter zanje plačane ali njim povrnjene zneske, ki niso v
neposredni zvezi s poslovanjem,
• odpravnine in
• dajatve, ki se dodatno obračunavajo od navedenih postavk in ki bremenijo izplačevalca.

Letno poročilo 2009

Stroški dela in stroški povračil so obračunani in izplačani v skladu z zakonom, s kolektivno pogodbo Pošte
Slovenije, kolektivno pogodbo za poštne in kurirske dejavnosti ter kolektivno pogodbo o načinu usklajevanja
plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust.
Med stroške dela so vkalkulirani tudi stroški iz naslova neizkoriščenih letnih dopustov zaposlenih in
presežkov ur.

Naložbe v tuja opredmetena
osnovna sredstva

Premoženjske
pravice

Druga neopredmetena
sredstva

Skupaj neopr.
dolg. sredstva

4.405.760

67.057

1.549.751

6.022.568

62.473

0

925.466

987.939

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2009

STROŠKI DELA IN STROŠKI POVRAČIL

4

4

2009

Zmanjšanja - izločitve
Stanje 31. 12. 2009

52.161

0

10.116

62.277

4.416.072

67.057

2.465.101

6.948.230

3.817.204

67.057

823.717

4.707.978

130.754

0

439.209

569.963

Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2009
Amortizacija 2009

52.161

0

10.112

62.273

3.895.797

67.057

1.252.814

5.215.668

Stanje 1. 1. 2009

588.556

0

726.034

1.314.590

Stanje 31. 12. 2009

520.275

0

1.212.287

1.732.562

Zmanjšanja - izločitve
Stanje 31. 12. 2009

Neodpisana vrednost

Letno poročilo 2009
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Amortizacijska stopnja po vrstah osnovnih sredstev
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A

Pri obračunu amortizacije smo uporabili naslednje stopnje:

Bilanca stanja izkazuje tista sredstva in obveznosti do njihovih virov, ki se nanašajo na poslovanje družbe.
Ima obliko zaporednega stopenjskega izkaza, razčlenjenega v skladu s SRS 24.4, vrednosti pa so izkazane za
tekoče in preteklo obdobje.

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije

POJASNILA K BILANCI STANJA
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Vrednost

Premoženjske
pravice

Druga neopredmetena
sredstva

Skupaj neopr.
dolg. sredstva

GIBANJE OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV IN NALOŽBENIH NEPREMIČNIN

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2008

4.281.525

3.250.028

855.192

8.386.745

Povečanja

183.844

0

694.558

878.403

Zmanjšanja - izločitve

59.609

3.182.971

0

3.242.580

4.405.760

67.057

1.549.750

6.022.568

Stanje 31. 12. 2008

Stanje 1. 1. 2008

Prikaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009
v EUR

Naložbene
nepremičnine

Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Investicije
v teku

Skupaj

1.296.012

13.576.935

214.528.941

109.716.332

1.006.679

340.124.899

0

1.240.689

4.191.826

9.350.972

15.903.443

30.686.930

0

116.102

155.752

9.888.843

16.147.002

26.307.699

Prenosi OS med skupinami

1.275.333

9.800

-1.285.133

0

0

0

2.571.345

14.711.322

217.279.882

109.178.461

763.120

344.504.130

Stanje 1. 1. 2009

576.674

206.668

55.090.297

81.351.104

0

137.224.743

Amortizacija 2009

25.920

43.375

4.279.173

8.143.749

0

12.492.217

0

0

-502.160

39.641

0

-462.519

Vrednost

Popravek vrednosti
3.738.584

3.171.781

541.943

7.452.308
Nabavna vrednost

Amortizacija 2008

138.229

78.247

281.774

498.250

Zmanjšanja - izločitve

59.609

3.182.971

0

3.242.580

Stanje 1. 1. 2009

3.817.204

67.057

823.717

4.707.978

Povečanja

Stanje 31. 12. 2008

4

4
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v EUR

Naložbe v tuja opredmetena
osnovna sredstva

Računovodsko
poročilo

A2

Prikaz gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2008

Zmanjšanja - izločitve
Neodpisana vrednost
Stanje 1. 1. 2008

542.941

78.247

313.249

934.437

Stanje 31. 12. 2009

Stanje 31. 12. 2008

588.556

0

726.033

1.314.590

Popravek vrednosti

Zmanjšanje vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva v glavnem predstavljajo odpisi najemnin nekaterih
pošt (9208 Fokovci, 8231 Trebelno, 4283 Rateče - Planica in druge) zaradi preoblikovanja stacionarnih pošt
v premične.
Druga neopredmetena sredstva so se povečala zaradi vlaganj v programsko opremo.
Družba ni zastavila neopredmetenih sredstev kot jamstvo za dolgove.

Povečanje

0

0

96.019

9.834.952

0

9.930.971

Prenosi OS med skupinami

207.525

0

-207.525

0

0

0

Stanje 31. 12. 2009

810.119

250.043

58.563.766

79.699.542

0

139.323.470

719.338

13.370.267

159.438.644

28.365.228

1.006.679

202.900.156

1.761.226

14.461.279

158.716.116

29.478.919

763.120

205.180.660

Zmanjšanja - izločitve

Neodpisana vrednost
Stanje 1. 1. 2009

Znesek obvez do dobaviteljev za pridobitev neopredmetenih sredstev v letu 2009 znaša 1.122.047 evrov.
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Stanje 31. 12. 2009
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NALOŽBENE NEPREMIČNINE

Prikaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2008
Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Investicije
v teku

Skupaj

2.388.996

13.579.826

216.973.708

109.741.010

1.948.661

344.632.201

Povečanja

0

56.793

3.204.233

8.788.941

11.912.823

23.962.790

Zmanjšanja - izločitve

0

61.869

6.739.799

8.813.619

12.854.805

28.470.092

Prenosi OS med skupinami

-1.092.984

2.184

1.090.800

0

0

0

Stanje 31. 12. 2008

1.296.012

13.576.934

214.528.942

109.716.332

1.006.679

340.124.899

Naložbene nepremičnine obsegajo počitniška stanovanja ter še nekatere dele objektov, ki jih dajemo v najem.
Razkritja k stroškom amortizacije so podana v pojasnilih k izkazu poslovnega izida (točka L 2).

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2008

Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2008

800.887

163.293

56.868.588

81.268.099

0

139.100.867

Amortizacija 2008

25.609

43.375

4.250.584

8.082.278

0

12.401.846

0

0

0

43.913

0

43.913

Povečanje

0

0

6.278.696

8.043.185

0

14.321.881

Prenosi OS med skupinami

-249.820

0

249.820

0

0

0

Stanje 31. 12. 2008

576.676

206.668

55.090.296

81.351.105

0

137.224.745

1.588.109

13.416.533

160.105.120

28.472.911

1.948.661

205.531.334

719.336

13.370.266

159.438.646

28.365.227

1.006.679

202.900.154

Zmanjšanja - izločitve

Naložbene nepremičnine so se povečale zaradi oddaje poslovnega prostora Trebnje v najem.

Računovodsko
poročilo

Naložbene
nepremičnine

Vrednost

4

4
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poročilo

v EUR

V letu 2009 je bilo ustvarjenih 83.997 evrov prihodkov, odhodki pa so znašali 68.097 evrov, od tega stroški
amortizacije 26.631 evrov.
Naložbene nepremičnine niso samostojne enote, ampak deli poštnih zgradb, njihova poštena vrednost se bo
izmerila takrat, ko se bodo omenjene nepremičnine vrednotile oz. prodale. Mednje smo vključili:
- naložbene nepremičnine v počitniška stanovanja in
- naložbene nepremičnine v poslovnih prostorih, ki jih dajemo v najem.

A3

Neodpisana vrednost
Stanje 1. 1. 2008

Stanje 31. 12. 2008

DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
v EUR

Pošta Slovenije
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V letni inventuri so izkazani inventurni manki v višini 1.149 evrov in presežek v višini 83 evrov. Zaradi dotrajanosti,
uničenja in neuporabnosti so bila ob letni inventuri odpisana opredmetena osnovna sredstva v višini 5.946 evrov.
Družba ni zastavila opredmetenih osnovnih sredstev kot jamstvo za dolgove.
Znesek finančnih obvez v letu 2009 za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev je 18.604.175 evrov.
Razkritja k slabitvam zgradb in stroškom amortizacije so podana v pojasnilih k izkazu poslovnega izida
(točki L2 in L4).

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Indeks

1. Druge dolgoročne časovne razmejitve

2.461.327

86.107

2.858

Skupaj

2.461.327

86.107

2.858

Največji del drugih dolgoročnih časovnih razmejitev predstavlja prenos vkalkuliranih prihodkov iz naslova
mednarodnega obračuna v višini 2.320.634 evrov iz kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev. Ostalo pa
predstavljajo vnaprej vplačani stroški iz naslova stanovanjskega rezervnega sklada.
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Zmanjšanje investicij v teku se nanaša na aktiviranja zgradb in opreme. Večja zmanjšanja opredmetenih
osnovnih sredstev predstavljajo odprodaje in odpisi knjigovodskih vrednosti stanovanj in poslovnih prostorov,
kar je s sklepi potrdil nadzorni svet.

Zap. št. / Postavka

Pošta Slovenije

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

121

120
4

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
Dolgoročne finančne naložbe
v EUR

Zap. št. / Postavka

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Indeks

1. Deleži v skupini podjetij, od tega:

10.639.186

10.620.287

100

- delež v odvisnem podjetju

1.551.394

1.551.394

100

- deleži v pridruženih podjetjih

8.935.248

8.935.248

100

152.544

133.645

114

50.000

83.459

60

8.487.119

8.520.316

100

- drugi dolgoročni deleži
2. Dolgoročni depoziti
3. Dolgoročni depoziti v pridruženem podjetju
4. Dolgoročno dana posojila drugim
Skupaj

301.804

370.378

81

19.478.109

19.594.440

99

Dolgoročno
dana posojila

Vrednost

Delež v
odvisnem
podjetju

Deleža v
pridruženih
podjetjih

Drugi
dolgoročni
deleži

Drugim

V
pridruženem
podjetju

Stanje 31. 12. 2008

1.551.394

8.935.248

133.645

83.459

8.520.316

370.378

19.594.440

7.072

121.956

129.028

Zmanjšanja

1.522

33.459

40.269

193.060

268.309

Prevrednotovanje - okrepitev

20.421

2.030

22.451

Povečanja

Prevrednotovanje - oslabitev
Stanje 31. 12. 2009

1.551.394

8.935.248

152.544

50.000

8.487.119

Drugim

Sedež

EPPS, d. o. o.

Stegne 13 a, 1000 Ljubljana

100

3.131.363

219.928

Poštna banka Slovenije, d. d.

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

45

38.810.337

5.003.717

Feniksšped, d. o. o.

Zg. Brnik 130 e, 4210 Brnik

49

86.360

-15.768

42.028.060

5.027.877

Skupaj

Dolgoročni depoziti drugim so vezana sredstva pri Novi Kreditni banki Maribor, obrestovana s 4,85-odstotno
fiksno obrestno mero.

v EUR

Dolgoročni depoziti

Družba

Depozite v pridruženih podjetjih predstavljajo dolgoročni depozit pri PBS iz naslova stanovanjskih posojil v
višini 141.485 evrov ter hibridni depoziti v višini 8.345.633 evrov. Dolgoročni depozit iz naslova stanovanjskih
posojil je obrestovan po obrestni meri TOM + 0 %, hibridni depoziti razen enega, ki je obrestovan po obrestni
meri 6-mesečni EURIBOR + 3,5 %, pa po obrestni meri 6-mesečni EURIBOR + 2,7 %.

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb
Deleži v skupini podjetij

Delež v %

Poslovni izid
v letu 2009

Računovodsko
poročilo

v EUR

Vrednost kapitala
31. 12. 2009

4

Računovodsko
poročilo

A4

Pridružena podjetja

Skupaj

-500

-500

301.804

19.478.109

Dolgoročno dana posojila drugim predstavljajo stanovanjska posojila delavcem, odobrena pred letom 1995
(prenesena z delitveno bilanco med Pošto in Telekomom Slovenije), ter obveznice SOD-a. Obveznice SOD-a so
bile uvrščene v IV. skupino izkazanih naložb v smislu SRS 2006. Konec leta smo naložbo prevrednotili na pošteno
tržno vrednost (po tečaju na Ljubljanski borzi) in tako povečali ustvarjeni presežek iz prevrednotenja za 2.030 evrov.
V skladu s 17. točko prvega odstavka 69. člena ZGD-1 Pošta Slovenije razkriva terjatev iz naslova
neodplačanih posojil do delavcev, zaposlenih po individualni pogodbi, v višini 12.610 evrov (v letu 2009
odplačanih 2.179 evrov). Posojilo delavcema, zaposlenima po individualni pogodbi, je bilo odobreno z odplačilno
dobo 20 let, obrestna mera pri obeh posojilih je vezana na rast točke za ugotovitev vrednosti stanovanja.

A5
Dolgoročne poslovne terjatve
v EUR

Pridruženi podjetji sta PBS (45-odstotni delež) in Feniksšped (49-odstotni delež). Drugi dolgoročni deleži
predstavljajo naložbe v Športno loterijo Slovenije, v Zavarovalnico Triglav, v družbo City Maribor.

Zap. št. / Postavka

1. Dolgoročne terjatve do delavcev
2. Dolgoročne terjatve do delavcev iz naslova prodanih stanovanj
3. Ostale dolgoročne terjatve
Skupaj

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Indeks

2.087

3.338

63

2.613.175

2.995.629

87

4.646

9.848

47

2.619.908

3.008.815

87

Letno poročilo 2009

Pošta Slovenije ima 100-odstotni delež v hčerinski družbi EPPS. Konsolidacija hčerinske družbe ni potrebna,
ker to ni pomembno za resničen in pošten prikaz rezultatov Pošte Slovenije.

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2009

DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE

123
4

A6

Med opredmetena osnovna sredstva, namenjena prodaji, so uvrščena osnovna sredstva, za katera se
predvideva prodaja, in sicer objekti: Hrastnik, Ljubljana (Pražakova), Logatec, Hajdina, Duh na Ostrem vrhu
(poslovni prostori in zemljišče), Pesnica pri Mariboru (poslovni prostori in zemljišče), Šmartno ob Paki,
Polzela (poslovni prostor in dve stanovanji), Buče, Jesenice - Javornik, Gorje (zemljišče), Kranj (garaža
in zemljišče), Šentjernej (poslovni prostor in zemljišče), Krmelj, Gornja Radgona (garaža) in Ljutomer
(zemljišče).

B2

ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
Odložene terjatve za davek

ZALOGE

v EUR

Zap. št. / Postavka

Računovodsko
poročilo

122
Posojila zaposlenim za odkup službenih stanovanj so bila do 27. julija 2007 odobrena s fiksno 4-odstotno
obrestno mero, z dobo vračila do 20 let, po tem datumu pa po 6-mesečni obrestni meri EURIBOR + 2 %.

4

Računovodsko
poročilo

Ostale dolgoročne terjatve obsegajo terjatve do pravnih in fizičnih oseb iz naslova prodaje poslovnih prostorov.

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Indeks

Zaloge

Skupaj

2.438.105

96

237.154

279.850

85

2.572.006

2.717.955

95

v EUR

Na višino terjatve za odložen davek iz naslova rezervacij je vplivalo črpanje rezervacij iz naslova jubilejnih
nagrad in odpravnin, na višino terjatev za odložen davek – ostalo pa črpanje oblikovanih popravkov vrednosti
terjatev do kupcev.

Letno poročilo 2009

31. 12. 2008

Indeks

1. Material

166.380

180.318

92

2. Drobni inventar

133.180

148.908

89

3. Trgovsko blago

813.172

998.671

81

1.112.733

1.327.897

84

Skupaj

B

V letu 2009 smo odpisali zaloge v vrednosti 19.223 evrov (zastarelost, poškodbe, sprememba tehnoloških
navodil). Pri popisu je bil pri zalogah trgovskega blaga ugotovljen primanjkljaj v višini 1.136 evrov ter
presežek v višini 565 evrov.

KRATKOROČNA SREDSTVA

Padec vrednosti zalog trgovskega blaga je posledica prenosa voščilnic in razglednic iz klasične prodaje v
komisijsko, na račun tega se povečuje komisijska prodaja.
Ocenjujemo, da knjigovodska vrednost trgovskega blaga in materiala ne presega čiste iztržljive vrednosti.

B1

Pošta Slovenije

31. 12. 2009

Zap. št. / Postavka

Družba na dan 31. december 2009 nima zastavljenih zalog.

SREDSTVA ZA PRODAJO
Sredstva za prodajo
v EUR

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Indeks

1. Opredmetena osnovna sredstva, namenjena prodaji

532.377

540.888

98

Skupaj

532.377

540.888

98

Zap. št. / Postavka

Letno poročilo 2009

2. Terjatve za odložen davek - ostalo

2.334.852

Pošta Slovenije

1. Terjatve za odložen davek iz naslova rezervacij

125

124
4

Kratkoročne finančne naložbe
v EUR

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Indeks

141.775

111.970

127

2. Kratkoročni depoziti pri bankah

35.040.269

39.812.162

88

Skupaj

35.182.044

39.924.131

88

Zap. št. / Postavka

1. Kratkoročno dana posojila

Računovodsko
poročilo

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

4

Računovodsko
poročilo

B3

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih zajemajo predvsem:
• predujme za obratna sredstva: 248.853 evrov,
• kratkoročne terjatve za vstopni DDV: 831.099 evrov,
• kratkoročne terjatve za davek od dohodka: 286.810 evrov,
• terjatve do državnih institucij iz naslova boleznin in invalidnin: 430.938 evrov,
• kratkoročni del dolgoročnih terjatev iz naslova prodaje stanovanj: 221.208 evrov,
• kratkoročne terjatve – cesije: 140.085 evrov in
• ostale kratkoročne terjatve – blagajniški primanjkljaji na poštah: 119.911 evrov.
Kratkoročne poslovne terjatve do povezanih oseb v skupni višini 3.693.946 evrov predstavljajo terjatve do:
EPPS (39.306 evrov), PBS (3.654.222 evrov) in Feniksšpeda (418 evrov).
Pošta Slovenije ne izkazuje terjatev, ki bi jih morala razkriti v skladu s 17. točko prvega odstavka 69. člena ZGD-1.
Pošta Slovenije svojih terjatev ni zavarovala.

Kratkoročne poslovne terjatve po zapadlosti
Kratkoročno dana posojila zajemajo del dolgoročnih naložb, ki zapadejo v prihodnjem letu in se nanašajo
na odobrena dolgoročna stanovanjska posojila, odobrena pred letom 1995 (prevzeta po delitveni bilanci med
Pošto Slovenije in Telekomom Slovenije).
Kratkoročni depoziti pri bankah se nanašajo na depozite v višini 35.040.269 evrov, obrestovane z obrestno
mero od 2 do 6 odstotkov. Ti so v letu 2009 nižji zaradi nižjih prejemkov in hkrati višjega izplačila udeležbe
pri dobičku lastniku.

B4

v EUR

Zap. št. / Terjatve po zapadlosti

31. 12. 2009

Delež v %

1. Nezapadle terjatve

31.449.443

85,2

- do 30 dni

3.198.742

8,7

- od 31 do 60 dni

1.013.394

2,7

- od 61 do 90 dni

406.121

1,1

- od 91 do 180 dni

291.959

0,8

- od 181 do 365 dni

302.592

0,8

2. Zamuda plačila:

- nad 366 dni
Skupaj

265.639

0,7

36.927.890

100

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2009

Zap. št. / Postavka

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini, od tega:

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Indeks

3.693.946

1.091.300

338

- kratk. posl. terjatve do odvisnega podjetja

39.306

7.892

498

- kratk. posl. terjatve do pridruženih podjetij

3.654.641

1.083.408

337

30.666.378

28.465.726

108

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

2.567.566

2.818.548

91

Skupaj

36.927.890

32.375.574

114

Letno poročilo 2009

v EUR

Ocenjujemo, da je kreditno tveganje iz naslova poslovnih terjatev relativno nizko (več v poglavju 2.9.1
Korporativno upravljanje tveganj).

Pošta Slovenije

Kratkoročne poslovne terjatve

127

126

2009

2008

Popravek vrednosti na dan 1. 1.
+ oblikovani popravki v letu
- plačane sporne in dvomljive terjatve
- odpis terjatev v letu
Končno stanje popravka terjatev 31. 12.

2.938

14.185

0

0

500

1.000

0

10.247

2.438

2.938

Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina
v EUR

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Indeks

8.977

10.438

86

2. Denarna sredstva v banki

2.299.668

1.212.622

190

Skupaj

2.308.645

1.223.060

189

Zap. št. / Postavka

1. Gotovina v blagajni in prejeti čeki
2. Kratkoročne terjatve do kupcev
Popravek vrednosti na dan 1. 1.

1.705.834

1.402.301

+ oblikovani popravki vred. v letu do podjetij v stečaju in likvidaciji

48.965

11.279

+ oblikovani popravki vred. v letu do drugih

542.638

729.366

- plačane sporne in dvomljive terjatve

119.537

166.684

- odpis terjatev v letu

224.244

242.091

0

0

40.701

28.337

1.912.954

1.705.834

Popravek vrednosti na dan 1. 1.

140.297

131.127

+ oblikovani popravki vred. v letu

10.004

9.576

343

0

- popravek terjatev do tujine - tečajne razlike
- popravek vknjižb
Končno stanje popravka terjatev 31. 12.

Denarna sredstva so izkazana po izvirni vrednosti. Predstavljajo sredstva v evrih v blagajni in na transakcijskih
računih pri PBS, NKBM, Abanki Vipi ter pri NLB.

C

3. Druge kratkoročne terjatve

- plačane sporne in dvomljive terjatve
- odpis terjatev v letu
Končno stanje popravka terjatev 31. 12.

502

407

149.457

140.297

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2009

Popr. vred. na dan 1. 1.

1.849.069

1.547.614

+ oblikovani popravki v letu

601.607

750.221

- plačane sporne in dvomljive terjatve

120.380

167.684

- odpis terjatev v letu

224.746

252.745

0

0

40.701

28.337

2.064.849

1.849.069

- tečajne razlike
- popravek terjatev
Končno stanje popr. vrednosti terjatev 31. 12.

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Aktivne časovne razmejitve
v EUR

Zap. št. / Postavka

Skupaj

4

DOBROIMETJE PRI BANKAH, ČEKI IN GOTOVINA

1. Dolgoročno dana posojila

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Indeks

1. Kratkoročno odloženi stroški in odhodki

4.784.550

6.094.438

79

Skupaj

4.784.550

6.094.438

79

Aktivne časovne razmejitve zajemajo pretežno vkalkulirane prihodke iz naslova mednarodnega obračuna v
višini 4.376.721 evrov.

Letno poročilo 2009

Zap. št. / Postavka

Pošta Slovenije

4

Računovodsko
poročilo

v EUR

Računovodsko
poročilo

B5

Gibanje popravkov vrednosti terjatev

129
KAPITAL

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

Kapital

E1

v EUR

31. 12. 2008

Indeks

1. Osnovni kapital

121.472.482

121.472.482

100

2. Kapitalske rezerve

85.697.130

85.697.130

100

3. Rezerve iz dobička:

14.860.654

13.917.990

107

- zakonske rezerve

5.030.350

4.087.686

123

- druge rezerve iz dobička

9.830.304

9.830.304

100

32.409

17.822

182

5. Preneseni čisti dobiček

19.622.656

14.296.880

137

6. Čisti dobiček poslovnega leta

17.910.608

17.324.931

103

Skupaj

259.595.940

252.727.235

103

Kapital izraža lastniško financiranje družbe in je z vidika družbe njena obveznost do lastnika – države.
Osnovni kapital družbe je kapital, ki je registriran na sodišču v višini 121.472.482 evrov.

REZERVACIJE
Rezervacije
v EUR

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Indeks

1. Rezervacije za jubilejne nagrade

3.232.381

3.349.999

96

2. Rezervacije za odpravnine

Zap. št. / Postavka

9.593.528

9.663.881

99

3. Rezervacije za tožbe

501.500

265.982

189

4. Rezervacije iz naslova nepremičnini

565.732

856.539

66

13.893.140

14.136.401

98

Skupaj

Kapitalske rezerve v celoti predstavljajo prevrednotovalni popravek kapitala.

Gibanje rezervacij
v EUR

Če bi družba prevrednotila kapital s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin za leto 2009 (1,8 %), bi izkazala
čisti dobiček v višini 14.304.182 evrov.

Zap. št. / Postavka

Spremembe vseh sestavin kapitala smo pojasnili pri pojasnilih k izkazu gibanja kapitala.

Stanje na dan
1. 1. 2009

Poraba v letu
2009

Odprava v letu
2009

Oblikovanje v letu
2009

Stanje na dan
31. 12. 2009

1. Rezervacije za jubilejne nagrade

3.349.999

375.736

0

258.117

3.232.381

2. Rezervacije za odpravnine

9.663.881

468.822

0

398.469

9.593.528

3. Rezervacije za tožbe

265.982

108.433

0

343.951

501.500

4. Rezervacije iz naslova nepremičnin

856.539

0

290.807

0

565.732

14.136.401

952.991

290.807

1.000.537

13.893.140

Letno poročilo 2009

Skupaj

Pooblaščeni aktuar je pri aktuarskem izračunu upošteval naslednje predpostavke: upokojevanje v skladu z
modelom na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, verjetnost smrtnosti, verjetnost
invalidnosti, fluktuacijo kadrov, diskontno stopnjo v višini 5,5 odstotka, rast plač v RS in v družbi v višini
3,5 odstotka, prispevno stopnjo delodajalca za izplačila v višini 16,1 odstotka (za izplačila, višja od zneskov,
ki jih določa uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom).

Letno poročilo 2009

31. 12. 2009

Pošta Slovenije

Zap. št. / Postavka

4. Presežek iz prevrednotenja

Pošta Slovenije

4

E

Računovodsko
poročilo

128
Računovodsko
poročilo

4

D

131

130
4

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

v EUR

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Indeks

1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

1.052.850

0

0

Skupaj

1.052.850

0

0

Zap. št. / Postavka

Računovodsko
poročilo

G

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

4

Računovodsko
poročilo

E2

Druge dolgoročne poslovne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na obveznosti pri stanovanjskem ter
odškodninskem skladu za prodana stanovanja.

Kratkoročne obveznosti
v EUR

Zap. št. / Postavka

3.248.283

3.877.485

84

2. Kratkoročne poslovne obveznosti

28.801.293

26.326.842

109

414.701

449.043

92

- kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženih podjetij

414.306

445.067

93

- kratkoročne poslovne obveznosti do odvisnega podjetja

394

3.976

10

7.867.700

8.580.930

92

b. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
c. Kratkoročne obveznosti do drugih
Skupaj

Dolgoročne obveznosti
v EUR

Zap. št. / Postavka

1. Dolgoročno dobljena posojila pri bankah
2. Druge dolgoročne poslovne obveznosti

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2009

Skupaj

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Indeks

1.748.852

4.988.398

35

8.342

19.075

44

1.757.194

5.007.473

35

Dolgoročne finančne obveznosti do bank predstavljajo obveznosti za dolgoročne kredite, namenjene za nabavo
osnovnih sredstev in investicijska vlaganja pri domačih bankah (ne pri PBS). Obveznosti so zavarovane z
menicami. Doba vračila dolgoročnih kreditov je pet let.
Obrestne mere se gibljejo v razponu od 0,995 do 1,319 odstotka (za 3- in 6-mesečni EURIBOR so vzeti
podatki na dan 31. december 2009).
Finančnih obveznosti z rokom dospelosti, daljšim od pet let, nimamo.
Pri dolgoročnih obveznostih ugotavljamo nizko tveganje plačilne sposobnosti in relativno nizko obrestno
tveganje (več v poglavju 2.9.1 Korporativno upravljanje tveganj).

20.518.892

17.296.869

119

32.049.576

30.204.327

106

Kratkoročne finančne obveznosti do bank (ne do PBS) zajemajo kratkoročni del dolgoročnih finančnih
obveznosti, ki zapadejo v letu 2010, v znesku 3.239.545 evrov. Obrestne mere se gibljejo v razponu od 0,995
do 1,319 odstotka. Obveznosti so zavarovane z menicami.
Kratkoročne poslovne obveznosti do povezanih oseb v skupni višini 414.701 evrov predstavljajo terjatve do:
PBS (413.961 evrov), Feniksšpeda (345 evrov) in EPPS (394 evrov).
Obveznosti do dobaviteljev zajemajo:
• obveznosti do dobaviteljev osnovnih sredstev – 1.325.813 evrov in
• obveznosti do dobaviteljev obratnih sredstev – 6.556.069 evrov (od tega so obveznosti do dobaviteljev
za obratna sredstva v višini 14.183 evrov izkazane v kratkoročnih poslovnih obveznostih do skupine
podjetij).
Kratkoročne obveznosti do drugih zajemajo:
• obveznosti do zaposlenih – 10.292.987 evrov,
• obveznosti do države za prispevke za socialno varnost in davke – 4.348.770 evrov,
• obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje – 2.773.323 evrov in
• ostale kratkoročne obveznosti – 3.504.260 evrov.
Družba nima obveznosti do članov poslovodstva, zaposlenih po individualni pogodbi, niti do članov
nadzornega sveta, razen tistih, ki se nanašajo na plače za mesec december 2009.

Letno poročilo 2009

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Indeks

1. Kratkoročne finančne obveznosti

a. Kratkoročne poslovne obveznosti do skupine podjetij, od tega:

F

31. 12. 2008

Pošta Slovenije

V dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah so zajeti vnaprej obračunani stroški iz naslova mednarodnega
obračuna, ki so bili v letu 2009 preneseni iz kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev, oblikovanih v letu 2008.

31. 12. 2009

133

132

Računovodsko
poročilo

4

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Izkaz poslovnega izida vsebuje tiste prihodke in odhodke, ki so nastali v obračunskem obdobju poslovanja
družbe. Ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza, sestavljenega po različici I, v skladu s SRS od 25.15 do
25.31 ter 25.35 in 25.36. Vrednosti so izkazane za tekoče in preteklo obdobje.

J

4

Računovodsko
poročilo

H

POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

Pasivne časovne razmejitve
v EUR

Zap. št. / Postavka

1. Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki
2. Kratkoročno odloženi prihodki
Skupaj

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Indeks

6.544.067

9.105.088

72

173.368

150.847

115

6.717.435

9.255.935

73

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
Čisti prihodki od prodaje
v EUR

V pasivnih časovnih razmejitvah so zajeti vnaprej obračunani stroški (izobraževanje, presežki ur, poračun
dnevnic in drugi). V višini 2.374.132 evrov so vračunani stroški za neizkoriščen letni dopust in stroški
presežkov ur v višini 420.300 evrov, ki so izkazani med stroški dela. Vkalkulirani stroški iz naslova
mednarodnega obračuna so izkazani v višini 3.573.179 evrov.

Zap. št. / Postavka

2008

Indeks

218.708.297

224.247.805

98

2. Prihodki od prodaje storitev na tujih trgih

3.890.509

9.803.167

40

3. Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu

7.224.323

11.104.552

65

1. Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu

4. Prihodki od prodaje blaga in materiala na tujih trgih

I

2009

Skupaj

92.641

112.504

82

229.915.770

245.268.028

94

Čiste prihodke od prodaje sestavljajo prihodki od opravljenih poštnih in drugih storitev na domačem trgu in
v mednarodnem poštnem prometu, prihodki od denarnih storitev in prihodki od prodaje blaga.

ZABILANČNA EVIDENCA

Prihodki od prodaje so doseženi predvsem na območju Republike Slovenije.

Zabilančna evidenca
31. 12. 2009

31. 12. 2008

Indeks

1. Zaloge trgovskega blaga v konsignaciji

10.943.054

10.330.060

106

2. Gotovina PBS v poslovnih enotah družbe

6.473.887

4.502.721

144

3. Drobni inventar v uporabi

4.485.944

4.069.228

110

4. Drugo

2.260.559

2.344.606

96

Skupaj

24.163.444

21.246.615

114

Postavka Drugo se nanaša predvsem na vložek v Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v
Ljubljani (851.520 evrov), opremo Loterije Slovenije (251.430 evrov), opremo Minolta (183.965 evrov),
carinsko garancijo pri NKBM (316.881 evrov), garancijo za Feniksšped (105.586 evrov) in zaloge virtualnih
kartic (519.531 evrov).

V skladu s Pravilnikom o računovodstvu razkrivamo skupine prihodkov, ki presegajo 10 odstotkov v skupini
in katerih skupina predstavlja več kot 10 odstotkov poslovnih prihodkov: v skupini 760 – Prodaja proizvodov
in storitev na domačem trgu izkazujeta najvišji doseženi promet v letu 2009 naslednji skupini storitev:
- prihodki od prenosa standardnih pisem v domačem prometu brez storitve – 42.987.100 evrov in
- prihodki od vplačil posebnih položnic – 24.702.611 evrov.
Nižji prihodki so delno posledica spremembe knjiženja prihodkov od plačilnega prometa in poštnih nakaznic
v letu 2009 (neto princip), zaradi navedenega so se znižali tako prihodki kot tudi stroški storitev. Upad
prihodkov je tudi posledica nižjega obsega storitev na domačem in tujih trgih.

Letno poročilo 2009

Zap. št. / Pomembne postavke zabilančne evidence

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2009

v EUR

135

134
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DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
(S PREVREDNOTOVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI)

STROŠKI MATERIALA, STORITEV IN NABAVNE
VREDNOSTI TRGOVSKEGA BLAGA

Drugi poslovni prihodki

4

Računovodsko
poročilo

4

K

PO NARAVNIH VRSTAH

v EUR

Zap. št. / Postavka

2009

2008

Stroški materiala, storitev in nabavne vrednosti trgovskega blaga

Indeks

249.637

253.863

98

2. Prevrednotovalni poslovni prihodki od terjatev

120.380

167.684

72

3. Odprava rezervacij za odpravnine

0

216.155

0

4. Odprava rezervacij za tožbe

0

28.536

0

5. Odprava rezervacij za vkalkulirane stroške LD

249.921

244.690

102

6. Odprava rezervacij za nepremičnine

290.807

0

0

Skupaj

910.745

910.929

100

Zap. št. / Postavka

2009

2008

Indeks

1. Stroški materiala

10.609.585

11.410.629

93

- stroški materiala

2.011.433

2.118.930

95

- stroški energije

6.315.387

6.606.801

96

- odpis drobnega inventarja

1.483.721

1.817.295

82

805.717

855.561

94

-6.673

12.042

-55

2. Stroški storitev

35.476.059

45.574.032

78

- stroški prevoznih storitev

2.369.230

2.393.876

99

- najemnine

3.561.217

3.849.409

93

- stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev

7.680.781

7.929.519

97

- stroški storitev poštnega prometa

5.442.483

9.718.418

56

- povračila stroškov v zvezi z delom

1.699.341

1.707.178

100

- stroški intelektualnih storitev in osebnih storitev

1.496.725

1.564.550

96

- zavarovalne premije, stroški bančnih storitev in plačilnega prometa

2.370.435

7.396.482

32

- stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentance

1.709.738

1.792.239

95

- stroški drugih storitev

9.146.108

9.222.361

99

3. Nabavna vrednost trgovskega blaga

4.588.368

7.952.533

58

Skupaj

50.674.011

64.937.194

78

- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature
- popisne razlike pri materialu

Dobiček od prodaje osnovnih sredstev predstavlja pozitivno razliko med prodajno vrednostjo osnovnih
sredstev in njihovo neodpisano sedanjo knjigovodsko vrednostjo.
Prevrednotovalni poslovni prihodki od terjatev predstavljajo plačilo spornih terjatev, ki še niso bile izločene
iz knjigovodskih evidenc.

L
STROŠKI

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2009

PO FUNKCIONALNIH VRSTAH
Stroški po funkcionalnih vrstah
v EUR

2009

2008

1. Stroški prodanih storitev

157.669.553

170.199.928

93

2. Stroški prodaje

15.914.252

15.839.475

100

3. Stroški uprave

31.553.400

30.134.061

105

Zap. št. / Postavka

4. Nabavna vrednost trgovskega blaga
Skupaj

Indeks

4.588.368

7.952.533

58

209.725.572

224.125.996

94

Stroški materiala in energije so bili v letu 2009 za 7 odstotkov nižji kot v preteklem letu. V strukturi so deleži
posameznih vrst stroškov naslednji:
• gorivo za transportna sredstva (30 % oz. 3.167.960 evrov),
• električna energija (20 % oz. 2.137.711 evrov),
• energija za ogrevanje (10 % oz. 1.009.986 evrov),
• odpis službene in varstvene obleke ter obutve (8 % oz. 865.749 evrov),
• stroški materiala za vzdrževanje OS in DI (8 % oz. 884.149 evrov),
• stroški odpisov drobnega inventarja (6 % oz. 617.972 evrov),
• stroški pisarniškega materiala in kartuš (7 % oz. 708.592 evrov),

Pošta Slovenije

1. Dobiček od prodaje (izločitve) osnovnih sredstev

Letno poročilo 2009

v EUR

137

136

STROŠKI DELA
Stroški dela
v EUR

Zap. št. / Postavka

2009

2008

Indeks

- plače zaposlenih

87.714.002

86.072.145

102

- nadomestila plač zaposlenim

17.977.845

18.695.853

96

- dajatve na plače za zagotavljanje socialne varnosti

17.176.402

17.024.269

101

- dodatno pokojninsko zavarovanje II. steber

2.908.686

2.756.823

106

0

1.299.666

0

18.168.050

17.786.507

102

143.944.985

143.635.263

100

1. Stroški dela

- davek na izplačane plače
- drugi stroški dela

V letu 2009 je bilo porabljenih za revizorske preglede (revidiranje letnega poročila) 21.039 evrov.

Računovodsko
poročilo

Stroški storitev so bili v letu 2009 za 22 odstotkov nižji kot v preteklem letu. Delno je znižanje stroškov
posledica spremembe knjiženja prihodkov in odhodkov od plačilnega prometa in poštnih nakaznic v letu
2009 (neto princip). V strukturi stroškov storitev zavzemajo največji delež:
• stroški mednarodnega obračuna za poštne storitve (13 % oz. 4.778.939 evrov),
• stroški študentskega dela (13 % oz. 4.698.650 evrov),
• stroški vzdrževanja računalniške opreme in licenc (9 % oz. 3.206.819 evrov),
• stroški zakupljenih vodov in pogodb za vzdrževanje telekomunikacijskih naprav (7 % oz. 2.516.946 evrov),
• stroški vzdrževanja stavb (6 % oz. 1.961.452 evrov),
• stroški zavarovanja (5 % oz. 1.892.909 evrov),
• stroški prevoza pošte z motornimi vozili (5 % oz. 1.708.343 evrov),
• stroški čiščenja (5 % oz. 1.750.107 evrov) in
• stroški vzdrževanja osebnih in tovornih vozil (5 % oz. 1.652.253 evrov).

4

Računovodsko
poročilo

4

L3

• stroški pomožnega materiala za poštno manipulacijo (5 % oz. 561.270 evrov),
• stroški obrazcev za poštno manipulacijo (4 % oz. 463.517 evrov) in
• drugi stroški materiala (2 % oz. 192.949 evrov).

Skupaj

V drugih stroških dela so največje postavke:
• regres – 6.555.204 evrov,
• prevoz na delo – 5.597.171 evrov,
• prehrana med delom – 5.349.994 evrov,
• solidarnostne pomoči – 82.668 evrov,
• posebne nagrade delavcem – 111.356 evrov,
• čiščenje in urejanje okolice – 147.662 evrov in
• nagrade poslovodnim delavcem – 95.885 evrov.

L2
AMORTIZACIJA
Amortizacija
v EUR

Letno poročilo 2009

Indeks

569.964

498.249

114

12.492.216

12.401.845

101

- zgradbe

4.279.173

4.250.584

101

- oprema

8.143.748

8.082.277

101

- zemljišče - parkirišče

43.375

43.375

100

- amortizacija naložbenih nepremičnin

25.920

25.609

101

13.062.180

12.900.094

101

2. Opredmetena sredstva:

Pošta Slovenije

2008

Skupaj

Prejemki, ki so jih v poslovnem letu prejele skupine oseb iz 16. točke prvega odstavka 69. člena ZGD-1, so
naslednji:
• poslovodstvo – 362.433 evrov,
• nadzorni svet – 32.217 evrov in
• zaposleni po individualnih pogodbah – 1.922.021 evrov.
Stroški dela na zaposlenega
Zap. št. / Postavka

2009

2008

Indeks

1. Povprečno št. zaposlencev na podlagi del. ur

6.399

6.363

101

2. Stroški dela na zaposlenca v EUR

22.495

22.573

100

Letno poročilo 2009

1. Neopredmetena sredstva

2009

Pošta Slovenije

Zap. št. / Postavka

139

138
4

Pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
v EUR

Zap. št. / Postavka

2009

2008

Računovodsko
poročilo

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Drugi stroški vsebujejo:
• dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela,
• nagrade dijakom in študentom na delovni praksi,
• štipendije dijakom in študentom in
• nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

4

Računovodsko
poročilo

L4

Postavka Rezervacije predstavlja oblikovane rezervacije za leto 2009 iz naslova jubilejnih nagrad ter
odpravnin in tožb.

Indeks

1. Izguba ob izločitvi osn. sredstev

29.218

753.753

4

2. Popisni primanjkljaji pri osn. sredstvih

1.379

2.870

48

Skupaj

30.597

756.623

4

Med stroške dajatev, ki niso odvisni od stroškov dela, sodijo: rekreacija delavcev, dotacije društvom,
aktivnosti upokojencev, novoletna obdaritev otrok, socialna izplačila, izplačila za humanitarne, kulturne in
druge namene ter prireditve protokolarnega značaja.

Izgubo ob izločitvi osnovnih sredstev predstavlja negativna razlika med prodajno vrednostjo osnovnih
sredstev in njihovo neodpisano sedanjo knjigovodsko vrednostjo.

N

Pri obratnih sredstvih

FINANČNI PRIHODKI
v EUR

2. Popravki vrednosti zalog
Skupaj

2008

Indeks

560.905

721.884

78

-734

3.233

-23

560.171

725.117

77

Finančni prihodki
v EUR

Zap. št. / Postavka

1. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih in drugih družbah
2. Finančni prihodki iz danih posojil, od tega:
- finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini

Popravki vrednosti terjatev so v primerjavi z letom 2008 nižji, kar je delno posledica nižjega obsega prodaje.

- finačni prihodki iz posojil, danih drugim
3. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

M

Skupaj

Letno poročilo 2009
Pošta Slovenije

Drugi poslovni odhodki
v EUR

2009

2008

Indeks

2.044.396

2.653.444

77

- rezervacije

1.000.537

1.485.975

67

- drugi stroški

1.043.859

1.167.469

89

2.044.396

2.653.444

77

1. Drugi poslovni odhodki, od tega:

Skupaj

2008

Indeks

33.194

132.806

25

2.033.200

2.616.339

78

507.900

507.601

100

1.525.300

2.108.738

72

299.173

326.974

91

2.365.567

3.076.119

77

Finančni prihodki iz danih posojil in iz poslovnih terjatev predstavljajo obračunane obresti bank, SOD-a,
tečajne razlike in zamudne obresti.

DRUGI POSLOVNI ODHODKI

Zap. št. / Postavka

2009

Letno poročilo 2009

1. Popravki vrednosti terjatev

2009

Pošta Slovenije

Zap. št. / Postavka

141
DRUGI ODHODKI

Finančni odhodki

4

FINANČNI ODHODKI

Računovodsko
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R

4

O

Drugi odhodki
v EUR

2009

2008

Indeks

163.967

741.795

162.281

622.356

- finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

1.686

2. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti, od tega:

52.927

- finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
- finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

Zap. št. / Postavka

1. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti, od tega:
- finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

Skupaj

v EUR

Zap. št. / Postavka

2009

2008

Indeks

22

1. Denarne kazni

9.499

683

1.392

26

2. Odškodnine

87.911

80.576

109

119.439

1

3. Druge neobičajne postavke

88.125

60

Skupaj

47.877

82.868

58

5.050

5.257

96

216.894

829.920

26

4.944

20.989

24

102.354

102.248

100

Postavka Odškodnine vsebuje predvsem plačilo nadomestil za izgubljene poštne pošiljke ter drugih
odškodnin.

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank, so se v letu 2009 znižali zaradi nižjih obveznosti, saj smo v
začetku aprila 2009 odplačali dolgoročni kredit, in nižjih obrestnih mer (padec EURIBOR-a).

S

P

ODLOŽENI DAVKI

DRUGI PRIHODKI

Družba v izkazu poslovnega izida prikazuje 145.948 evrov odloženega davka, kar je vplivalo na znižanje
poslovnega izida obračunskega obdobja.

Drugi prihodki
v EUR

Zap. št. / Postavka

2009

2008

Odloženi davki, ki vplivajo na poslovni izid 2009

Indeks

v EUR

37

2. Prejete odškodnine

181.308

381.968

47

3. Prejete nagrade - preseganje kvote invalidi

278.551

242.202

115

Rezervacije

90.544

4. Druge postavke

289.216

252.038

115

Popravek vrednosti terjatev

58.161

Skupaj

753.085

887.009

85

Opredmetena osnovna sredstva

-2.757

Skupaj

Prejete odškodnine vključujejo povrnjene odškodnine za poškodovana transportna sredstva oz. poškodbe na
objektih ter odškodnine zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti.
V drugih postavkah predstavljajo večje postavke nakazila PBS (blagajniški presežki) za posamezne poslovne
enote ter odpisi obveznosti po inventurnem elaboratu.

145.948

Letno poročilo 2009

10.801

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2009
Pošta Slovenije

Na dan 31. 12. 2009

4.010

1. Izterjane odpisane terjatve

143
Prejemki v letu 2009

Prejemki pri naložbenju
Med prejemki pri naložbenju beležimo prejemke od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se
nanašajo na naložbenje (obresti od vezave kratkoročnih in dolgoročnih depozitov), prejemke od odtujitve
opredmetenih osnovnih sredstev ter prejemke od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb
(odpoklic vezave depozitov).
Prejemki pri financiranju
V letu 2009 za nemoteno poslovanje nismo potrebovali dodatnih kreditov.
Skupni prejemki so se v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 povečali za 9 odstotkov, medtem ko so se
prejemki od poslovanja zmanjšali za 3 odstotke, kar je odraz gospodarske krize. Skupni prejemki so se
povečali zaradi bistveno višjega donosa kratkoročnih depozitov v letu 2009 (odpoklic depozitnih sredstev in
ponovna vezava na banki z ugodnejšo obrestno mero).

1. V breme prenesenega čistega dobička v višini 11.999.155 evrov je bila na osnovi sklepa Vlade RS (50.
redna seja dne 22. oktobra 2009) izplačana:
• udeležba pri dobičku edinemu družbeniku v višini 9.000.000 evrov in
• udeležba pri dobičku zaposlenim v višini 2.999.155 evrov.
2. V skladu s 64. in 230. členom ZGD-1 se je znižal čisti dobiček tekočega leta za 942.664 evrov zaradi
prenosa v zakonske rezerve.
3. Presežek iz prevrednotenja se je povečal za 22.451 evrov iz naslova dolgoročnih finančnih naložb
(prevrednotenje deleža v Zavarovalnici Triglav in obveznic SOD-a) in zmanjšal za 7.864 evrov (odpis
presežka iz prevrednotenja opreme).

4.4

Izdatki v letu 2009
Izdatki pri poslovanju
Izdatke za nakup materiala in storitev evidentiramo direktno iz plačil dobaviteljem po šifri izdatka.
Med izdatke za plače in deleže zaposlencev v dobičku vključujemo nakazila plač na TRR in dohodnino, med
izdatke za prispevke od plač in ostale davke pa izdatke za prispevke od plač, izdatke za plačilo davka od
dohodka pravnih oseb ter izdatke za plačilo 2-odstotnega davka od prometa z nepremičninami.

POSLOVANJE S POVEZANIMI OSEBAMI
Prihodki/odhodki s podjetjem v skupini in s pridruženima podjetjema v letu 2009
v EUR

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2009

Zap. št. / Postavka

Drugi izdatki izkazujejo plačila sejnin nadzornemu svetu, izplačilo PBS po ropu pošt in druga izplačila, vidna
iz transakcijskega računa.

1. Prihodki
- poslovni prihodki

Izdatki pri naložbenju
Izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev smo zbrali iz plačil dobaviteljem po šifri izdatka za
plačila investiranja v zgradbe, opremo za pošte, za paketno pretovorno pošto, transportna sredstva, sprejemno
mehanizacijo, informacijsko tehnologijo in varovanje premoženja.
Izdatki pri financiranju
Z izdatki pri financiranju smo odplačali anuitete in obresti od dolgoročnih kreditov in udeležbo pri dobičku
lastniku.

4

Izkaz gibanja kapitala ima obliko sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala v skladu s SRS
27; sestavljen je po različici I.

- finančni prihodki (obresti od danega posojila)
- odprava oslabitve finančne naložbe

PBS

EPPS

Feniksšped

Skupaj

36.013.906

213.101

4.052

36.231.059

35.508.545

213.101

1.513

35.723.159

505.361

0

2.539

507.900

0

0

0

0

0

0

0

0

412.625

3.290

792

416.708

- poslovni odhodki

412.625

3.290

792

416.708

- finančni odhodki

0

0

0

0

- drugi prihodki
2. Odhodki

Letno poročilo 2009

Prejemki pri poslovanju
Med prejemki iz poslovanja so ločeni prejemki od prodaje proizvodov in storitev, kamor smo beležili
prejemke za poslovne enote, medtem ko so prejemki uprave vodeni pod drugimi prejemki.

POJASNILA K IZKAZU GIBANJA KAPITALA

Pošta Slovenije

Izkaz denarnega toka prikazuje spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto. Sestavljen je po
neposredni metodi, po različici I, v skladu s SRS 26.6.

Skupni izdatki so v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 višji za 9 odstotkov. Izdatki pri poslovanju so v letu
2009 ostali na enaki ravni kot v letu 2008. Izdatki pri naložbenju so višji v letu 2009, saj smo sredstva, ki so
bila vezana na eni banki, dali v vezavo na banko z ugodnejšo obrestno mero. Prav tako so v letu 2009 višji
izdatki pri financiranju, saj smo izplačali višjo udeležbo pri dobičku lastniku.

Računovodsko
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POJASNILA K IZKAZU DENARNEGA TOKA

145

144

2

3

4=2/3

Poslovni izid
v letu 2009

Poslovni prihodki v 000 EUR

82.681

52.066

159

Poslovni odhodki v 000 EUR

76.318

48.395

158

EPPS, d. o. o.

100

1.551.394

3.131.363

219.928

Poslovni izid pred davkom iz dobička v 000 EUR

6.363

3.671

173

Poštna banka Slovenije, d. d.

45

8.884.130

38.810.337

5.003.717

Poslovni prihodki na zaposlenega v 000 EUR

350

221

159

ROAE - profitabilnost v %

14,0

9,2

Feniksšped, d. o. o.

49

51.118

86.360

-15.768

10.486.642

42.028.060

5.207.877

ROAA - donosnost sredstev v %

0,8

0,6

Operativni stroški / povprečna aktiva v %

2,2

2,5

Poštno banko Slovenije, d. d. - Bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor, so ustanovile nekdanje slovenske
PTT-organizacije. Poslovati je začela 1. julija 1992, neposredno po tem, ko je v Sloveniji prenehala poslovati Poštna
hranilnica Beograd. V začetku je bila banka v 100-odstotni lasti PTT-podjetij. V letu 1995 je bila z delitveno bilanco
prenesena v 100-odstotno last Pošte Slovenije. Po sklepu lastnika je bil v letu 2002 izveden brezplačni prenos
55 odstotkov delnic banke na Novo Kreditno banko Maribor. Tako je banka v 55-odstotni lasti Nove Kreditne
banke Maribor in 45-odstotni lasti Pošte Slovenije. Banka opravlja finančne storitve, med katere spadajo bančne
storitve, vzajemno priznane finančne storitve, dodatne finančne storitve in druge finančne ter pomožne storitve,
vse v skladu z Zakonom o bančništvu. Za Poštno banko Slovenije je značilno, da nima lastnih okenc in posluje
prek največje in najbolj enakomerno razporejene mreže enot, ki jo predstavljajo vse poštne enote v Sloveniji.

POSLOVANJE V LETU 2009
Obseg bilančnega poslovanja Poštne banke je bil v letu 2009 v primerjavi z letom poprej višji za 12 odstotkov,
z realizirano bilančno vsoto v višini 786,9 milijona evrov. Banka ohranja ugodno strukturo financiranja, saj
kar 71 odstotkov virov predstavljajo vloge nebančnega sektorja, od tega 87 odstotkov vloge prebivalstva.
Skupni obseg kreditov strankam, ki niso banke, se je v primerjavi z letom 2008 povečal za 8 odstotkov.
Dosežena obrestna marža v višini 2,88 odstotka je v primerjavi z letom 2008 sicer za 0,25 odstotne točke
nižja. Administrativni stroški so se v letu 2009 povečali za 9 odstotkov.
Banka je v letu 2009 ustvarila 5.004 tisoč evrov čistega dobička, kar je za 78 odstotkov več kot v letu 2008.
K ugodnemu rezultatu je poleg večjega obsega poslovanja in višje obrestne marže prispevala tudi ugodnejša
stroškovna učinkovitost banke.
Družba je konec leta 2009 zaposlovala 236 delavcev.

1
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Vrednost kapitala
31. 12. 2009

POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d. d.

Letno poročilo 2009

Indeks

4

Nominalna vrednost
poslovnega deleža

4.4.1

Pošta Slovenije

2008

POSLOVNO SODELOVANJE POŠTNA BANKA – POŠTA SLOVENIJE
Pomembnejši dogodki v letu 2009: na področju denarnih storitev v letu 2009 smo v okviru stare in nove
aplikativne podpore UPO v sodelovanju s Poštno banko Slovenije izvedli naslednje aktivnosti:
• posodobili smo poslovanje s poštnimi nakaznicami s kontrolo v on-line delovanju;
• uvedli novo storitev Postopno varčevanje (dolgoročno varčevanje);
• posodobili storitev Varčevanje z odpovednim rokom;
• izvedli aktivnosti na področju poslovanja z gotovino, vezane na izdan Sklep o recikliranju evrobankovcev;
• izvedli aplikativne prilagoditve poslov novemu Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih;
• izvajali aktivnosti za vzpostavitev specializiranih bančnih okenc;
• banka je predstavništvo v Celju preselila v večje in do komitentov prijaznejše poslovne prostore na pošti 3101 Celje;
• banka je razširila izobraževanje poštnih delavcev o bančnih storitvah z mobilnimi bančnimi svetovalci banke,
ki sedaj pokrivajo poleg Pomurja in Gorenjske (2008) še osrednjo Slovenijo, Dolenjsko in del Štajerske;
• v drugi polovici leta 2009 so intenzivno potekale aktivnosti za vzpostavitev specializiranih bančnih okenc na
poštah 1290 Grosuplje, 3210 Slovenske Konjice, 3230 Šentjur in 4240 Radovljica, na katerih bomo opravljali
zahtevnejše bančne storitve, in to z večjo mero zasebnosti in možnostjo celovite obravnave strank s posebej
izobraženimi poštnimi delavci. Okenca, ki predstavljajo precejšnjo novost v načinu opravljanja bančnih
storitev na poštah, so začela poslovati v začetku marca 2010;
• Pošta Slovenije in Poštna banka Slovenije sta začeli z rednimi obojestranskimi objavami informativnih in
strokovnih besedil v internih časopisih.
Prodaja in trženje denarnih storitev: Pošta Slovenije opravlja denarne storitve v imenu in za račun Poštne
banke Slovenije, d.d. – Bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.
Ugotavljamo, da število denarnih storitev na poštnih okencih upada.
Največji vpliv na upad storitev ima manjši obseg storitev plačilnega prometa. Vzroke je treba iskati v prehodu
na druge, sodobnejše oblike plačevanja (e-bančništvo, trajniki, direktne bremenitve) in v konkurenčnih cenah
storitev, ki jih ponujajo nekatere druge banke in hranilnice. Eden od razlogov za manjše število storitev je tudi
odpiranje vplačilnih mest v večjih krajih, kjer je možno opraviti storitev brez plačila provizije.

Letno poročilo 2009

Delež v %

Skupaj

2009

Pošta Slovenije

v EUR

Družba

Finančni podatki in kazalniki (PBS)
Kategorije primerjave

Splošni podatki o podjetju v skupini in o pridruženih podjetjih

4
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V nadaljevanju posredujemo splošne podatke o družbi v skupini in o pridruženih podjetjih in o poslovanju v letu 2009.

Načrti za prihodnost: v letu 2010 načrtujemo nadaljnji razvoj in uvedbo naslednjih denarnih storitev ter ostalih
aktivnosti na področju denarnih storitev na poštnih okencih:
• uvedbo bona za odprtje Hrčkove knjižice,
• implementacijo univerzalnega plačilnega naloga (UPN) – v skladu s terminskim planom Združenja bank
Slovenije,
• uvedbo telegrafske nakaznice v mednarodnem prometu,
• uvedbo stanovanjskega varčevanja,
• implementacijo nadaljnjih storitev Nove Kreditne banke Maribor d.d., in sicer hitrega kredita odprtja
transakcijskih računov in depozitnega varčevanja,
• aktivno pridobivanje novih komitentov – fizičnih oseb,
• nadaljevanje obojestranskega oglaševanja v internih medijih in na oglaševalskih medijih ter ponovitev
raziskave Skriti kupec.

Računovodsko
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Prav tako Pošta Slovenije na svojih oglaševalskih medijih v skladu z dogovorom oglašuje storitve za Poštno
banko Slovenije. Poštna banka pa ima tudi možnost rednih objav svojih PR-prispevkov in oglasov v Poštnih
razgledih, internem časopisu Pošte Slovenije, prav tako pa Pošta Slovenije svoje storitve predstavlja v internem
časopisu, ki ga izdaja Poštna banka.

V družbi EPPS so v letu 2009 opravili 48,3 milijona storitev in v primerjavi z letom 2008 beležijo 1,2-odstotno
rast števila storitev. Na dan 31. december 2009 je bilo v družbi zaposlenih 23 delavcev.

Finančni podatki in kazalniki (EPPS)
2009

2008

Indeks

2

3

4=2/3

Poslovni prihodki v EUR

3.631.105

3.311.942

110

Poslovni odhodki v EUR

3.356.750

3.263.107

103

276.753

33.049

837

1.676.530

1.466.311

114

Poslovni prihodki na zaposlenega v EUR

157.874

150.543

105

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR

73.435

67.885

108

ROS - donosnost prodaje v %

6,1

0,7

ROE - donosnost kapitala v %

7,6

0,8

ROA - donosnost sredstev v %

5,9

0,7

Kategorije primerjave
1

Poslovni izid pred davkom iz dobička v EUR
Dodana vrednost v EUR

Letno poročilo 2009

Ena izmed tržnih aktivnosti je tudi skupna akcija Pošte Slovenije in Poštne banke, in sicer bo vsak novorojenec
poštnega delavca nagrajen z vpisanim začetnim zneskom varčevanja in s Hrčkovo knjižico Poštne banke
Slovenije.

POSLOVANJE V LETU 2009

Pošta Slovenije

Za povečanje prodaje storitev za komitente banke, ki so fizične osebe, smo v zadnjem kvartalu leta 2009
sodelovali pri pripravi trženjske akcije, katere namen je pridobiti čim večje število komitentov banki. Akcija,
v katero so vključeni vsi zaposleni Pošte Slovenije ter Poštne banke Slovenije, se je začela v začetku meseca
marca 2010.

Družba EPPS – elektronsko pismo Pošte Slovenije d. o. o., je bila ustanovljena 8. decembra 1998. Ustanovitveni
kapital je znašal 1.231.972 evrov. Družba je v 100-odstotni lasti Pošte Slovenije, ki je edini družbenik. Osnovna
dejavnost družbe je: izpisovanje variabilnih podatkov na predtiskane in bianko obrazce, izdelava pisem – zgibank
in klasičnih (v kuvertah), svetovanje pri izdelavi obrazcev, obvestil in drugih pošiljk, dogovarjanje s tiskarnami
glede tiska obrazcev, programerska izdelava oblik za izpisovanje, priprava pošiljk (navadnih, priporočenih, s
povratnico, z odgovorom, tiskovin, nakaznic ipd.) za oddajo v prenos Pošti Slovenije in arhiviranje izpisanih
dokumentov.

4
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4
S Poštno banko Slovenije sodelujemo tudi ob vsakoletni izvedbi tržne raziskave tipa Skriti kupec. Rezultati
raziskave so podlaga za izobraževanje zaposlenih na okencu na temo trženja storitev.

Letno poročilo 2009

EPPS – ELEKTRONSKO PISMO POŠTE SLOVENIJE d. o. o.

Znotraj denarnih storitev pa sicer beležimo konstantno rast storitev izplačila gotovine prek POS-terminalov.
Za povečanje prodaje storitev smo sodelovali pri izvedbi rednih sestankov in izobraževanj zaposlenih za boljše
poznavanje in trženje storitev Poštne banke Slovenije.

Pošta Slovenije

4.4.2

V letu 2009 se je znižalo število izplačil pokojnin upokojencem z nakaznicami, kar je bilo glede na vsebino
storitve tudi za pričakovati. Storitve, ki je namenjena upokojencem, mlajši upokojenci ne uporabljajo, saj so
navajeni drugačnega, sodobnejšega poslovanja in sodelovanja z banko. Pričakovati je nadaljnji zmerni upad
storitve.

149
DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA

Družba Feniksšped, d. o. o., je bila kupljena na osnovi pogodbe o prodaji poslovnega deleža, sklenjene dne
30. julija 2002 z ustanoviteljem in edinim družbenikom Petrom Megličem. Ustanovni kapital družbe je na dan
nakupa znašal 21.685 evrov. Lastnika družbe sta Aerodrom Ljubljana v višini 11.059 evrov, kar predstavlja
51 odstotkov kapitala družbe, in Pošta Slovenije v višini 10.626 evrov, kar je 49 odstotkov kapitala družbe.
Osnovna dejavnost družbe je: mednarodna špedicijska dejavnost za letalske blagovne pošiljke, mednarodna
špedicijska dejavnost za pomorske blagovne pošiljke in mednarodna špedicijska dejavnost za kopenske
blagovne pošiljke.

Po datumu bilance stanja ni bilo drugih poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na izkazani poslovni izid in
premoženjsko finančno stanje v računovodskih izkazih družbe za leto 2009.

4
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FENIKSŠPED, d. o. o.

4
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4.4.3

IZJAVA POSLOVODSTVA
Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. izjavlja, da v celoti potrjuje letno poročilo z vsemi sestavnimi
deli, izkazanimi v tem dokumentu, za poslovno leto, ki se je končalo na dan 31. december 2009.
Maribor, 16. 4. 2010

POSLOVANJE V LETU 2009
Prihodki so v letu 2009 v primerjavi z letom poprej padli za 40 odstotkov, kar je posledica drastičnega
znižanja blagovnih tokov s tujino. Boljši rezultat od pričakovanega je družba dosegla s povečanjem obsega
letalskih pošiljk v zadnjem četrtletju minulega leta.
V družbi je zaposlenih sedem delavcev, kar je en delavec manj kot v preteklem letu.

Aleš Hauc, univ. dipl. ekon.,
Finančni podatki in kazalniki (Feniksšped)

generalni direktor
2008

Indeks

2

3

4=2/3

Poslovni prihodki v EUR

1.985.675

3.331.207

60

Poslovni odhodki v EUR

1

60

48.375

-33

Dodana vrednost v EUR

274.985

310.533

89

Poslovni prihodki na zaposlenega v EUR

265.110

452.610

59

mag. Igor Marinič, univ. dipl. ekon.,

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR

36.714

42.192

87

namestnik generalnega direktorja

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2009

3.278.660

-15.768

Letno poročilo 2009

1.980.871

Poslovni izid pred davkom iz dobička v EUR

Vinko Filipič, univ. dipl. ekon.,
član poslovodstva

Pošta Slovenije

2009

Kategorije primerjave

Naročnik: Pošta Slovenije d. o. o.
Idejna zasnova in oblikovanje: Grey Ljubljana, d. o. o.
Tisk: Littera Picta d. o. o.
Naklada: 200 kosov

