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POVEZUJEMO

Povezujemo ljubezen
do življenja

in skrb za okolje.

Ker spoštujemo življenje in naravo, 
delujemo odgovorno: načrtno uvajamo 
ekološke tehnologije na vseh področjih 
delovanja, ločeno zbiramo odpadke, 

spodbujamo nastajanje zelenih delovnih 
mest in znižujemo emisije toplogrednih 
plinov. Naš trud že žanje sadove: smo 

prejemniki priznanja za zelenega logista 
leta 2010. 



7

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 32

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
45 46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

5960

61

62

63
64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82 83
84

85



8

Letno
poročilo2010 Pomembnejši podatki

o poslovanju

Ključni dosežki v številkah

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU 

Podatek

Čisti prihodki od prodaje v EUR

Dodana vrednost v EUR

Kosmati denarni tok v EUR

Poslovni izid iz poslovanja v EUR

Čisti poslovni izid v EUR

Vrednost naložb v EUR

Število storitev (v 000 kos)

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur

Dodana vrednost na zaposlenega

Kapital v EUR

Bilančna vsota v EUR

Stroški dela v EUR

Kazalniki v %

Donosnost prodaje –  ROS 

Donosnost kapitala –  ROE 

Donosnost sredstev –  ROA  

2006

229.302.762

175.170.197

45.490.753

27.440.882

20.879.164

12.799.670

1.069.344

6.317

27.732

233.149.979

293.897.278

129.679.444

2006

9,1

9,6

7,4

2007

225.348.863

171.969.274

34.711.258

19.607.705

16.550.620

14.074.734

1.117.376

6.351

27.078

243.588.011

300.970.664

137.258.016

2007

7,3

7,2

5,6

2008

245.268.027

180.095.828

36.460.566

20.592.757

18.236.770

17.078.995

1.208.034

6.363

28.303

252.727.235

311.331.371

143.635.263

2008

7,4

7,6

6,0

2009

229.915.770

179.147.891

35.202.905

20.549.421

18.853.272

15.469.088

1.126.975

6.399

27.996

259.595.940

315.066.134

143.944.985

2009

8,2

7,6

6,0

2010

232.614.889

180.866.027

34.568.412

17.032.578

16.314.604

9.667.048

1.133.623

6.281

28.795

249.916.173

311.666.862

146.297.616

2010

7,0

6,6

5,2

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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Uvedba možnosti pošiljanja in prejemanja informacij o pošiljkah prek • spletnega servisa.
Novost na področju sledenja pošiljk: sledenje pošiljkam • prek mobilnih telefonov.
Priznanje • “Zeleni logist” za dosežke na področju ekologije v transportu.
Uvedba • sistema sledenja vozil, s katerim smo postali še odzivnejši na klice za prevzem in dostavo pošiljk.
Uvedba•  jutranje dostave publikacij odjemnim mestom.
Začetek prodaje • elektronskih vstopnic podjetja Eventim ter uvedba storitve Moja razglednica.
Začetek sodelovanja s • podjetjem UPS na področju mednarodne ekspresne pošte.

Področje informacijske podpore
V prvi polovici leta 2010 smo uspešno zaključili uvajanje nove aplikacije UPO (univerzalno poštno okence). S tem 
smo v celoti prenovili aplikativno podporo vsem storitvam, ki se opravljajo na poštnih okencih, in zagotovili 
elektronsko fakturiranje za vse opravljene storitve na poštnih okencih.

Nova aplikacija nam je omogočila, da smo od oktobra 2010 vzpostavili mesečno ugotavljanje produktivnosti pošt.

Na osnovi aplikacije UPO našim uporabnikom omogočamo uporabo spletne aplikacije Poštno okence pri vas 
in spletnega servisa. Navedeni aplikaciji omogočata elektronsko posredovanje podatkov o oddanih pošiljkah 
sprejemni pošti in povratno informacijo o sprejetih pošiljkah (elektronska oddajna knjiga).

Prek spletnega servisa pogodbenim strankam omogočamo posredovanje podatkov o statusih pošiljk (webservice). 
Uporabniki se morajo za uporabo tega programa predhodno registrirati, po registraciji pa lahko statuse o svojih 
pošiljkah pridobivajo neposredno prek spletne strani Pošte Slovenije.

V celoti je bila prenovljena aplikacija za sledenje pošiljk. Razširili smo črkovne oznake pri sprejemnih pošiljkah 
za knjižene pošiljke z namenom, da se posamezna sprejemna številka vsaj v roku dveh mesecev ne ponovi. S tem je 
omogočeno lažje in hitrejše sledenje pošiljkam tako za naše uporabnike kot tudi za poštne delavce. Hkrati je možno 
slediti pošiljkam tudi prek mobilnih telefonov.

Izveden je bil projekt Informatizacija glavne pisarne in uvedba elektronskega arhiva – INFOG, ki uvaja 
elektronsko poslovanje znotraj poslovnega sistema Pošte Slovenije. Vzpostavljen je 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 potrebe optimizacije procesov Pošte Slovenije in spremljanje arhitekture poslovnih procesov je bilo vzpostavljeno 
informacijsko orodje ARIS. Z orodjem za procesno analizo bomo zagotovili pregled, posodabljanje in optimizacijo 
poslovnih procesov na Pošti Slovenije.

DOGODKI V LETU 2010

Pomembnejši

Pomembnejši dogodki
v letu 2010
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Na področju ostalih storitev smo izvedli dopolnitve oz. spremembe aplikativne podpore za prodajo in nakup 
vrednostnih papirjev za borznoposredniško družbo Alta Invest d.d., v začetku leta 2011 pa še dopolnitve modula 
za vplačevanje iger na srečo Športne loterije (Toto Gol). 

Začeli smo z aktivnostmi za vzpostavitev marketinškega informacijskega sistema (MIS); zbrali smo predloge in 
zahteve za dopolnitev zahtevnika ter na to temo izvedli delavnico.

Področje poštnega prometa
S splošnim aktom o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve, ki je začel veljati 1. avgusta 2010, so se 
na novo določila merila za odstopanje od dostave na dom. Uveljavitev splošnega akta je imela bistven vpliv na 
zmanjšanje števila gospodinjstev, vključenih v dostavo prek izpostavljenih predalčnikov, katerih število se je v 
lanskem letu zmanjšalo za 60 odstotkov.

V marcu 2010 smo vzpostavili specializirana bančna okenca na poštah 1290 Grosuplje, 3210 Slovenske Konjice, 
3230 Šentjur in 4240 Radovljica, na katerih opravljamo zahtevnejše bančne storitve z večjo mero zasebnosti ter 
možnostjo celovite obravnave strank s posebej izobraženimi poštnimi delavci.

V letu 2010 smo preoblikovali tri manjše stalne (stacionarne) pošte 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.

Uvedli smo sistem za sledenje vozil, kjer vozni redi oz. obhodni redi niso vnaprej natančno določeni. Omenjeni 
sistem dispečerjem oz. kontrolorjem omogoča pregled nad vozili na terenu. Na ta način se lahko še hitreje odzivamo 
na klice uporabnikov za prevzem in dostavo pošiljk.

Za dosežke na področju ekologije v transportu, za okoljevarstvene odločitve v logistiki in pri izvajanju logističnih 
dejavnosti, ki najbolje uresničujejo okoljevarstvene cilje, smo prejeli priznanje »Zeleni logist«. 

V letu 2010  smo uvedli naslednje nove storitve oz. izboljšave:
Vstopili smo na • trg jutranje dostave, kjer smo za nekatere stranke uvedli storitev jutranje dostave publikacij 
(časnikov, revij itd.) na odjemne lokacije.
Razvili smo storitev•  oglaševanja na kolesih, ki omogoča oglaševanje na vseh kolesih pismonoš po Sloveniji.
Na poštah smo vzpostavili • prodajo elektronskih vstopnic za ogled kulturnih in zabavnih prireditev, športnih 
dogodkov in koncertov doma in v drugih evropskih državah. Prodajo smo vzpostavili prek prodajnega sistema 
podjetja Eventim, ki je del ene največjih evropskih poslovnih skupin, specializiranih za prodajo elektronskih 
vstopnic za različne prireditve. V letu 2010 je bilo v prodajo vključenih že skoraj 350 pošt, ostale pa bodo 
vključene predvidoma v začetku leta 2011.   
Na nekaterih poštah smo uvedli možnost naročanja na • širokopasovne storitve interneta poslovnega partnerja 
Telekom. Širitev prodajne mreže pošt za naročanje se bo predvidoma nadaljevala v letu 2011.
Uvedli smo storitev • Moja razglednica (spletna osebna razglednica), ki uporabnikom prek spleta omogoča 
samostojno oblikovanje in pripravo razglednice, plačilo in oddajo v prenos. 
Prenovili smo • darilno embalažo (motivi za otroke in mladostnike).
Uvedli smo • mobilni prodajni kanal za prodajo osebne znamke (z MMS-om do osebne znamke), ki omogoča 
celovito oddajo naročila in plačilo izdelave osebne znamke prek mobilnega telefona.

Pomembnejši dogodki
v letu 2010
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V sodelovanju s trgovci in Združenjem za direktni marketing smo nadaljevali z akcijo pospeševanja • trgovine na 
daljavo in pripravili  brošuro o njenih prednostih. Akcijo pospeševanja bomo v letu 2011 dodatno nadgradili.
V sodelovanju z zunanjim izvajalcem smo izvedli izobraževanje (coaching) referentov za trženje za direktni • 
marketing.
Skupaj s PBS smo začeli z • akcijo nefinančnega nagrajevanja, ki je potekala v prvi polovici leta 2010, in 
pripravili plan prodaje storitev (za pravne in fizične osebe, Hrčkove knjižice, mini kredite, varčevanja).
Spremenili smo izvajanje storitve • prevoza tovora ter jo prilagodili potrebam trga.
Izvedli smo akcijo • čiščenja podatkovnih baz za pošiljanje delno naslovljene direktne pošte.
Pripravili smo pregled vseh naročnikov Vaše pošte (NDP, @, SMS, MMS) za namen aktivnega trženja navedene • 
storitve, saj smo z dodatnimi akcijami pridobili ca. 15 tisoč novih naročnikov.
Uvedli smo novi storitvi • »Skladiščenje reklamnih materialov, paketov in ostalega blaga za m2/dan« in 
»Delovna ura za zunanje uporabnike – opravljeno na pošti«.
Z namenom izboljšanja predstavitve trgovskega blaga smo zasnovali projekt•  prostorske in storitvene 
optimizacije vsebinsko nadgrajene ponudbe poštnih enot Pošte Slovenije. Cilj projekta je doseči standardizirano 
ureditev pošt s poenotenjem usmerjevalnih informacij, vsebinsko ureditvijo trgovskega blaga po skupinah, 
nadgradnjo stojal za trgovsko blago z označevalnimi tablami in  njihovo umestitev v prostor za stranke glede na 
tipične poti in profile obiskovalcev. 

Na področju denarnih storitev smo v sodelovanju s Poštno banko Slovenije (PBS) izvedli naslednje aktivnosti: 
posodobitev programa za kredite, posodobitev menjalniških poslov ter vzpostavitev on-line delovanja, dopolnitev 
poslov plačilnega prometa zaradi uvedbe univerzalnega plačilnega naloga. 

Z namenom povečati prodajo storitev in število komitentov Poštne banke Slovenije je bila v letu 2010 izvedena 
obsežna trženjska akcija pridobivanja komitentov, ki jo bomo ponovili tudi v letu 2011. 

V sodelovanju z Novo Kreditno banko Maribor smo uvedli naslednje nove storitve: odprtje komitenta, odprtje 
osebnega računa Nove KBM in odprtje depozita Nove KBM. V začetku leta 2011 bo za komitente Nove Kreditne 
banke Maribor temu sklopu sledilo še odprtje kredita (Kredit takoj Nove KBM na poštnih okencih).

Pomembnejši dogodki na mednarodnem področju v letu 2010: 
Udeležba na • strateški konferenci Svetovne poštne zveze v Nairobiju, Kenija.
Začetek • sodelovanja s podjetjem UPS na področju mednarodne ekspresne pošte. 
Dogovor z nemško pošto o širitvi sodelovanja na področju izmenjave paketnih pošiljk in uvedba storitve • 
brezplačnega vračanja paketov v Nemčijo.
Začasno • zaprtje Aerodroma Ljubljana in prenos transporta na mariborsko letališče in tuje poštne operaterje.
Uvedba • varnostnih ukrepov ZDA in vplivi na prenos poštnih pošiljk za naslovnike v ZDA.

Na kadrovskem področju se med pomembnejše aktivnosti v letu 2010 uvršča izvajanje letnih razgovorov z 
zaposlenimi, izvajanje prodajne akademije in prodajnega vodenja, prenavljanje kadrovsko-informacijskega sistema 
in pogajanja za sklenitev nove podjetniške kolektivne pogodbe.

V skladu s temeljnimi načeli in cilji dokumenta »Politika za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu« je bila v 
začetku leta 2010 ustanovljena Služba za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom. 

Pomembnejši dogodki
v letu 2010
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Za učinkovitejše izvajanje aktivnosti na področju zavarovanja in osveščanja zaposlenih o potrebi zmanjševanja 
škodnih dogodkov je bila v letu 2010 ustanovljena Služba za korporativno zavarovanje.  

Področje zakonodaje
Decembra 2010 smo sklenili prvo pogodbo o dostopu do poštnega omrežja. Možnost dostopa do poštnega omrežja 
za izvajalce zamenljivih storitev predpisuje Zakon o poštnih storitvah. V ta namen so bili tudi izdani Splošni pogoji 
za dostop do poštnega omrežja družbe Pošta Slovenije d.o.o.

Intenzivno smo izvajali aktivnosti v zvezi z ukinitvijo DDV na univerzalno poštno storitev. S 1. januarjem 2011 so 
namreč v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost storitve, ki spadajo 
v nabor univerzalne poštne storitve, oproščene plačila DDV.

V zvezi z zadevnima problematikama smo v projektu Liberalizacija aktivno sodelovali z Agencijo RS za pošto in 
elektronske komunikacije (APEK).

APEK je v letu 2010 izdal tudi nove splošne akte, in sicer: Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne 
storitve, Splošni akt o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve, Splošni akt o ločenih računovodstvih 
evidencah in prepovedi subvencioniranja itd. 

Tako so v letu 2010 v Pošti Slovenije intenzivno potekale aktivnosti v zvezi s prilagoditvijo poslovanja omenjenim 
aktom.

Pomembnejši dogodki
v letu 2010
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Spoštovani poslovni partnerji in deležniki,
cenjeni sodelavci in uporabniki poštnih storitev!

Zaupanje. Beseda obljube, beseda zaveze.
Pošta Slovenije ustvarja zaupanje. Kljub vsem preprekam, težkim gospodarskim pogojem, v katerih poslujemo 
tako mi kot vsi poslovni subjekti v regiji, zagotavljamo najbolj kakovosten servis svojim strankam – uporabnikom 
naših storitev, poslovnim partnerjem in deležnikom.
Pri nas se vedno lahko zanesete na kakovost storitve. Tako je bilo v preteklih letih, tako je bilo v letu 2010 in tako 
bo tudi vnaprej!

Zaupanja vredni.
Za nami je nekaj prelomnih let. Med njimi tudi takšnih, ki so bila nekoliko bolj negotova, ko smo bili na preizkušnji 
in ko smo se pospešeno ukvarjali s tveganji. Vendar smo kljub temu v zaostrenih finančnih in gospodarskih razmerah, 
ki so zaznamovale tudi poslovno leto 2010,  ohranili svojo likvidnost in položaj zanesljivega poslovnega partnerja. 
Pogled v naše lastne vrste je pokazal, da delamo dobro, in hkrati osvetlil tudi priložnosti, ki smo jih v zadnjem 
letu izjemno dobro izkoristili. S tem smo ponovno dokazali, da znamo in zmoremo ter seveda – da smo zaupanja 
vredni. K temu bomo stremeli tudi v prihodnje. In ker je ključni del vsake dobre in intenzivne priprave na izzive in 
priložnosti, ki jih prinaša novo poslovno leto, poglobljena analiza doseženega, smo jo opravili tudi v naši hiši.

Poslovanje v letu 2010: 
poslovanje smo zaključili z•  dobičkom v višini 16.314.604 evrov, ki je sicer za 13 odstotkov oz. za 2.539 tisoč 
evrov nižji kot v letu 2009, vendar je presegel načrtovano številko;
povečali smo število vseh opravljenih storitev•  (1.133.623.083; kar je dober odstotek več kot leto prej); 
v primerjavi z letom poprej smo zaznali • spremembe v strukturi storitev: največji delež so predstavljale druge 
poštne storitve (65 %), sledijo rezervirane poštne storitve (23 %), ostale storitve (5 %), denarne storitve (4 %) in 
univerzalna poštna storitev (3 %). Največji preskok smo zabeležili na področju drugih poštnih storitev, in sicer pri 
nenaslovljeni direktni pošti in v prodaji komisijskega blaga, največji padec storitev pa na področju univerzalne 
storitve, ki jo vse bolj nadomeščajo sodobni načini komuniciranja, ter pri denarnih storitvah;
za naložbe smo namenili 9.667 tisoč evrov, kar je • 38 odstotkov manj kot v letu 2009. Največji vpliv na nižjo 
porabo investicijskih sredstev v primerjavi z načrtovano so imele nerealizirane kapitalske naložbe. Do zamika 
plačil pri vlaganjih v zgradbe je prišlo zaradi drugačne dinamike tistih aktivnosti, na katere kot naročnik in 
investitor nismo imeli neposrednega vpliva. Zamiki so posledica in odraz situacije v gradbenem sektorju in na 
trgu nepremičnin ter dolgotrajnih upravnih postopkov;
v primerjavi z letom 2009 smo • povečali število poštnih enot s 559 na 561 – odprli smo novo paketno pretovorno 
pošto v Kopru ter novo pošto v Razkrižju. V premične pošte smo preoblikovali tri stacionarne pošte. Povečali 
smo vozni park – število dostavnih avtomobilov in dvokoles;
vsako od naših pošt dnevno v povprečju obišče kar 787 obiskovalcev•  (mesečno torej 17.314 obiskovalcev), 
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na največjih poštah ta številka znaša čez 1300 obiskovalcev dnevno. Z raziskavo smo dokazali, da tudi zaradi 
urejenih prostorov, predvsem pa zaradi prijaznih, strokovnih in kompetentnih zaposlenih;
na področju mednarodne ekspresne pošte smo začeli • sodelovati s podjetjem UPS; 
vstopili smo na•  trg jutranje dostave, kjer smo za nekatere stranke uvedli storitev jutranje dostave publikacij;
pri naložbah • smo se usmerili predvsem v nakup ekološko sprejemljivejših transportnih sredstev in informacijske 
tehnologije;
izboljšali smo • kakovost prenosa pošiljk (raziskavo je opravila neodvisna družba iz Anglije), v mednarodnem 
merilu pa zasedamo prvo mesto v dostavi čezmejnih paketov;
zmanjšali smo število pritožb•  (v notranjem prometu za 13 %, v mednarodnem pa za 37 %);
število zaposlenih se je v primerjavi s stanjem konec leta 2009 postopoma zniževalo• , tako da smo imeli konec 
leta 2010 6568 zaposlenih oziroma 137 zaposlenih manj (2 %). Med letom je družbo zapustilo 297 zaposlenih, od 
tega največ zaradi upokojitev, hkrati pa smo zaposlili 160 novih sodelavcev, predvsem na področju dostave; 
žal se je v letu 2010 izrazito • povečalo število ropov pošt, medtem ko ostaja število vlomov in ropov pismonoš ter 
poštnih vozil relativno konstantno. Posledično iz tega naslova beležimo porast skupne premoženjske škode.

Zaupanje v prihodnost.
Na Pošti Slovenije smo ponosni, da tudi v času zaostrenih gospodarskih razmer naše poslovanje ostaja stabilno in 
varno. Ponosni smo, da se kljub oteženim pogojem poslovanja lahko še naprej razvijamo. Verjamemo, da so pred 
nami boljši časi in da se lahko resno posvetimo dolgoročni prihodnosti – ter da jo lahko sooblikujemo skupaj z 
našimi partnerji. 

Negativne posledice gospodarske krize so, žal, kljub optimističnim znamenjem še vedno prisotne in zavedamo se, 
da bo okrevanje dolgotrajno. Temu se prilagajamo vsak dan sproti. Zato vsak dan krepimo naše ključne konkurenčne 
prednosti. Zaradi znanja, racionalizacije in razvoja novih storitev ter pogumnega soočanja z izzivi so naši temelji 
trdni. In prav zaradi tega smo optimisti tudi v prihodnje.

Ocenjujemo, da bomo z učinkovitim obvladovanjem tveganj, uvajanjem inovativnih trženjskih pristopov in 
spodbudnimi dosežki ključnih dejavnosti Pošte Slovenije tudi v prihodnje uspešno uresničevali zastavljene 
strateške cilje. Na razvojnem področju namreč sledimo strategiji razvoja na petih specifičnih področjih, ki 
predstavljajo osnovo za strateško usmerjanje razvojnih aktivnosti in virov v obdobju 2010–2015. S ciljem 
ohranjanja in pridobivanja zaupanja na vseh ravneh delovanja razvijamo novosti in ohranjamo naše že vzpostavljene 
prednosti. 

Še naprej bomo usmerjeni v razvoj: naše uporabnike bomo razveselili z nekaterimi novimi storitvami, za srednja 
in velika podjetja pripravljamo novosti na področju pisemske in paketne distribucije, veliko dela pa nas čaka na 
področju ponudbe razvoja elektronskih in finančnih storitev. Zavedamo se, da nas v letu 2011 čakajo še ostrejši 
pogoji poslovanja kot doslej. Nanje bo vplivala konkurenca. Ne smemo pa pozabiti niti na delež liberalizacije 
trga poštnih storitev, na katero smo se v letu 2010 intenzivno pripravljali. Ne glede na to bomo storili vse, kar je v 
naši moči, da bomo tudi vnaprej zagotavljali kakovostne, konkurenčne in zanesljive poštne in logistične ter varne 
elektronske storitve in prodajo blaga.

Tako kot doslej bomo izpolnjevali naše poslanstvo ter sledili zastavljeni viziji – ostati najpomembnejši in največji 
izvajalec poštnih in z njimi povezanih logističnih storitev v Sloveniji in regiji tudi po liberalizaciji trga poštnih 
storitev.
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Zaupanje v  medsebojne vezi.
Na naši strani se zavedamo tudi pomena dialoga. Že tradicionalno ga skušamo vedno znova konstruktivno voditi 
z obema reprezentativnima sindikatoma in svetom delavcev. Takšen pa je tudi naš odnos do okolja, v katerem 
delujemo. Pomembna stalnica našega delovanja je hkrati tudi družbena odgovornost ter sožitje s širšim in ožjim 
okoljem, ki nas obdaja. Takšen odnos bo tudi ostal. To je naša zaveza. 

Preteklo zaupanje, prehojena pot in doseženi uspehi ustvarjajo nove, močne medsebojne vezi. Skupaj želimo deliti 
izzive, jih premagovati, skupaj jih želimo obvladovati in skupaj si želimo deliti zadovoljstvo ob uspehu. Vaše 
zadovoljstvo in uresničena pričakovanja so naš uspeh.

Pošta Slovenije ustvarja zaupanje. Pošta Slovenije ohranja zaupanje. Če zaupamo, si drznemo. 

Dovolite, da se v imenu širšega vodstva Pošte Slovenije poslovnim partnerjem in deležnikom zahvalim za dosedanje 
izkazano zaupanje. Zahvaljujem se hkrati tudi vsem zaposlenim, ki omogočate realizacijo začrtanih ciljev. 

Prepričan sem, da nam bo uspevalo tudi v prihodnje. Ne glede na izzive, ki prihajajo, v svojem bistvu ostajamo to, 
kar smo – Pošta Slovenije. Na svojo zgodovino in ugled, ki ga uživamo, smo lahko ponosni. Še bolj pa smo ponosni 
na konkretne dosežke in kakovost storitev, s katerimi s pomočjo naših zaposlenih oblikujemo vsakdan ljudi.

Hvala vsem. Zaradi trdnih vezi in vašega zaupanja!

Aleš Hauc, univ. dipl. ekon.,

generalni direktor

Uvodna beseda
generalnega direktorja
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Nadzorni svet družbe Pošta Slovenije, d.o.o. je preveril formalne vidike v zvezi z letnim poročilom družbe Pošta 
Slovenije, d.o.o. za poslovno leto 2010. Letno poročilo družbe Pošta Slovenije, d.o.o. za poslovno leto 2010 je bilo 
izdelano v predpisanem roku. Na podlagi zagotovil poslovodstva, revizorjev in natančnega pregleda vsebuje vse 
sestavine, ki jih predpisuje veljavni Zakon o gospodarskih družbah. Letno poročilo tako vsebuje uvod, ki vključuje 
pomembnejše poudarke poslovanja družbe v letu 2010, predstavitev družbe oziroma splošne podatke, pomembnejše 
dogodke in dosežke družbe po zaključku obračunskega obdobja, uvodne besede generalnega direktorja družbe 
in poročilo predsednika nadzornega sveta družbe. Sledi poslovni del, ki podaja predstavitev poslanstva, vizije in 
strateških usmeritev družbe, makroekonomsko okolje in podrobno prikazuje sistem vodenja in upravljanja družbe, 
upravljanje s tveganji, analizo uspešnosti, poslovanje posameznih področij in predvideno smer razvoja družbe. Sledi 
računovodsko poročilo, v okviru katerega so predstavljeni vsi zahtevani računovodski izkazi družbe za poslovno 
leto 2010 z ustreznimi prilogami s pojasnili k izkazom oz. razkritji: izkaz poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega 
donosa, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnega toka. Letno poročilo družbe Pošta Slovenije, d.o.o. 
za poslovno leto 2010 je revidirala na skupščini imenovana revizijska družba ABC revizija d.o.o. Tako je letnemu 
poročilu priloženo tudi revizorjevo poročilo in predlog skupščini za uporabo bilančnega dobička. 

V skladu s 3. odstavkom 272. člena ZGD-1 je poslovodstvo družbe Pošta Slovenije, d.o.o. v odprtem roku predložilo 
nadzornemu svetu letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 z revidiranimi računovodskimi izkazi in predlogom 
uporabe bilančnega dobička, ki ga bo predložilo edinemu družbeniku, s čimer so bila določila ZGD-1 v celoti 
spoštovana. 

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička
Bilančni dobiček družbe Pošta Slovenije, d.o.o. v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (2006) za leto 
2010 znaša 27.032.402,00 evrov, kar je potrdil tudi pooblaščeni revizor. Predlog poslovodstva ustreza določilom 
230. in 282. člena ZGD-1, zato poslovodstvo in nadzorni svet predlagata edinemu družbeniku, da sprejme sklep, da 
se 5.000.000,00 evrov nameni za izplačilo udeležbe na dobičku zaposlenim, bilančni dobiček v višini 22.032.402,00 
evrov pa ostane nerazporejen.

Ocena sodelovanja s poslovodstvom
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 preko poročanja na 
sejah nadzornega sveta in posredno preko poročil revizijske komisije. Nadzorni svet ocenjuje, da je poslovodstvo 
uspešno kljubovalo gospodarski in finančni krizi in zasledovalo tako kratkoročne cilje kot tudi še aktualne 
dolgoročne cilje razvoja družbe, zapisane v ključnih veljavnih planskih dokumentih: poslovnem načrtu za leto 2010 
in strateškem razvojnem programu za obdobje od leta 2007 do leta 2015. Poslovodstvo je kontinuirano spremljalo 
širše makroekonomsko okolje, neposredno gospodarsko okolje družbe in skozi analize posameznih tveganj ažurno 
obvladovalo oz. sprejemalo ukrepe, s katerimi se je odzivalo na izzive in priložnosti, ki so se pojavljali. Pomemben 
izziv preteklega in še bolj aktualnega poslovnega leta so in bodo novosti in nove okoliščine poslovanja, ki so 
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posledica uveljavitve Zakona o poštnih storitvah in liberalizacija trga poštnih storitev. To je področje, na katerem 
je bilo že veliko storjenega v preteklem poslovnem letu, hkrati pa je to področje, na katerem se bodo poslovodstvo, 
nadzorni svet in družba kot celota soočali z vedno novimi izzivi in priložnostmi. Uspešnost soočanja z izzivi in 
pravočasnega prepoznavanja priložnosti pa bo v veliki meri zaznamovalo tako kratkoročno kakor tudi dolgoročno 
poslovanje družbe. Poslovodstvo si je tudi ves čas prizadevalo izboljšati sistem poročanja nadzornemu svetu in 
pri tem sledilo priporočilom sodobnega korporativnega upravljanja. Komunikacijo s poslovodstvom nadzorni svet 
ocenjuje kot ustrezno z vidika potrebnega seznanjanja nadzornega sveta za učinkovito opravljanje njegove nadzorne 
funkcije. 

Sestava in seje nadzornega sveta
Delo poslovodstva in poslovanje družbe Pošte Slovenije, d.o.o. je v letu 2010 spremljal nadzorni svet v dveh 
sestavah. Do 7. oktobra 2010 se je v sestavi predsednik Drago Bahun in člani dr. Peter Kukovica, Vojko Čok, 
Darinka Virant, Bernarda Keše in Božidar Pograjc sestal na štirih rednih, dveh korespondenčnih in eni izredni seji, 
ki jih je pisno skliceval in določil dnevni red predsednik nadzornega sveta. Na sejah se je nadzorni svet seznanil 
predvsem z letnim poročilom družbe Pošte Slovenije, d.o.o. za poslovno leto 2009, s tekočim poslovanjem na 
podlagi poročil poslovodstva, spremembami pogojev poslovanja glede na poslovni načrt in smernicami za prihodnji 
načrt poslovanja družbe. 

V novi sestavi z mandatom štirih let od 7. oktobra 2010 naprej se je nadzorni svet sestal na dveh rednih in eni 
korespondenčni seji. Nadzorni svet še naprej sestavlja šest članov, od katerih so štirje predstavniki ustanovitelja in 
dva predstavnika zaposlenih: 

dr. Klemen Grošelj – predsednik nadzornega sveta,• 
mag. Mojca Golc Goropečnik – namestnica predsednika nadzornega sveta,• 
mag. Barbara Gorjup – članica nadzornega sveta,• 
dr. Miloš Senčur – član nadzornega sveta,• 
Bernarda Keše – članica nadzornega sveta,• 
Božidar Pograjc – član nadzornega sveta.• 

Predstavnika zaposlenih sta nadaljevala mandat, ki sta ga nastopila 31. julija 2007.

Poudarki dela nadzornega sveta
Nadzorni svet je v okviru svoje funkcije v poslovnem letu spremljal delo poslovodstva med posameznimi sejami 
nadzornega sveta prek vsakokratnega poročila poslovodstva, prav tako je bil seznanjen s poslovanjem družbe Pošta 
Slovenije, d.o.o. v letu 2009 in v posameznih obdobjih leta 2010, s poslovanjem kapitalsko povezanih družb, sprejel 
je poslovni načrt družbe za leto 2010 in letno poročilo družbe za leto 2009 ter ustanovitelju v skladu s predhodnim 
predlogom poslovodstva predlagal delitev bilančnega dobička. 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 2009. Poslovodstvo družbe 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 2010 in predlog za imenovanje posredoval ustanovitelju. Izpeljal 
je razpisni postopek in ponovno imenoval dosedanja generalnega direktorja in njegovega namestnika. Obravnaval 
je poročilo o škodnih dogodkih in višini škode ter izvedenih ukrepih na področju korporativne varnosti med letoma 
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2008 in 2009. Opravil je obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v 
večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Ob nastopu mandata so se novo imenovani člani nadzornega sveta seznanili z organizacijo in pomembnimi splošnimi 
akti družbe in odločali o spremembi poslovnega načrta Pošte Slovenije, d.o.o. za leto 2010. Seznanili so se tudi z 
dotedanjimi postopki v zvezi z določitvijo plače generalnega direktorja Pošte Slovenije, d.o.o. v skladu z zakonodajo. 
V nadaljevanju so obravnavali poslovanje z družbama Zame-tek d.o.o. in Progresija d.o.o., se seznanili s poročilom o 
aktivnostih na področju priprave novega Strateškega razvojnega programa za leta od 2011 do 2015, obvladovanjem 
tveganj in posebej obravnavali terminski plan izvajanja investicij v letnem poslovnem načrtu. Potrdili so predlog 
za izplačilo dela plače iz naslova poslovne uspešnosti in se seznanili s poročilom o pogajanjih glede Kolektivne 
pogodbe Pošte Slovenije, d.o.o. Zaradi priprav na tedaj prihajajočo liberalizacijo trga poštnih storitev in posledično 
potrebe po povečanih aktivnostih na tem področju, so imenovali prokurista družbe, mag. Matjaža Andrica. 

Mnenje o delu poslovodstva
Poslovodstvo družbe je v letu 2010, po ponovnem imenovanju generalnega direktorja in njegovega namestnika, 
nadaljevalo delo v sestavi: Aleš Hauc – generalni direktor, mag. Igor Marinič – namestnik generalnega direktorja 
in Vinko Filipič – član poslovodstva.

Pri oceni poslovanja družbe Pošta Slovenije, d.o.o. v letu 2010 je nadzorni svet posebno pozornost namenil 
učinkovitosti, gospodarnosti in zakonitosti poslovanja, ugotavljanju aktivnosti poslovodstva družbe, ki bi vodile 
k zmanjševanju negativnih posledic splošne gospodarske in finančne krize ter dolgoročnemu ustvarjanju pozitivne 
vrednosti za lastnike. Uspešnost poslovodstva se izkazuje v doseganju oz. preseganju v poslovnem načrtu za leto 
2010 predvidenih rezultatov poslovanja.

Nadzorni svet tako ocenjuje, da je poslovodstvo Pošte Slovenije, d.o.o. v razmeroma neugodnih poslovnih okoliščinah 
v letu 2010 poslovalo relativno uspešno in uresničevalo ključne zastavljene cilje. 

Delo revizijske komisije nadzornega sveta
Revizijska komisija nadzornega sveta Pošte Slovenije, d.o.o. v sestavi predsednice Darinke Virant in članov dr. 
Petra Kukovice, Božidarja Pograjca in mag. Blanke Vezjak kot zunanje članice se je v letu 2010 sestala na šestih 
sejah. Predhodno je pregledala in obravnavala predloge gradiv, ki jih je obravnaval oz. sprejemal nadzorni svet Pošte 
Slovenije, d.o.o. in opravljala druge naloge v skladu z zakonskimi pristojnostmi, sprejetim načrtom dela revizijske 
komisije in sklepi nadzornega sveta. Revizijska komisija je obravnavala poslovni načrt družbe Pošta Slovenije, 
d.o.o. za leto 2010, poročilo o izvedeni predreviziji poslovanja družbe Pošta Slovenije, d.o.o. in letno poročilo 
družbe Pošta Slovenije, d.o.o. z revizorjevim poročilom za leto 2009. Ob tem je nadzornemu svetu podala predlog 
imenovanja kandidata za revizorja letnega poročila družbe za leto 2010. Seznanila se je s poročilom službe notranje 
revizije o opravljenih notranje revizijskih pregledih v letu 2009, načrtom delovanja službe, poročili o delu službe 
v letu 2010 in poročilom o izvajanju priporočil službe. Revizijska komisija se je seznanila še z vzpostavljenim 
sistemom obvladovanja tveganj, obračunskim modelom in načinom priprave planskih računovodskih izkazov 
družbe. Predhodno je obravnavala predlagani rebalans poslovnega načrta družbe za leto 2010 in terminski plan 
izvajanja investicij v letnem poslovnem načrtu. Sprejela je tudi poročilo o svojem delu v letu 2009 in prvič opravila 
samoocenitev svojega dela.

Po konstituiranju nadzornega sveta v novi sestavi je le-ta pred koncem leta 2010 imenoval revizijsko komisijo v 

Poročilo o delu
nadzornega sveta 



21

Letno
poročilo 2010

sestavi predsednice mag. Barbare Gorjup in članov dr. Miloša Senčurja, Božidarja Pograjca in dr. Maje Zaman 
Groff, ki je imenovana kot zunanja članica. Na edini seji v novi zasedbi v letu 2010 se je revizijska komisija 
seznanila z internimi akti Pošte Slovenije, d.o.o. s področja računovodstva, financ in kontrolinga, s poslovanjem 
Pošte Slovenije, d.o.o. v obdobju od januarja do septembra 2010 in oceno poslovanja družbe v letu 2010, z obdobnim 
poslovanjem odvisnih in pridruženih družb Pošte Slovenije in oceno njihovega poslovanja v letu 2010. Revizijska 
komisija je vzpostavila osnove za sodelovanje z zunanjo revizijsko družbo, se seznanila s pismi poslovodstvu Pošte 
Slovenije, d.o.o. s strani revizijskih družb v obdobju od leta 2005 do leta 2010 in delom službe notranje revizije 
v letu 2010. Sprejela je načrt aktivnosti revizijske komisije za leto 2011, s tem pa postavila osnove svojega dela v 
okviru mandata nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta, ki niso člani revizijske komisije, so bili o delu revizijske komisije seznanjeni na način, da 
so prejemali zapisnike sej, poleg tega pa je revizijska komisija o svojem delu redno poročala na sejah nadzornega 
sveta.

Revizorjevo poročilo
Nadzorni svet je skrbno pregledal revizorjevo poročilo, ki vsebuje njegovo pozitivno mnenje. Glede na vsebino 
in dodatne informacije ugotavlja, da je revizor opravil svoje delo strokovno in v skladu z veljavno zakonodajo ter 
poslovno prakso. Na revizorjevo poročilo nadzorni svet nima pripomb.

Stališče nadzornega sveta do Letnega poročila 2010
Nadzorni svet je skrbno pregledal s strani poslovodstva predloženo letno poročilo družbe Pošta Slovenje, d.o.o. 
za poslovno leto 2010. Letno poročilo je sestavljeno jasno in pregledno. Nadzorni svet ocenjuje, da prikazuje 
resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja in poslovnega izida v letu 
2010. Nanj nima nobenih pripomb, ki bi ga kakor koli zadrževale pri sprejetju odločitve o potrditvi le-tega. Zato 
je nadzorni svet v skladu s 3. odstavkom 282. člena ZGD-1 potrdil letno poročilo družbe Pošta Slovenije, d.o.o. za 
poslovno leto 2010. Navedeno poročilo je sprejel v odprtem roku, t.j. pred iztekom enega meseca od dneva, ko je 
poslovodstvo družbe predložilo letno poročilo za leto 2010 nadzornemu svetu.

Poročilo o preveritvi letnega poročila družbe Pošta Slovenije, d.o.o. za poslovno leto 2010 in predlog za uporabo 
bilančnega dobička je nadzorni svet izdelal v skladu z 282. členom ZGD-1 in je namenjeno edinemu družbeniku 
družbe Pošta Slovenije, d.o.o.

Maribor, 18.04.2011

Dr. Klemen Grošelj,

predsednik nadzornega sveta

Poročilo o delu
nadzornega sveta 
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POVEZUJEMO

Povezujemo zgodbe
in ljudi, čase
in prostore.

Ljudi povezujemo na najrazličnejše 
načine. Stike vzpostavljamo s storitvami, 

kot so prenos pisemske pošiljke, 
paketa, pošiljke za slepe in slabovidne, 
publikacije, uradnega pisma ali česa 

drugega. Prenos sleherne zgodbe 
zahteva določeno logistiko in obliko 

pošiljanja: tu smo zato, da to zagotovimo. 
Po rezultatih merjenja so naše pisemske 

storitve že nekaj let nadstandardne, 
zadovoljni pa so tudi uporabniki, ki so 

redni obiskovalci naših pošt.
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SPLOŠNI PODATKI

1.

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.

OSEBNA IZKAZNICA

1.1

Primarna dejavnost Pošte Slovenije je izvajanje univerzalne poštne storitve, ki 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.

DEJAVNOST

1.2

O upravljanju družbe odločajo:
ustanovitelj,• 
nadzorni svet in• 
poslovodstvo.• 

UPRAVLJANJE DRUŽBE

1.3
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Ustanovitelj in edini lastnik družbe Pošta Slovenije je Republika Slovenija, ki uresničuje ustanoviteljske pravice prek 
Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.

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.

Nadzorni svet je v letu 2010 deloval v dveh sestavah. Do 7. oktobra 2010 so bili njegovi člani:
Drago Bahun, predsednik,• 
dr. Peter Kukovica, član,• 
Darinka Virant, članica,• 
Vojko Čok, član, • 
Bernarda Keše, članica, in• 
Božidar Pograjc, član.• 

S 7. oktobrom 2010 je Vlada Republike Slovenije imenovala štiri nove člane. Od takrat naprej je nadzorni svet v letu 
2010 deloval v naslednji sestavi:

dr. Klemen Grošelj, predsednik,• 
mag. Mojca Golc Goropečnik, članica,• 
mag. Barbara Gorjup, članica,• 
dr. Miloš Senčur, 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 2010:
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. Nadzorni svet je 17. decembra 2010 za 
prokurista imenoval mag. Matjaža Andrica.
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Pošta Slovenije je imela v letu 2010 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. 

Za strokovna področja so v strokovnih službah družbe oblikovani naslednji sektorji: 
Sektor za globalno 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 ter Sektor za razvoj in tehnologijo storitev.

ORGANIZIRANOST

1.4

SEKTOR ZA
FINANCE

Služba za globalne 
finance

Finančnooperativna
služba

SEKTOR ZA
RAČUNOVODSTVO

Knjigovodska služba

Kontroling

Obračun plač

SEKTOR ZA
GLOBALNO LOGISTIKO

Služba za eksterno
logistiko

Služba za globalne
logistične storitve

Služba za
intralogistiko

SEKTOR ZA
INFORMATIKO

Sistemski inženiring

Servisni center

Služba za razvoj 
informacijskih rešitev

Služba za
informacijske storitve

SEKTOR ZA
TRŽENJE

Služba za tržno
komuniciranje

Služba za znamke

Služba za trgovsko blago
in oglaševalske medije

Služba za
prodajo storitev

Služba za centralne 
registre

PE CELJE

POŠTE

PE KOPER

POŠTE

PE KRANJ

POŠTE

PE LJUBLJANA

POŠTE

PE PLC LJUBLJANA

ODDELKI

POŠTA
1102 LJUBLJANA
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ORGANIGRAM POŠTE SLOVENIJE d. o. o.

SVETOVALCI
POSLOVODSTVA

ŠTABNE
SLUŽBE

POSLOVODSTVO

Generalni direktor Namestnik
generalnega direktorja Član poslovodstva

SEKTOR ZA RAZVOJ IN 
TEHNOLOGIJO STORITEV

SEKTOR ZA
MEDNARODNE ODNOSE

Služba za mednarodni 
poštni promet

Služba za mednarodno 
sodelovanje in prodajo

Carinska
in izmenjalna pošta

Špediterstvo

SEKTOR ZA KORPORATIVNO 
VARNOST IN NADZOR

Služba za korporativno 
varnost

Služba notranje
kontrole

Služba informacijske 
varnosti

Pooblaščenec za prepreč. 
pranja denarja

Služba za razvoj in 
tehnologijo poštnih storitev

Služba za razvoj in 
tehnologijo drugih storitev

Služba za razvoj in
tehnolog. special. storitev

Služba za poštne in 
logistične storitve

SEKTOR ZA
INVESTICIJE IN NABAVO

Služba za investicije

Nabavna služba

Služba za gradbeništvo

KADROVSKO
PRAVNI SEKTOR

Kadrovska služba

Služba za izobraževanje 
in razvoj zaposlenih

Služba za splošne 
zadeve

Pravna služba

Služba za korporativno 
zavarovanje

Služba za varnost in 
zdravje pri delu in

varstvo pred požarom

PE NOVO MESTOPE PLC MARIBOR PE MARIBOR

POŠTE

PE MURSKA SOBOTA

POŠTE

PE NOVA GORICA

POŠTE POŠTE

ODDELKI

POŠTA
2102 MARIBOR

Služba notranje
revizije

Služba za odnose z 
javnostmi

Sekretariat
poslovodstva

Služba za poslovne
procese
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POVEZUJEMO

Obrise prihodnosti 
povezujemo s potrebami 

sedanjosti.

Sledimo potrebam uporabnikov spletnih 
informacijskih storitev in jih skušamo 

predvideti. Ponujamo napredne 
elektronske storitve za vse uporabnike: 

kvalificirana digitalna potrdila certifikatske 
agencije POŠTA®CA, akreditirano 

e-hrambo, izjemno varen nadomestni 
informacijski center, pravno veljavno 
izmenjavo e-dokumentov na portalu 

moja.posta.si in drugo.
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POSLOVNO POROČILO

2.

POSLANSTVO

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.

Prispevati k:
nacionalnemu razvoju•  tudi na demografsko ogroženih območjih,
zadovoljstvu državljanov•  kot uporabnikov storitev,
večanju konkurenčnosti•  in poslovne učinkovitosti podjetij in drugih poslovnih subjektov.

VIZIJA

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

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

Zagotavljati dolgoročno plačilno sposobnost in optimalno donosnost vloženega kapitala.

Odločno in uspešno stopamo po začrtani poti
do jasno opredeljenih ciljev!

POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKE
 USMERITVE POŠTE SLOVENIJE

2.1
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STRATEŠKE USMERITVE POŠTE SLOVENIJE

V skladu s spremembami v internem in eksternem okolju podjetja ter novo strategijo Svetovne poštne zveze smo 
pristopili k izvedbi dopolnitev in sprememb strateškega razvojnega programa družbe (SRP).

Pošta Slovenije bo z noveliranjem SRP dopolnila strategije in cilje ter identificirala dodatne projekte in aktivnosti na 
korporacijskem, poslovnem in funkcijskem nivoju. Intenzivnost vlaganj v aktivnosti, ki so povezane z uresničevanjem 
strateških usmeritev, bo pomembno vplivala na poslovanje podjetja v prihodnjih letih.

Za doseganje poslovnih ciljev družbe bodo še naprej ključne tradicionalne poštne storitve. Stalnim spremembam 
okolja, globalizaciji, spremenjenim navadam strank, sprejemu podzakonskih predpisov Zakona o poštnih storitvah 
(ZPSto-2) in popolni liberalizaciji poštnega trga v letu 2011 pa bo Pošta Slovenije odgovorila z implementacijo 
naslednjih strateških usmeritev:

V središče vseh prizadevanj Pošte Slovenije postaviti uporabnika.• 

Zaposleni smo 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.

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

Izpeljati optimizacijo procesov s pomočjo strateškega razvojnega projekta Menedžment poslovnih procesov.• 

Uporabnikom omogočiti preprosto in prijazno poslovanje s Pošto Slovenije.• 

Izboljševati učinkovitost in kakovost prenosa poštnih pošiljk ob hkratnem zagotavljanju ustrezne donosnosti ter • 
ohranjati vodilni tržni delež na področju poštnih storitev.

Širiti poslovanje na trge poštnih in logističnih storitev jugovzhodne Evrope in vzpostavljati nove oblike • 
sodelovanja.

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

Voditi aktivno in odgovorno, ekološko naravnano politiko, ob upoštevanju načela gospodarnosti v vseh poslovnih • 
funkcijah podjetja.

Zagotavljati sodobni informacijski sistem, 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.
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S stalnim izvajanjem projektov uvajanja novih storitev in diverzifikacijo obstoječih v prihodnjih letih nadomestiti • 
upadanje prihodkov od klasičnih poštnih storitev.

Kazalniki gospodarske aktivnosti za zadnje četrtletje 2010 kažejo na nadaljevanje njene zmerne rasti v evrskem 
območju. V prvih mesecih 2011 je ocenjena v višini 1,5 odstotka. Poviševanje cen nafte in ostalih surovin se je tudi 
v letu 2010 nadaljevalo, zaradi česar so se krepili inflacijski pritiski. V evrskem območju je inflacija januarja 2011 
že dosegla 2,4 odstotka.

Napovedana gospodarska rast Slovenije za leto 2010 je bila 0,9 odstotna. Vzdrževale so jo predvsem izvozne panoge, 
nadaljevalo pa se je upadanje naročil z domačega trga. Industrijska proizvodnja se je po umiritvi v drugem polletju 
decembra močno povišala, najbolj v avtomobilski panogi. Kljub temu se je rast industrijske proizvodnje v zadnjem 
četrtletju upočasnila na samo 1 odstotek. V zadnjem četrtletju je BDP porasel za 0,6 odstotka, v celem letu za 1,2 
odstotka. K lanski rasti sta poleg industrije pozitivno prispevala predvsem promet ter v drugem polletju trgovina (z 
avtomobili in motornimi gorivi), medtem ko je usihanje gradbeništva zmanjšalo agregatno gospodarsko rast za 1,1 
odstotne točke. Menjava blaga in storitev s tujino je prispevala 0,8 odstotne točke, domača potrošnja pa 0,4 odstotne 
točke. Končna potrošnja je porasla za 0,6 odstotka, investicije v osnovna sredstva pa so se skrčile za 6,7 odstotka.

Decembra 2010 se je število delovno aktivnih oseb zmanjšalo za 14,4 tisoč, kar je največja mesečna sprememba v 
zadnjih dvajsetih letih. Število registriranih brezposelnih je poraslo decembra za prek 6 tisoč in preseglo 110 
tisoč. Starostna struktura novih brezposelnih pa nakazuje močan vpliv institucionalnih sprememb. Med novimi 
brezposelnimi je velika večina oseb starejših od 50 let, verjetno z namenom čakanja na upokojitev po ugodnejših 
pogojih. Število delovno aktivnih v zasebnem sektorju se je novembra zmanjšalo, predvsem zaradi nadaljevanja 
padanja zaposlenosti v gradbeništvu in sezonskega zmanjšanja v predelovalnih dejavnostih. Medletna stopnja rasti 
povprečnih bruto plač se je decembra znižala na 3,1 odstotka, v letu 2010 pa je bila masa plač realno nižja kot leto 
prej. V prihodnjih dveh letih naj bi bila nominalna rast plač predvidoma 2,9-odstotna oz. 3,5-odstotna.

Potrošnja na domačem trgu v letu 2010 ni presegla potrošnje iz leta 2009, predvsem zaradi ovir, ki izhajajo 
iz težav v gradbeništvu, ovir pri dostopnosti do virov financiranja, plačilne nediscipline in razmer na trgu dela. 
Skromno rast beležimo le pri državni potrošnji. Ob oživljanju domače potrošnje in ob ohranitvi relativno močnega 
izvoznega povpraševanja se bo gospodarska rast v letu 2011 predvidoma povečala in bo 2,5-odstotna, v letu 2012 
pa naj bi bila 3,1-odstotna.

Po prevladujočih napovedih glede gospodarske rasti v najpomembnejših partnericah iz EU bo rast v letu 2011 v teh 
državah rahlo zaostajala za letom 2010, še najbolj naj bi se upočasnila v Nemčiji, pospešila pa v državah nekdanje 
Jugoslavije. Ob takšnih predpostavkah bo rast slovenskega izvoza v 2011 nekoliko nižja kot 2010. Ob umirjanju 
razmer na trgu dela bo rast potrošnje gospodinjstev predvidoma 1,0 odstotna. 

MAKROEKONOMSKO OKOLJE1

2.2

1Vir: www.umar.gov.si; www.bsi.si 
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Inflacija, ki so jo v letu 2010 zaznamovala povišanja cen energentov in trošarin, je v obdobju od začetka januarja 
do konca decembra 2010 znašala 1,9 odstotka. K rasti so pomembno prispevale višje cene energentov, in sicer za 
približno 0,8 odstotne točke. Pri cenah energentov in trošarinskih izdelkov prihaja tudi do največjega razhajanja 
med inflacijo v Sloveniji in evrskem območju, medtem ko pri kazalnikih osnovne inflacije ni odstopanj – ti so še 
naprej na nizki ravni in odražajo vpliv relativno šibkega domačega povpraševanja.

Jesenske napovedi mednarodnih institucij o pričakovani gospodarski rasti do konca leta 2010 in za leto 2011 so 
boljše, vendar so jim dodana opozorila, da je okrevanje po veliki gospodarski krizi še vedno negotovo. Predvsem 
opozarjajo, da bo na gospodarsko rast vplivala napovedana konsolidacija javnih financ, ki so se je lotile številne 
države EU.

PRODAJA IN TRŽENJE

2.3

V letu 2010 smo v Pošti Slovenije opravili 1.133.623.083 storitev, kar predstavlja 1-odstotno rast v primerjavi z letom 2009. 

Na rast je vplival večji obseg opravljenih storitev pri drugih poštnih storitvah, in sicer pri nenaslovljeni direktni pošti. 
Sicer pa je gibanje ostalih storitev odraz splošnega gospodarskega stanja in nižje potrošnje prebivalstva ter posledica 
postopnega prehoda pravnih in fizičnih oseb na alternativne vire komuniciranja.

STORITVE

2.3.1

Porast•  števila opravljenih storitev za 1 odstotek.
Kar • 65 odstotkov vseh opravljenih storitev predstavljajo t. i. druge storitve (pisma, paketi, Hitra pošta, direktna 
pošta in publikacije).
Upad števila univerzalnih poštnih storitev, ki jih vse bolj • nadomeščajo sodobni načini komuniciranja, za 8 
odstotkov.
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Pregled storitev Pošte Slovenije

Vrsta storitve

1

1. Poštne storitve

1.1 Rezervirane storitve

1.2  Univerzalna storitev

1.2.1  Pisma

1.2.2  Navadni paketi, paketi

1.3 Druge storitve

1.3.1  Pisma

1.3.2  Paketi, poslovni paketi, palete

1.3.3  Hitra pošta

1.3.4   Naslovljena, delno naslovljena direktna pošta

1.3.5   Nenaslovljena direktna pošta

1.3.6   Naslovljene, delno nasl. publikacije, M-vreče

1.3.7   Nenaslovljene publikacije, priloge 

1.3.8   Ostale storitve v okviru drugih poštnih storitev

2. Denarne storitve

2.1   Poštne nakaznice

2.2   Poštna banka Slovenije

2.3   Plačilni promet

2.4   Poslovne banke

3. Ostale storitve

3.1   Telegrami, telefaksna sporočila

3.2   Prodaja trgovskega blaga

3.3   Prodaja komisijskega blaga

3.4   Srečke, stave, loto

3.5   Virtualne storitve

3.6   Ostalo

Skupaj 

v 000 kosTabela 1

2010

2

1.038.259

255.478

28.865

28.553

311

753.916

20.554

6.998

275

46.009

573.122

32.096

71.707

3.154

38.537

480

5.764

31.528

765

56.828

587

17.109

13.006

11.602

667

13.856

1.133.623

2009

3

1.027.571

256.678

31.479

31.172

308

739.414

20.336

7.159

285

53.749

545.920

35.070

73.734

3.162

40.623

473

5.884

33.318

948

58.781

627

18.784

12.623

12.404

760

13.583

1.126.975

Indeks

4 = 2 / 3

101

100

92

92

101

102

101

98

96

86

105

92

97

100

95

102

98

95

81

97

94

91

103

94

88

102

101

V strukturi števila storitev največji delež pripada drugim poštnim storitvam

2010

66 %

3 %

5 %

23 %

3 %

Druge poštne storitve

Denarne storitve

Ostale storitve

Rezervirane poštne storitve

Univerzalna poštna storitev
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POŠTNE STORITVE

Poštne storitve so v primerjavi z letom 2009 višje za 1 odstotek. Rast je predvsem posledica povečanih oddaj 
nenaslovljene direktne pošte obstoječih pošiljateljev ter nekaterih novih strank. Rast beležimo tudi pri navadnih 
paketih in paketih v okviru univerzalne poštne storitve ter pri priporočenih in vrednostnih pismih 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 beležimo v letu 2010 približno enako število opravljenih storitev, kot smo jih dosegli leta 2009.

Zaradi liberalizacije trga poštnih storitev se s 1. januarjem 2011 rezervirane storitve ukinjajo; v bodoče se bodo 
evidentirale v okviru univerzalne poštne storitve.

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.

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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Pri univerzalni storitvi beležimo 8-odstotni upad števila storitev glede na leto 2009. Razlog za upad je vse večja 
substitucija z drugimi (elektronskimi) načini komuniciranja fizičnih in pravnih oseb. Nižjo realizacijo je opaziti 
pri pošiljkah poslovnih bank zaradi prehoda na elektronsko bančništvo in zaradi racionalizacije poslovanja nekaterih 
pošiljateljev (večje število zbirnikov, računalniška izmenjava podatkov idr.). Opaziti je tudi upad števila sprejetih 
pošiljk iz poštnih nabiralnikov.

Manjši obseg univerzalne poštne storitve v primerjavi z letom 2009 je posledica nižjih količin prenosa pisem, dopisnic, 
tiskovin, priporočenih in vrednostnih pisem, medtem ko pri navadnih paketih in paketih beležimo zmerno rast.

Druge poštne storitve
Pri drugih poštnih storitvah smo glede na leto 2009 dosegli 2-odstotno rast.

Posamezne kategorije storitev so imele različno dinamiko: 

Paketi, poslovni paketi, palete in Hitra pošta• 
V primerjavi z letom 2009 smo pri paketih, poslovnih paketih in paletah dosegli za 2 odstotka nižjo realizacijo 
storitev, medtem ko je bil upad števila storitev Hitre pošte nekoliko višji, in sicer za 4 odstotke. Nižja realizacija 
izhaja iz nekoliko nižjega povpraševanja po tovrstnih storitvah. Upadanje gospodarske rasti in nadaljevanje  
finančne krize je zniževalo prodajne rezultate naših strank, nekatere so tudi prenehale poslovati. 

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).

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 2010 največji tržni delež, medtem ko je konkurenca na mednarodnem trgu veliko 
močnejša in naš delež veliko manjši. 

Direktna pošta in publikacije• 
Direktna pošta je oglaševalsko, marketinško in drugo reklamno sporočilo, ki je enako po vsebini in poslano najmanj 
desetim naslovnikom. Publikacija je vrsta pošiljke, ki lahko vključuje knjige, časopise, revije ter druge tiskane 
oblike periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih vsebin. V letu 2010 smo občutili padec tudi pri teh storitvah, 
izjema je nenaslovljena direktna pošta. Na področju prenosa direktne pošte in publikacij v Sloveniji imamo sicer 
večinski tržni delež, razen pri jutranji dostavi dnevnih časopisov. 

Kljub upadu v letu 2010 v naslednjih letih pričakujemo ponovno rast naslovljene direktne pošte, k čemur bo prispevala 
tudi uvedba novih storitev trženja preferenčnih baz podatkov. Ocenjujemo, da bodo stranke z masovnega pošiljanja 
nenaslovljene direktne pošte postopno prehajale na ciljno obveščanje svojih obstoječih in potencialnih strank.

Ostale storitve v okviru drugih poštnih storitev• 
Mednje vključujemo storitve vpisa pošiljk v popis oddanih pošiljk, odtis štampiljke z oznako o plačani poštnini, 
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lepljenje znamk, izredno dostavo in izredni prevzem pošiljk. V primerjavi z letom 2009 so navedene storitve ostale 
na enaki ravni.

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. 

Ugotavljamo, da število denarnih storitev na poštnih okencih upada. Splošni negativni trend se je nadaljeval tudi v 
letu 2010 – v primerjavi z letom 2009 so te storitve upadle za 5 odstotkov. 

Največji vpliv na upad denarnih storitev ima manjši obseg storitev plačilnega prometa. Stranke prehajajo na 
druge, sodobnejše oblike plačevanja (e-račun, e-bančništvo, trajniki, direktne bremenitve). Dodatni razlog za upad 
so konkurenčne cene storitev, ki jih ponujajo nekatere banke in hranilnice, pa tudi odpiranje vplačilnih mest v večjih 
krajih, kjer je možno opraviti storitev brez plačila provizije. 

Pričakovano se je znižalo tudi število izplačil pokojnin z nakaznicami. Mlajši upokojenci so navajeni drugačnega, 
sodobnejšega poslovanja in sodelovanja z banko. Trend zmernega upadanja teh storitev se bo tako nadaljeval.

V letu 2010 beležimo tudi upad števila storitev za poslovne banke, predvsem zaradi manjšega obsega storitev, 
opravljenih za Novo Kreditno banko Maribor. Z letom 2011 pričakujemo, da bomo število storitev za to banko 
vseeno povečali, saj uvajamo zanjo dodatne, nove storitve. 

V okviru denarnih storitev ohranjamo konstantno rast storitev izplačila gotovine prek POS-terminalov, prav tako je 
opaziti manjšo rast pri nakazniškem prometu. 

OSTALE STORITVE

Število ostalih storitev je v primerjavi z letom 2009 nižje za 3 odstotke, kar je posledica manjšega obsega prodaje 
trgovskega blaga in srečk. 

Upad sprejema telegramov je pričakovan zaradi alternativnih možnosti sporočanja in izražanja voščil (npr. 
elektronske voščilnice, SMS, MMS ipd.), opazen je tudi upad telefaksnih sporočil.

Prodaja komisijskega blaga, ki jo opravljamo na poštnih okencih, spada med naše dopolnilne dejavnosti, s katerimi 
se želimo približati uporabnikom ter jim zagotoviti čim boljšo ponudbo na enem mestu.

V letu 2010 beležimo padec prodaje trgovskega blaga in hkrati porast prodaje komisijskega blaga. Pripisujemo ga 
učinku prehoda določenih vrst blaga iz klasične v komisijsko prodajo, pa tudi večji prodaji zaradi razširjenega 
izbora blaga. V ta namen smo povečali število razstavnih stojal v prostorih za stranke.
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V letu 2010 smo pridobili dovoljenje za hišno carinjenje v izvozu, v teku pa je pridobivanje dovoljenja za hišno carinjenje 
v uvozu. S tem smo bistveno skrajšali carinske in špediterske postopke za naše stranke ter tako izboljšali kakovost (hitrost) 
prenosa poštnih pošiljk, ki so zavezane carinskim postopkom. 

V sodelovanju z nemško pošto smo uvedli novo storitev za brezplačno vračanje paketov v Nemčijo. Storitev je namenjena 
strankam nekaterih nemških spletnih trgovcev, v kratkem pa bomo ponudbo razširili na več držav.

Spremljali smo novosti na področju evropske regulative, sodelovali na zasedanjih Svetovne poštne zveze, PostEurop in se 
udeleževali sestankov v okviru delovnih skupin International Post Corporation. 

S tujimi poštnimi operaterji smo se dogovarjali glede prenosa pisemskih, paketnih in ekspresnih pošiljk, veliko aktivnosti je 
bilo usmerjenih predvsem h krepitvi sodelovanja ter povečanju izmenjave pošiljk v regiji. 

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

Ustvarjamo svet v znamkah.

V letu 2010 smo izdali sedem rednih in 37 priložnostnih znamk, od tega osem priložnostnih znamk v šestih blokih, ostale v 
polah. Prvič smo izdali znamko za plačilo prednostnega prenosa pisemskih pošiljk v mednarodnem prometu (D + prednostno). 
Pozornost je vzbudil blok, izdan ob svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici, ki je imel na robu bloka perforiran 
napis Planica 2010.

V sodelovanju z Uradom za zunanje zadeve lokalne vlade Luoyanga iz Kitajske smo pripravili izid dveh priložnostnih znamk 
z motivoma kitajske in slovenske potonike.

Ob uvrstitvi slovenske nogometne in košarkarske reprezentance na svetovni prvenstvi smo pripravili izid dveh priložnostnih 
znamk v obliki kroga. 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

2.3.2

2.3.3
POŠTNE ZNAMKE IN FILATELISTIČNI IZDELKI
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Naš cilj so informirane stranke,
ki nam zaupajo. In mi zaupamo njim.

Tudi v letu 2010 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 pri obveščanju javnosti želeli uporabnikom najbolj približati prednosti storitve Vaša pošta ter prednosti 
najsodobnejših informacijskih storitev, lahko tržnokomunikacijske aktivnosti v letu 2010 strnemo v naslednje akcije:

Prodaja trgovskega blaga na poštah•  – oglaševalske akcije ob valentinovem, dnevu žena in materinskem dnevu, 
veliki noči, ob začetku šole, akcije oglaševanja prodaje sveč ter adventne in božične ponudbe na poštah. Vse 
oglaševalske aktivnosti smo  podkrepili z aktivnostmi pospeševanja prodaje na poštah, z izdajanjem prodajnega 
kataloga, ki ga dostavimo vsem slovenskim gospodinjstvom, ter z uporabo internih medijev (A-table, LCD-
monitorji na poštah).
Osebne poštne znamke•  – klasični oglasi, stilski in fini oglasi, nagradne igre, promocije na fakultetah ter v 
trgovskih centrih Tuš in Mercator. 

2.3.4
TRŽNO KOMUNICIRANJE

IN UPRAVLJANJE BLAGOVNE ZNAMKE 

Z izidom dveh znamk z motivoma Tine Maze in Petre Majdič pa smo zaznamovali slovenske olimpijske medalje na zimskih 
olimpijskih igrah v Vancouvru.

Poleg Letne mape znamk 2010, Letnika priložnostnih znamk 2010 v vložnem kartonu in sedmih tematskih kompletov smo 
v sodelovanju s priznanim strokovnjakom s področja gastronomije, dr. Janezom Bogatajem, pripravili še prestižni tematski 
komplet Okusiti Slovenijo z znamkami Pošte Slovenije. To je naša prva tematska knjiga znamk in vsebuje 32 strani. V 
knjigi so poleg fotografij in kuharskih receptov tudi žepki z znamkami, katerih motivi so povezani z vsebino knjige, tej pa je 
priložena še kuhinjska deska.

Slovenske znamke so ponovno dobile mednarodno priznanje. Na tekmovanju v organizaciji Združenja evropskih poštnih 
operaterjev PostEurop za najlepšo znamko iz serije EUROPA, ki je izšla v letu 2010, je slovenska znamka z motivom deklice 
s knjigami zasedla drugo mesto. 

Vse priložnostne izdaje so spremljali tudi ovitki in žigi prvega dne, ki jih je bilo v letu 2010 skupaj 23, dva pa sta dodatno 
spremljala redni znamki na temo božiča in novega leta. Poleg tega smo izdali štiri razglednične dopisnice, od tega dve za 
notranji in dve za zunanji promet, in še pet številk publikacij Bilten. 

Izdali smo tudi 332.000 osebnih poštnih znamk z 2.555 različnimi motivi, ki so jih naročili posamezni naročniki.
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Hitra pošta•  – oglaševalske akcije, reklame na avtomobilih, akcije direktnega marketinga.
LX-telegrami•  – v mesecu marcu smo prenovili ponudbo LX-telegramov. Pripravili smo nov katalog, ki smo ga 
dostavili vsem gospodinjstvom, oglaševali smo s pomočjo  klasičnih oglasov oz. oglasov v kombinaciji s PR-
članki. Za pospeševanje prodaje LX-telegramov smo uporabili tudi interne medije: LCD-monitorje na poštah, 
A-table, Poštne razglede, Prodajni katalog Pošte Slovenije. Storitev smo dodatno promovirali tudi s podarjenimi 
LX-voščilnicami, ki smo jih namestili v hotelske sobe v času NT konference slovenskih informatikov v Portorožu. 
V sodelovanju z Baby centrom smo obdarili porodnice, prav tako smo izvedli več mesecev trajajočo nagradno 
igro, kjer so radijski poslušalci vsak dan izbrani osebi brezplačno poslali telegram.
Informacijske storitve•  –  kombinacija klasičnega oglaševanja in podpore s PR-članki in intervjuji v strokovnih 
publikacijah, predstavitve na srečanjih strokovne javnosti s predavanji, dogodki, akcije pošiljanja direktnih pisem.
Ostale storitve (razvijanje fotografij, poštna potovanja, vplačila lota, prodaja vstopnic ipd.)•  – oglaševanje skozi 
interne kanale komuniciranja (oglaševanje v prostorih pošt na monitorjih in s plakati, e-sporočila registriranim 
uporabnikom, oglaševanje v Prodajnem katalogu Pošte Slovenije in v internem časopisu Poštni razgledi). Razvoj in 
uvedba nove storitve Moja razglednica, novi oglasi in letaki za personalizirane izdelke ter podpora s PR-članki.
Vaša pošta•  – oglaševalsko-komunikacijske akcije posebej za poslovno javnost in za fizične osebe: spletna 
oglaševalska akcija, objave s PR-članki in intervjuji, aktivnosti pospeševanja prodaje na dogodkih, nagradne igre. 
Paketna embalaža•  – razširitev nabora ponudbe paketne embalaže v informativnem prospektu, oglaševanje v 
tiskanih medijih. 
Korporativni tiskan oglas•  – priprava dveh tiskanih oglasov, oglaševanje v tiskanih medijih, predvajanje 
televizijskega spota.
Poletni paket za brezskrbne počitnice•  – tiskani in radijski oglasi.
Svetovni dan pošte – 9. oktober•  – dnevi odprtih vrat v poštnih logističnih centrih, prireditve za otroke s Poštarjem 
Pavlijem po vsej Sloveniji.

Na poštah niso le naše stranke. 
Še več – poštne enote so se izkazale za odličen oglaševalski medij!

Prostori pošt postajajo vse uspešnejši medij, bodisi za lokalne oglaševalce bodisi za oglaševalce iz širšega okolja. 
Naj se ponudniki odločijo za oglaševanje na poštnih okencih ali na monitorjih – ob številu strank na poštah, ki nas 
dnevno obiščejo, sta njihova opaznost in s tem uspeh že skorajda zagotovljena.

Uvedli smo vsebinsko obogatitev – tekoče osveževanje vremenske napovedi po regijah; na monitorjih uvajamo 
še informativno pasico (info baner) z aktualnimi dogodki, da bi bili mediji na poštah čim bolj atraktivni za nove 
potencialne oglaševalce in predstavitev njihove aktualne ponudbe.
  

Tudi v poslovnem svetu štejejo pristni osebni odnosi.

V poslovnem okolju želimo veljati za poštenega, korektnega in zaupanja vrednega poslovnega partnerja. Verjamemo, 
da je pomembno gojiti odlične poslovne odnose, pozornost in pristni osebni stik.
S tem namenom smo v  letu 2010  naše 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;  
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junija smo se s poslovnimi partnerji popeljali z ladjo • Dravska vila, se razvajali ob kulinaričnih specialitetah ter 
večer zaključili s koncertom Totega Big Banda in pevke Darje Švajger na Festivalu Lent; 
decembrski novoletni sprejem•  je bil tudi v letu 2010 v prostorih SNG Maribor, s poslovnimi partnerji smo se 
prepustili komični veseloigri La bella Opera.

Svoje stranke smo skozi leto večkrat presenetili s pošiljkami in darilci v sklopu tako imenovanih akcij direktnega 
marketinga. Zvrstilo se jih je šest – z LX-telegrami ali s Hitro pošto smo zanje pripravili majhna presenečenja, ki 
polepšajo dan. 

Za najpomembnejše prebivalce
današnjega in jutrišnjega sveta!

V letu 2010 smo namenili veliko aktivnosti otrokom, tudi s ciljem približati čar pisanja in prejemanja pisem 
najmlajšim, ki rastejo v času elektronskih medijev. Na različnih dogodkih po vsej Sloveniji je otroke obiskoval 
Poštar Pavli, ki so se mu večkrat pridružile še maskote osebnih poštnih znamk. Da je bilo veselje in presenečenje 
res popolno, se je v poštarjevi torbi zmeraj našlo kaj zanimivega. 

Na dogodkih smo z otroci prepevali in se učili novih pesmic, spoznavali zgodbe iz življenja najbolj znanega poštarja, 
risali in ustvarjali svoje znamke ter skupaj tudi zaplesali.  

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

V prodajo na poštah smo plasirali novo linijo izdelkov z motivi Poštarja Pavlija. Tako so od decembra 2010 na 
poštah naprodaj veliki in majhni zvezki, barvice in zgoščenka “Znamkaj se”.

Na spletni strani živi otroški kotiček s Poštarjem Pavlijem, kjer se vedno dogaja kaj novega, kjer ne manjka 
zabavnih zgodbic o prigodah Poštarja Pavlija, besedil Pavlijevih pesmic in nagradnih iger. 

Ponovno je zaživela tudi Božičkova pošta – Božiček je prejel prek šest tisoč pisem otrok, posameznikov ter šolskih 
in vrtčevskih skupin. Ob pomoči Poštarja Pavlija je Božiček odgovoril vsem ter jim poslal majhna darilca. Izmed 
sodelujočih skupin smo izžrebali tri šole oz. vrtce, ki so prejeli posebno nagrado za sodelovanje – obiskal jih je 
Poštar Pavli s svojo gledališko-animacijsko predstavo. 

Z rednimi tržnimi raziskavami smo še bližje vsem,
za katere dnevno uresničujemo naše poslanstvo!

V Pošti Slovenije smo tudi v letu 2010 izvedli več tržnih raziskav; njihovi rezultati so bili osnova za sprejemanje 
odločitev o nadaljnjem poslovanju ter usmeritev za izvajanje tržnokomunikacijskih aktivnostih. 

Nekatere izmed njih so bile:
Tržna raziskava s • štetjem strank na poštah – ljudje še vedno zelo pogosto in radi prihajamo na pošto: v povprečju 
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obišče eno pošto 787 obiskovalcev dnevno (17.314 obiskovalcev na mesec), na največjih poštah je ta številka čez 
1.300 obiskovalcev na dan. 
Tržna raziskava • Skriti kupec – ker so urejeni prostori ter prijazni, strokovni in kompetentni zaposleni naša moč!
Raziskava • merjenja zadovoljstva z dostavo pošiljk: z anketnim vprašalnikom, ki je bil vložen k paketom nekaterih 
pošiljateljev, smo merili kakovost dostave ter zadovoljstvo prejemnikov poštnih pošiljk.

POŠTNO OMREŽJE IN LOGISTIKA

2.4

Konec leta 2010 je bilo v Sloveniji 561 enot poštnega omrežja, v primerjavi z letom 2009 se je število enot povečalo za 
dve. Odprli smo paketno pretovorno pošto (PPP) Koper in novo pošto 9246 Razkrižje ter preoblikovali tri stacionarne pošte 
v premične. 

Prisotni smo v tako rekoč vsakem slovenskem kraju, smo redni obiskovalci vseh slovenskih domov.
Na to dejstvo smo zelo ponosni! 

ENOTE JAVNEGA POŠTNEGA OMREŽJA 

2.4.1

Deleži različnih organizacijskih oblik pošt – največ je stalnih pošt

2010

94,10 %

0,18 %

0,36 %

4,28 %

0,36 %

0,36 %

0,36 %

Stalne pošte

Sezonske pošte

Pogodbene pošte

Premične pošte

Izpostavljena okenca

PLC

PPP
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GOSTOTA JAVNEGA POŠTNEGA OMREŽJA

Tipični kazalci gostote poštnega omrežja so število km2 ter število prebivalcev in gospodinjstev na enoto javnega poštnega 
omrežja. V letu 2010 smo imeli 528 stalnih pošt; enota poštnega omrežja je tako v letu 2010 pokrivala povprečno 38,4 km2, 
1.402 gospodinjstev oz. 3.881 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 v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 nekoliko nižje. Pošta Slovenije opravlja storitve na skupaj 
1.147 poštnih okencih, od tega na 148 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 219, univerzalnih, na katerih lahko uporabniki opravijo vse 
vrste storitev, pa je 780. 

POGOSTOST DOSTAVE

V letu 2010 je bilo 62,8 odstotka gospodinjstev vključenih v šestkrat tedensko dostavo in 37,2 odstotka v petkrat tedensko 
dostavo. V izpostavljene predalčnike prejema pošiljke pet- oz. šestkrat tedensko 0,26 odstotka gospodinjstev. 

V lanskem letu se je število gospodinjstev, vključenih v dostavo prek izpostavljenih predalčnikov, zmanjšalo s 4.703 na 1.912 
oziroma za ca. 60 odstotkov, kar je predvsem posledica uveljavitve Splošnega akta o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne 
storitve. S splošnim aktom, ki je začel veljati s 1. avgustom 2010, so se namreč zelo zaostrila merila za organiziranje dostave 
prek izpostavljenih predalčnikov.

Kar dvema tretjinama gospodinjstev dostavljamo pošto tudi ob sobotah!

2010
63 %

37 %

6-krat tedenska

5-krat tedenska
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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 
2009 smo število poštnih nabiralnikov povečali z 2.790 na 2.799, število poštnih predalov pa zvišali s 17.648 na 17.749.
Število avtomobilov smo v letu 2010 s 1.009 povečali na 1.024, število dvokoles pa s 1.896 na 1.905.

NAPRAVE POŠTNEGA OMREŽJA
IN TRANSPORTNA SREDSTVA

2.4.2

UPRAVLJANJE S KAKOVOSTJO

2.5

Ker je kakovost tista prednost, s katero ohranjamo
naše stranke zadovoljne in zveste.

KAKOVOST PRENOSA
POŠTNIH POŠILJK V NOTRANJEM POŠTNEM PROMETU 

V prvi polovici leta 2010 se je kakovost prenosa pošiljk korespondence ugotavljala na podlagi in v skladu z 11. 
členom Pravilnika o kakovosti in načinu izvajanja univerzalne poštne storitve, od 1. avgusta 2010 pa na podlagi 
10. člena Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. Na osnovi teh aktov 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 se je 
v skladu s standardom SIST EN 13850:2004 začelo že leta 2006. Standard predpisuje merjenje časa prenosa od 
sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte 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 Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve mora biti v notranjem poštnem prometu 
v enem mesecu:

vsaj 95 odstotkov pošiljk korespondence prenesenih v enem delovnem dnevu (D + 1), • 
vsaj 99,5 odstotka pošiljk korespondence prenesenih v dveh delovnih dneh (D + 2) in • 
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100 odstotkov pošiljk korespondence prenesenih v treh delovnih dneh (D + 3).• 

Nerevidirani podatki merjenja kakovosti za leto 2010 so naslednji: 
v enem delovnem dnevu (D + 1) je bilo prenesenih 95,5 odstotka pošiljk,• 
v dveh delovnih dneh (D + 2) je bilo prenesenih 99,6 odstotka pošiljk,• 
v treh delovnih dneh (D + 3) je bilo prenesenih 99,9 odstotka pošiljk.• 

Glede na preteklo leto se je kakovost prenosa izboljšala, in sicer v roku D + 1 za 1,6 odstotne točke in v roku D + 
2 za 0,1 odstotno točko.

V skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve smo 1. avgusta 2010 začeli z merjenjem 
rokov prenosa tudi za paketne pošiljke, ki spadajo v obseg univerzalne poštne storitve. Merjenje opravljamo v 
skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 15472:2007 (merjenje časa prenosa paketov z uporabo sistema sledenja 
»track and trace«). V skladu z navedenim splošnim aktom mora izvajalec univerzalne poštne storitve v notranjem 
poštnem prometu v enem mesecu prenesti:

vsaj 80 odstotkov paketnih pošiljk v dveh delovnih dneh (D + 2) in • 
 vsaj 95 odstotkov paketnih pošiljk v treh delovnih dneh (D + 3). • 

Navedena kriterija v celoti izpolnjujemo. Podatki od oktobra do decembra 2010 kažejo, da je v roku D + 2 
prenesenih več kot 95 odstotkov paketnih pošiljk, v roku D + 3 pa 100 odstotkov.

KAKOVOST PRENOSA
POŠTNIH POŠILJK V MEDNARODNEM POŠTNEM PROMETU 

Dober glas seže v deveto vas – prvo mesto
v kakovosti dostave paketov je pripadlo Pošti Slovenije!

Kakovost prenosa poštnih pošiljk je vse pomembnejši dejavnik pri izbiri izvajalca poštnih storitev, zato smo veliko 
aktivnosti namenili prav temu področju, tako prenosu in dostavi prednostnih pisemskih pošiljk kot tudi dostavi 
čezmejnih paketov. V okviru EPG (e-Parcel Group) zasedamo med udeleženkami že nekaj mesecev prvo mesto v 
dostavi paketov. Uspešno smo opravljali dostavo pošiljk v Sloveniji, nekaj težav pa smo imeli pri odpravi (številne 
vremenske nevšečnosti ob koncu leta in odpovedi poletov).  

V organizaciji International Post Corporation je tudi v letu 2010 potekalo neodvisno 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: 
94,3 odstotka pošiljk iz tujine je bilo vročenih dan po prispetju v Slovenijo,• 
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rok prenosa pošiljk iz tujine v Slovenijo je v povprečju znašal 2,7 dneva,• 
rok prenosa pošiljk iz Slovenije v tujino je v povprečju znašal 2,9 dneva.• 

REKLAMACIJE IN ODŠKODNINSKI POSTOPKI  

Konstantno si prizadevamo zniževati število reklamacij,
vsako pa proučimo in jo rešimo v zadovoljstvo naših strank.

V skladu s Pravilnikom o kakovosti in načinu izvajanja univerzalne poštne storitve v Pošti Slovenije vodimo 
centralni seznam pritožb, reklamacij in odškodninskih zahtevkov za univerzalno poštno storitev, in sicer v 
skladu s standardom Poštne storitve – Kakovost storitev – Obravnavanje pritožb in odškodninski postopki (SIST 
EN 14012).
 
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. 

V času od 1. januarja do 31. decembra 2010 je bilo vloženih 2.225 pritožb na univerzalno poštno storitev, od tega 
1.977 pritožb v notranjem poštnem prometu in 248 pritožb v mednarodnem poštnem prometu. Od vseh vloženih 
pritožb na univerzalno poštno storitev smo jih 498 obravnavali kot upravičene (476 v notranjem in 22 v mednarodnem 
poštnem prometu). V obdobju poročanja smo odškodnine izplačali za 86 pritožb v notranjem prometu.

V primerjavi z letom 2009 je bilo v letu 2010 vloženih 439 (16 odstotkov) manj pritožb na univerzalno poštno storitev. 
V notranjem prometu se je število vloženih pritožb znižalo za 13 odstotkov (293 pritožb manj), v mednarodnem 
prometu se je število pritožb znižalo za 37 odstotkov (146 pritožb manj) glede na leto 2009.
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NABAVA

2.6

Kontinuirano analiziranje trga za doseganje optimalnih nabavnih pogojev.
Zagotavljanje tekočega poteka poslovanja s časovno natančno načrtovanimi nabavami.

Pošta Slovenije, ki ima status naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih storitev, je morala v letu 2010  nabavni proces prilagoditi spremembam zakonodaje 
na področju javnega naročanja.

Uspeli smo slediti strateški usmeritvi s področja nabave, in to kljub dejstvu, da izvajanje zakonodaje s področja 
javnega naročanja, predvsem na področjih, kjer smo neposredno izpostavljeni konkurenci, slabi našo tržno pozicijo. 
Obvladovali smo zahteve novele zakona glede obveznih objav in odpiranj ponudb naročil male vrednosti ter drugih 
obveznih ravnanj, ki pomenijo za naročnika pomemben obseg dodatnega dela. Zagotovili smo kakovostno in časovno 
ustrezno oskrbo za zagotavljanje tekočega poslovanja in razvojnih aktivnosti, ob upoštevanju načel gospodarnosti, 
transparentnosti ter zakonitosti. Z doslednostjo pri analiziranju trgov, skrbnostjo pri pripravi in izvedbi postopkov 
naročanja ter pri izvajanju pogodb smo pri naročanju dosegali primerne tržne cene, ugodne pogoje in ustrezno 
kakovost blaga in storitev, s čimer smo znatno prispevali k znižanju stroškov in nemotenemu izvajanju procesov.    

V letu 2010 je bilo izvedenih 165 postopkov velikih vrednosti in 145 postopkov malih vrednosti (na upravi 
družbe) ter 611 enostavnih postopkov na upravi družbe in po poslovnih enotah.
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Vrste naložb

1

Zgradbe

Oprema za pošte

Paketne pretovorne pošte

Oprema za paketne pretovorne pošte

Transportna sredstva

Sprejemna mehanizacija

Informatika

Ostalo

Varovanje premoženja

Nepredvideno

Skupaj

Vrste naložb glede na denarni tok                                         
v 000 EURTabela 2

2010

2

935

188

1.048

52

3.815

154

2.365

1.062

47

0

9.667

2009

3

2.768

161

2.410

61

3.280

434

4.402

1.437

405

112

15.469

Indeks

4 = 2 / 3

34

117

44

85

116

35

54

74

12

0

62

V letu 2010 smo za naložbe porabili 9.667 tisoč evrov, kar je 38 odstotkov manj kot v letu 2009.

Glede izvajanja plana investicij v letu 2010 lahko ugotovimo, da je bilo v skladu s terminskimi plani izvršena in 
plačana večina nabav osnovnih sredstev oz. investicij, razen v treh segmentih: zgradbe, sprejemna mehanizacija 
in varovanje premoženja, kjer je bila izvršitev nižja od načrtovane. Največji vpliv na nižjo porabo investicijskih 
sredstev v primerjavi z načrtovano pa so imele nerealizirane kapitalske naložbe.

Do zamika plačil pri vlaganjih v zgradbe je prišlo zaradi drugačne dinamike tistih  aktivnosti, na katere kot naročnik 
in investitor nismo imeli neposrednega vpliva. Zamiki so posledica in odraz situacije v gradbenem sektorju in na 
trgu nepremičnin ter dolgotrajnih upravnih postopkov. Nastali so pri pridobivanju projektov, gradbenih dovoljenj in 
pri izvajanju del, pa tudi pri aktivnostih, ki jih izvajajo investitorji oz. ponudniki poslovnih prostorov (vpisi v ZK).

Nižja izvršitev od načrtovane pri segmentu  sprejemne mehanizacije je posledica dodatnih testiranj opreme za 
zagotovitev kompatibilnosti z obstoječo opremo, pri varovanju premoženja pa bomo načrtovano vzpostavitev video 
nadzora na poštah realizirali celovito v letu 2011.

NALOŽBE

2.7

Za izvajanje naše dejavnosti so neizogibno potrebne. Za dobro počutje zaposlenih in strank pa sta uporaba 
najsodobnejših tehnologij ter opravljanje storitev v prijetnih prostorih tista dejavnika, ki kažeta na sodobno, 

moderno usmerjenost našega podjetja in posluh za človeka.
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ZGRADBE IN OPREMA ZA POŠTE 

V letu 2010 smo:
v nove poslovne prostore preselili pošte 5222 Kobarid, 2211 Pesnica pri Mariboru, 5294 Dornberk in 2322 • 
Majšperk ter
obnovili pošti 5216 Most na Soči in 1115 Ljubljana (Trnovo).• 

  
Pri gradnji novih in obnovi obstoječih objektov smo tudi v letu 2010 skrbeli za zmanjšanje porabe energije: 
zamenjali smo neustrezne ogrevalne kotle z napravami z visokim izkoristkom, ogrevalne sisteme smo optimizirali 
s termostatskimi ventili, regulacijo in hidravlično uravnoteženostjo. Za razsvetljavo uporabljamo varčne sijalke, 
vgrajujemo frekvenčne pretvornike za regulacijo vrtljajev motorjev. Črpalke in ventilatorje smo zamenjali z 
energetsko varčnimi (več v poglavju 3.3).

PAKETNE PRETOVORNE POŠTE (PPP)

v juliju 2010 je začela delovati druga paketna pretovorna pošta v Kopru, prva je začela delovati že v letu 2009 v • 
Kranju,
izvajali smo tudi aktivnosti za uvedbo tretje paketne pretovorne pošte v Celju (v letu 2010 projektiranje, začetek • 
izgradnje v 2011).

TRANSPORTNA SREDSTVA 

Tudi pri vlaganjih v transportna sredstva skrbimo za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, saj smo nabavili 
vozila, ki imajo ekološko primernejše motorje (tovorna vozila z motorji EURO-5, kolesa z motorjem z motorji 
EURO-2 in skuterji z motorji EURO-3), in vozila na utekočinjeni naftni plin in na električni pogon. Postopno 
zamenjujemo  za okolje neprijazna kolesa s pomožnim motorjem s kolesi na električni pogon. 

Pri dopolnjevanju kapacitet voznega parka upoštevamo veljavne kriterije za odpis, strukturo terena in obseg prometa. 
V letu 2010 smo nabavili:

lahka dostavna vozila, ki se uporabljajo predvsem za redno dostavo, dostavo Hitre pošte in izpraznjevanje • 
nabiralnikov. Vozila se v redni dostavi uporabljajo na najobsežnejših dostavnih okrajih v dostavnem okolišu 
pošte oziroma v dostavnih okrajih, kjer je dostava peš oziroma dostava z dvokolesi nemogoča;
srednja dostavna vozila, ki se uporabljajo predvsem za dostavo in prevzem paketov ter prevoz poštnih pošiljk na • 
relacijah med poštnimi enotami (PLC–pošte, pošta–pošte);
tovorni vozili, ki se prednostno uporabljata za prevoz poštnih pošiljk med poštnimi enotami (predvsem na • 
relacijah PLC–PLC, PLC–PPP).

Prav tako skrbimo, da se zamenjava maziv in raznih tekočin (motorno olje, zavorno olje, hladilna tekočina …), 
pnevmatik itd. izvaja na pooblaščenih servisih, ki so dolžni zagotoviti ustrezni način ravnanja z odpadki.

V letu 2011 bomo nadaljevali z uvajanjem dodatnih vozil na utekočinjeni naftni plin in električni pogon ter koles na 
električni pogon, s čimer želimo še dodatno znižati obremenjevanje okolja s toplogrednimi plini.
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SPREJEMNA MEHANIZACIJA 

Nabavili smo elektronske tehtnice, stroje za štetje bankovcev in polavtomatske ovijalne stroje.

INFORMATIKA 

Sredstva za investicije na področju  informatike smo  porabili za:
prenovo uporabniške aplikativne in strojne opreme na upravi in poslovnih enotah,• 
prenovo strežniške opreme na poslovnih enotah,• 
dodatno uporabniško opremo na poštnih enotah,• 
dodatno komunikacijsko opremo na poštnih enotah,• 
uporabniško opremo za podporo novim storitvam,• 
zamenjavo zastarele infrastrukturne opreme za nekatere že obstoječe storitve,• 
informacijsko opremo za razvoj novih storitev.• 

VAROVANJE PREMOŽENJA 

Zaradi izrednega porasta varnostnega tveganja na področju prevozov gotovine v preteklih letih in pozitivnih učinkov 
uporabe varnostnih kovčkov pri prevozu gotovine bomo obstoječo opremo za prevoz gotovine še dopolnili. 

OSTALO 

Nabavili smo pohištveno in ostalo opremo ter  klimatske naprave za ureditev klimatizacije na poštah. 

Na objektih so bila izvedena manjša investicijska dela za ureditev komunalnih in energetskih priključkov ter 
nadstrešnic, zamenjave nefunkcionalne pohištvene opreme, manjše notranje ureditve funkcionalnosti pošt, ločitve 
odjemnih mest, izdelava požarnih vrat, zapornic in nakladalnih ramp. 

Za potrebe izboljšanja tehnoloških procesov smo nabavili transporter za usmerjanje paketnih pošiljk, industrijski 
inkjet tiskalnik in opremo za merjenje rokov prenosa. Na štirih poštah smo uredili specializirana finančna okenca.
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Največ investicijskih sredstev smo namenili transportnim sredstvom
in informacijski tehnologiji

INFORMATIKA 

2.8

Pošta Slovenije je kot izvajalec univerzalne poštne storitve strateškega pomena za državo. Kot družbeno odgovorno 
podjetje z informacijskim sistemom pomembno prispeva k razvoju družbe kot celote, s tem da zagotavlja kakovostne 
storitve za vse državljane in poslovne subjekte, tako v državi kot zunaj nje. 

Za Pošto Slovenije je strateškega pomena informacijski sistem, ki omogoča kakovostno izvajanje storitev ter  
nemoteno odvijanje internih in eksternih poslovnih procesov.

Imamo enega največjih in najsodobnejših IT-sistemov v državi. Za njegovo izgradnjo in obvladovanje smo sprejeli 
nekaj temeljnih usmeritev in priporočil:

skrbno slediti tehnološkim trendom in gibanju na tržišču informacijsko- komunikacijskih tehnologij, • 
uporabljati tehnologije, ki ob najnižjih potrebnih vlaganjih zagotavljajo najvišjo stopnjo stabilnosti, varnosti, • 
pretočnosti in odzivnosti informacijskega sistema,
poenotiti sistemsko strojno in programsko opremo s ciljem lažjega centralnega nadzora in cenejšega • 
vzdrževanja,
informacijski sistem graditi na modularnem trinivojskem modelu,• 
enotno sistemsko in razvojno okolje za vse tri nivoje,• 
uporabnikom informacijsko-komunikacijske tehnologije zagotavljati zdravstveno in ergonomsko optimalno • 
opremo,
skrbeti za zdravo in čisto okolje.• 

2010
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Vse uporabljene tehnologije imajo v trenutku implementacije zagotovljen nadaljnji razvoj in podporo proizvajalcev 
oz. ponudnikov ter nam zagotavljajo možnost nadaljnjega kontinuiranega razvoja informacijskega in poslovnega 
sistema.

DELOVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA V LETU 2010

Ob vseh intenzivnih razvojnih aktivnostih, ki so se odvijale v letu 2010, gotovo velja izpostaviti dejstvo, da ob tem 
nismo imeli izpadov delovanja informacijskega sistema niti kot celote niti na posameznih enotah, ki bi se negativno 
odražali v poslovanju družbe.

Zamenjava sistemske in strojne opreme na poštnih enotah
Prenova infrastrukturnega informacijskega sistema Pošte Slovenije, ki je nedvomno eden največjih tovrstnih 
informacijskih sistemov v Sloveniji in Evropi, je v sklopu infrastrukturne posodobitve UPO zajela celotno trinivojsko 
arhitekturo, vseh 10 poslovnih enot in logističnih centrov ter 532 pošt (med drugim tudi dva podatkovna centra, 542 
strežnikov, 1425 delovnih postaj oziroma skupno več kot 5500 novih kosov osnovnih sredstev oziroma periferne 
opreme) ter sistemsko programsko opremo, vključno s strežniško virtualizacijo. Posodobljen je informacijski 
infrastrukturni sistem s predvideno sedemletno življenjsko dobo. Je že eno leto v popolni operativni uporabi, deluje 
brez napak in odpovedi s prednostmi, kot so večja prepustnost omrežja, povečanje števila spletnih poslov, zanesljivejši 
prenos podatkov, avtomatizirana distribucija programske opreme, boljši nadzor in uporaba novih storitev, temelječih na 
spletni tehnologiji, ter ne nazadnje varno opravljanje finančnih poslov in transakcij z on-line komunikacijo z bančnimi 
in drugimi partnerji (PBS, NKBM, Športna loterija, Loterija Slovenije).
Pri tem projektu velja izpostaviti, da gre za izjemen tehnološki in organizacijski projekt, za največjo postavitev takega 
okolja v Evropi, kjer je bilo potrebno leto dni načrtovanja in testiranja ter iskanja najboljših in optimalnih lastnosti sistema. 

Prenova aplikacije UPO, Poštno okence pri vas, spletni servis
Z vidika poslovanja na poštnih enotah bo največji kakovostni premik prinesla prav gotovo povezava poštnih enot 
z informacijskimi sistemi naših pogodbenikov. V podporo takega načina poslovanja smo izdelali dve različni 
aplikativni podpori. Prva je spletna aplikacija Poštno okence pri vas, ki našim strankam omogoča, da z njeno 
pomočjo vse poštne pošiljke, ki jih oddajajo na poštnih enotah, opremijo v skladu s predpisi. Avtomatsko je izdelan 
elektronski popis oddanih pošiljk – pri fizični oddaji delavec na poštnem okencu zgolj vnese pogodbenika oziroma 
pogodbo, preveri dejansko prinesene in vnesene pošiljke in postopek sprejema je zaključen. 
Ker se zavedamo, da ima veliko naših pogodbenikov razvite lastne aplikativne podpore, smo zanje razvili drugačen 
sistem povezovanja z našimi poštnimi enotami. Ponujamo jim spletni servis, s pomočjo katerega lahko podatke o 
pošiljkah, ki jih nameravajo oddati, iz svojega informacijskega sistema prenesejo v našega. Za delavca na poštnem 
okencu pa bo veljal popolnoma enak postopek, kot je naveden zgoraj. Menimo, da bosta obe novi aplikativni 
podpori pomenili bistven kakovosten premik tako iz naslova optimizacije poslovnih procesov kot tudi z vidika 
pravilnosti vnosa podatkov.
Hkrati s prenovo aplikacije UPO pa je potekal še razvoj naslednjih novih storitev: prodaja Telekomovih paketov, 
Eventim – prodaja vstopnic, menjalnica – online, podpora UPN (univerzalni plačilni nalog), podpora izvajanju 
plačilnega prometa na Petrolu, uvedba novih storitev NKBM in podpora sprejemu in dostavi pošiljk UPS.

Prenova vseh poročil poslovnega dela informacijskega sistema
Namen aplikacije je bil zagotoviti sledljivost vpogledov v podatke, kar je bila zahteva revizorjev. Hkrati smo želeli 
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s tehničnega vidika prenoviti organizacijo sistema poročil oz. zagotoviti zamenjavo za okolje Citrix. Uporabnikom 
smo ponudili novo okolje, prek katerega lahko dostopajo do posameznih izpisov, in dosegli večjo preglednost. 
Zagotovili smo tudi sledljivost oz. možnost pridobiti informacijo, kdo je dostopal do katerih podatkov, s kakšnimi 
parametri in kdaj.

Nov sistem evidentiranja statistike
V sklopu prenove informacijskega sistema je bilo treba na novo zgraditi tudi dosedanjo aplikacijo za oktobrsko 
statistiko, in sicer tako, da bo zagotovljen avtomatski prenos podatkov iz nove aplikacije UPO, kar bo omogočilo 
mesečno ugotavljanje statističnih podatkov za potrebe ugotavljanja produktivnosti in evidentiranja števila storitev. 
Aplikativno podporo smo v celoti na novo izvedli, in sicer z novimi razvojnimi orodji, novim podatkovnim modelom 
in novimi funkcionalnostmi.

Glavne funkcionalne spremembe so:
omogočeno je ugotavljanje produktivnosti vsak mesec (ne le v mesecu oktobru);• 
sedanji ločeni aplikaciji za oktobrsko in mesečno statistiko se združita v eni aplikaciji;• 
omogočen je avtomatski prenos podatkov iz nove aplikacije UPO.• 

Poslovni del informacijskega sistema
V okviru poslovnega dela informacijskega sistema smo pripravili več vrst novih poročil, manjših izboljšav, 
dopolnitev na plačilnem delu, davčnih knjigah, implementirali smo kompresijo podatkov, delali na implementaciji 
nabavnega modula in sistema planiranja.

Prilagoditev informacijskega sistema zaradi neobdavčenja univerzalne storitve
Zaradi zakonske spremembe pri obdavčitvi univerzalne storitve je bil pretežni del naporov vložen v vzpostavitev 
dodatnega razvojnega in testnega okolja, izdelavo novih vrst poročil, prilagoditve šifrantov, predvsem pa v testiranje 
uspešnega prehoda iz obdavčenega na neobdavčeno področje. 

E-fakturiranje
Namen projekta E-fakturiranje je bila izdelava informacijskega sistema, ki bo skrajšal čas od zahteve za izdajo 
računa do njegove izstavitve, in avtomatska obdelava podatkov s pošt, brez ročnega vnosa podatkov. Slednje pomeni 
manjšo možnost napak in večjo kakovost podatkov. Projektna skupina je izdelala funkcionalno specifikacijo, ki je 
rezultat  izključno lastnega znanja. Redno in sprotno je preverjala, testirala in dopolnjevala nove funkcionalnosti 
aplikacije. Hkrati je delo usklajevala z delovno skupino projekta IEPIS – Prenova prodaje blaga in storitev UPO, saj 
gre za zelo tesno povezanost obeh informacijskih sistemov. Za potrebe fakturiranja so bile potrebne tudi uskladitve, 
določene dograditve in dopolnitve na aplikaciji CRX – Centralni registri pogodb. 
Projekt je bil zaključen v septembru 2009, polno produkcijo pa smo dosegli julija 2010 z vključitvijo zadnje pošte 
na novo aplikacijo UPO.
 
Vzpostavitev zalednih delovnih mest na poštnih enotah
Zaključena je namestitev zalednih delovnih mest na poštah. Ločena zaledna delovna mesta so nameščena na ca. 250 
poštah, na ostalih bodo te funkcionalnosti na voljo prek aplikacije UPO. Ta delovna mesta bodo namenjena uporabi 
MS Worda, MS Excela, intraneta, elektronske pošte in interneta, in to tako za poslovno rabo kot za novo aplikativno 
podporo KIS (kadrovsko-informacijski sistem) na poštah. Projekt je bil v skladu s terminskim načrtom zaključen 
konec oktobra 2010.
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Ostali infrastrukturni projekti
Poleg že omenjenih infrastrukturnih projektov smo v letu 2010 zagotovili ustrezno okolje še za nova programska 
orodja in storitve, kot so: Dataprotector, System Center, terminalsko okolje, Aris, orodje DLP in  RMS, OCS, Vozni 
park, poskusna postavitev PaaS, postavitev host okolja za izvajanje  NT konference 2010, itd.

Postavitev okolja za podatkovna skladišča in rudarjenje nad podatki
Količina podatkov v zadnjih letih zelo narašča in vedno znova predstavlja problem, kako zagotavljati hiter dostop do 
informacij in podatkov, ki so potrebni za vsakodnevno vodenje in poslovno odločanje. Zato smo v Pošti Slovenije 
pristopili k izgradnji zmogljivega okolja za centralizacijo podatkov, povpraševanje po podatkih in pripravo analiz ter 
poročil. Okolje je tudi osnova za implementacijo marketinškega in direktorskega sistema (MIS, DIS) oz. celovitega 
sistema za poslovno odločanje (BI).

KIS na poštah
Aplikacija Kadrovska evidenca je namenjena zbiranju podatkov o delavcih in za analize, ki jih kadrovski delavci 
potrebujejo pri svojem delu. Aplikacija Plače je namenjena mesečnemu obračunavanju plač, obračunu administrativnih 
in sodnih prepovedi, izdaji plačilnih nalogov, izdelavi mesečnih in letnih poročil. S tem je zagotovljen optimalni 
način vodenja evidenc o plačah zaposlenih, o kreditih zaposlenih, evidenc za potrebe DURS-a, AJPES-a, ZPIZ-a in 
statistike ter izvoz podatkov v glavno knjigo. Pomembna novost za delovne procese je tudi informacijska podpora 
izvajanju kadrovske funkcije na poštah. V poslovnem informacijskem sistemu pomeni to spremembo celotnega 
procesa dela in posledično aplikativne podpore. Za poštne enote pa v praksi to pomeni informacijsko podprto 
razporejanje rezerve. Bistvena novost je tudi aplikacija za pripravo službene razdelitve in izdelava urnikov za 
posamezna delovna mesta. 

Uvedba nove verzije TFS, VS 2010, SQL 2008
Za podporo življenjskega cikla in razvoja programske opreme za razvoj UPO in drugih aplikacij v okviru 
informacijskega sistema v razvojni službi uporabljamo Microsoft Team Foundation Server (TFS). Verzija TFS 2005, 
ki smo jo uporabljali, je sicer pokrivala potrebe, ki jih je zahteval razvoj novih aplikacij, vendar so obstajale potrebe 
po hkratnem razvoju več novih storitev in funkcionalnosti v okviru iste izvorne kode, kar pa sistem ni omogočal. To 
je bil glavni razlog za migracijo na TFS 2010 na strani strežnika in Visual Studio (VS) 2010 na strani odjemalcev. 
Cilj migracije je torej bil izvajanje strategije razvejitve v projektu UPO za podporo vzporednega razvoja in izolacije. 
Migracijo smo zahtevali tudi od vseh zunanjih izvajalcev.

Prenova pristopnega omrežja
Za učinkovito rabo sistemsko in komunikacijsko zahtevnejših aplikacij so pogoj predvsem dobre komunikacije. 
Tako smo že dalj časa iskali alternativo FR-omrežju in uspeli najti primernega ponudnika in opremo za navidezno 
zasebno omrežje visokih kapacitet (MPLSVPNL2) prek optičnih oz. SHDSL-priključkov.  Tako smo prvi v Sloveniji, 
ki v takšnem obsegu izkoriščamo storitev MPLSVPN na nivoju L2. MPLSVPNL3 z ADSL-priključki zaradi velike 
nesimetrije in IP-odvisnosti od ponudnika storitev za nas ni uporaben. 
Pristopno omrežje, izgrajeno s pomočjo MPLSVPNL2 z ustreznimi kapacitetami, v tem trenutku zadostuje vsem 
kriterijem po varnosti podatkov. Pristopno omrežje tudi popolnoma zadostuje tako trenutnim kot prihodnjim 
potrebam (video nadzor, registracija delovnega časa, še večji nabor on-line poslov …). Ocenjujemo, da bomo 
pristopno omrežje, izgrajeno z MPLSVPNL2-storitvami, uporabljali od 5 do 10 let. Tako bomo imeli na voljo 
navidezno privatno omrežje v upravljanju L2-kapacitet 4–10M (odvisno od velikosti poslovalnice) do vseh poštnih 
enot. 
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Moja.posta.si
V okviru sistema za varno posredovanje elektronskih sporočil je bilo v letu 2010 opravljenih več razvojnih aktivnosti. 
Zaradi povečanih potreb po varni izmenjavi elektronskih sporočil je bila izvedena aplikativna in strojna nadgradnja 
sistema. Opravljena je bila prilagoditev na novo celostno grafično podobo (CGP). Za potrebe Vrhovnega sodišča RS 
je bila pripravljena implementacija vročanja po zakonu o pravdnem postopku. Za Ministrstvo za javno upravo smo 
razvili sistem za varno posredovanje elektronskih sporočil v okviru EU. Poskusni projekt Stork je izvajalo skupaj 
več držav v okviru EU in je uspešno zaključen. V letu 2011 načrtujemo prehod v produkcijo.

Dokumentni sistem
Na upravi je bil implementiran dokumentni sistem in opravljen testni prehod v produkcijo. Trenutno smo v fazi 
nabave dogradenj novih funkcionalnosti, ki izhajajo iz potreb, zaznanih v okviru testne produkcije. Izvedena je bila 
tudi integracija dokumentnega sistema in E-Arhiva, ki se s pridom uporablja za digitalizacijo arhivskega gradiva.

Implementacija sistema za zajem dokumentarnega gradiva
Na Pošti Slovenije nastaja enormna količina dokumentacije v papirni obliki. Do sedaj smo jo arhivirali s posnetkom 
na mikrofilm. V letu 2010 pa smo vzpostavili digitalizacijo dokumentarnega gradiva za lastne potrebe. Z aktivnostmi 
za širitev uporabe bomo nadaljevali tudi v letu 2011.

Videokonferenčni sistem
Razvejan poštni informacijski sistem smo v letu 2010 dodatno izkoristili za uporabo vizualnih komunikacij. Z 
implementacijo integrirane videokonferenčne rešitve smo poenostavili komunikacijo med vodstvom družbe in 
vodstvi regijskih in logističnih centrov. Z uporabo videokonferenc bomo zmanjšali število potrebnih potovanj in na 
ta način povečali racionalizacijo delovnega časa. Zaradi manj prevoženih kilometrov bo manjši tudi negativni vpliv 
na okolje. 

Aktivnosti na področju servisnega centra
Zaradi potrebe po kakovostnejšem izvajanju storitev smo prenovili infrastrukturno in aplikativno podporo v službi 
servisnega centra in v letu 2010 uporabo sistema iz te službe razširili tudi med ostale uporabnike. Cilji projekta 
so bili poenostavitev delovnega procesa upravljanja z napakami (sprejem, evidentiranje, obveščanje in vodenje 
napak), izdelava baze znanja, s pomočjo katere 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 zagotovljena možnost 
sledenja servisnim posegom na posamezni strojni opremi in pregled nad celotnim življenjskim ciklom incidenta.

Upravljanje in nadzor sistema za digitalno oglaševanje na poštnih enotah
Da bi zmanjšali stroške delovanja sistema za digitalno oglaševanje na poštnih enotah, smo celotni sistem iz zunanjega 
upravljanja in nadzora prenesli v informacijski sistem Pošte Slovenije. Tako sedaj iz našega servisnega centra 
nadzorujemo njegovo delovanje, ga upravljamo, zagotavljamo pravilnost in urejanje urnikov ter vsebin oglaševanja 
na vseh opremljenih lokacijah.
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TVEGANJA, NOTRANJA REVIZIJA IN VARNOST

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TVEGANJ 

2.9

Ker se zavedamo posledic uresničitve tveganj, jih nenehno spremljamo, odkrivamo ter merimo njihov morebitni 
vpliv na poslovanje. Proces upravljanja s tveganji je postal del našega strateškega poslovanja, zato smo še 

posebej ponosni na uspešno obvladovanje tveganj tudi v letu 2010.

STRATEGIJA, ORGANIZACIJA
IN METODOLOGIJA UPRAVLJANJA S TVEGANJI

Sistem upravljanja s tveganji v Pošti Slovenije oz. sistem korporativnega upravljanja s tveganji (v nadaljevanju: 
KUT) je podprt s sistemom internih predpisov in navodil.

Strategija KUT temelji na strategiji Pošte Slovenije in njenem strateškem razvojnem programu (SRP). Strategija 
KUT predstavlja neprekinjen proces upravljanja s tveganji, ki 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 
potrjuje periodična poročila Sveta za KUT o obvladovanju tveganj.

Svet za KUT je zadolžen za operativno izvedbo politike KUT in nadzor nad njenim izvajanjem ter poročanjem. 
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, predlogih in nadzoru obvladovanja posameznega tveganja. 
Kontrole izvajajo za to pooblaščeni delavci, poslovodstvo in Služba notranje revizije. Tveganjem, ki so ugotovljena 
kot ključna, posvečamo največjo pozornost. 

Za razvrščanje tveganj uporabljamo opisne in vrednostne kriterije. Opisno smo tveganja členili v dve osnovni 
skupini: tveganja okolja in tveganja delovanja (Tabela 3).

2.9.1
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Pri merjenju izpostavljenosti tveganjem uporabljamo tri tehnike:
1. opisno ali kakovostno ocenjevanje izpostavljenosti,
2. polkakovostno ocenjevanje izpostavljenosti,
3. kvantitativno ali številčno ocenjevanje izpostavljenosti.

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 stopnje:

1. Visoka stopnja – tveganje ni sprejemljivo, treba ga je znižati; zahteva sprejetje nujnih ukrepov, nenehno kontroliranje 
tveganja in izvajanje 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. Obvladljiva stopnja – sprejemljivo tveganje z nadzorom; treba je pripraviti in izvajati ukrepe za obvladovanje oz. 
znižanje dosežene stopnje, izvaja se nadzor, korektivna akcija ni potrebna.

3. Nizka stopnja – sprejemljivo tveganje; spremljanje dogodkov, ki lahko povzročijo eskalacijo tveganja, korektivna 
akcija ni potrebna.

Zap. št. / Vrsta tveganja

1.  Tveganja okolja

1.1.  Zunanja tveganja

1.2.  Trženjska tveganja

1.3.  Strateške povezave in naložbe

Zap. št. / Vrsta tveganja

2.  Tveganja delovanja

2.1.  Kadrovska tveganja

2.2.  Tveganja razvoja

2.3.  Tveganja delovanja infrastrukture

2.4.  Tveganje varnosti in zaščite

2.5.  Splošni menedžment

2.6.  Kreditno tveganje

2.7.  Valutno tveganje

2.8.  Obrestno tveganje

2.9.  Tveganje plačilne sposobnosti

Sistemska členitev tveganj Pošte Slovenije v letu 2010
Tabela 3

Verjetnost

NIZKA

SREDNJA 

VISOKA 

ZELO VISOKA 

NIZKA

1

2

3

4

SREDNJA

2

4

6

8

VISOKA

3

6

9

12

ZELO VISOKA

4

8

12

16

Vpliv oz. posledica (škoda)

Matrika izpostavljenosti tveganjem
Tabela 4
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Svet za KUT na podlagi analize umesti tveganja, ključna za poslovanje, v katalog tveganj. V njem so tveganja 
časovno opredeljena, ovrednotena, zanje so določene odgovorne osebe (t. i. skrbniki tveganj), definiran je način 
obvladovanja oz. ukrepi in kazalniki. 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.

Pripoznana tveganja obvladujemo:
 z izogibanjem tveganjem•  (sklepanje pogodbenih razmerij s preverjenimi strankami, plačevanje ob oddaji pošiljk, 
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 preprečevanjem tveganja ni sprejeta nobena aktivnost – zakonodajne ipd. spremembe).

IZPOSTAVLJENOST TVEGANJEM V LETU 2010

Ocenjujemo, da smo tveganja v letu 2010 obvladovali uspešno, kar potrjuje tudi zelo dober poslovni rezultat. 
Pri tem se zavedamo, da bo na tem področju potrebno stalno intenzivno izvajanje aktivnosti, tako da bo postalo 
obvladovanje tveganj sestavni element rednega dela.

V letu 2010 smo bili najbolj izpostavljeni naslednjim skupinam tveganj:
zunanjim (makroekonomska situacija, zakonodaja in regulativa, odnosi z javnostmi), • 
trženjskim (tržni delež, zadovoljstvo uporabnikov, konkurenca),• 
kadrovskim (nerazpoložljivost kadrov),• 
razvojnim (nove storitve in zmogljivosti),• 
varnostnim in• 
kreditnim tveganjem.• 
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TVEGANJA OKOLJA

Med tveganja okolja smo uvrstili zunanja tveganja, trženjska tveganja ter strateške povezave in naložbe. 
V zunanja tveganja sodijo makroekonomske razmere, ki so povzročile splošni upad gospodarske dejavnosti, 
stečaje, povišale kreditno tveganje, zmanjšale povpraševanje po novih in e-storitvah.

Skupino zunanjih tveganj je najbolj zaznamovala podskupina tveganj zakonodaje in regulative. Na tem področju 
smo izdelali strategijo in aktivno spremljali sprejem podzakonskih predpisov Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2), 
sprejem sprememb Zakona o DDV (oprostitev DDV na univerzalne poštne storitve) in sprejemanje zakonske 
omejitve izvajanja študentskega dela (predlog Zakona o malem delu). V letu 2010 so bili na podlagi ZPSto-2 sprejeti 
podzakonski predpisi, ki lahko imajo pomembno negativen vpliv na uspešnost našega poslovanja. Z vložitvijo 
pobude za presojo ustavnosti podzakonskih predpisov bomo poskušali ta tveganja pripeljati na sprejemljivo raven. 
S 1. januarjem 2011 je bilo realizirano tveganje spremembe Zakona o DDV, ki ima za posledico oprostitev DDV na 
univerzalne poštne storitve in s tem povišanje stroškov poslovanja. Zaradi pravilnega upravljanja smo spremembe 
Zakona o DDV že uspešno implementirali v poslovanje.

Izpostavljenost Pošte Slovenije posameznim skupinam tveganj v letu 2010

Makroekonomske razmere

Tveganja zakonodaje in regulative

Tveganja komuniciranja z javnostmi

Tveganje izgube tržnega deleža

Zadovoljstvo uporabnikov

Odškodninske tožbe

Napake zaposlenih

Nerazpoložljivost zaposlenih

Nemotiviranost zaposlenih

Razvoj storitev in zmogljivosti

1.1.1 

1.1.2

1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.2.3

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2.1

Delovanje poštnega omrežja

Delovanje informacijske infrastrukture

Varnostna tveganja

Informacijska varnost

Zaščita

Tveganja poročanja

Zagotavljanje resursov

Menedžment procesov

Kreditno tveganje

2.3.1

2.3.2

2.4.1

2.4.1

2.4.3

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.6.1
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Ker Zakon o malem delu ni bil sprejet, se ni uresničilo tveganje zakonske omejitve izvajanja študentskega dela. 
Glede na navedeno ocenjujemo, da smo tveganje zakonodaje in regulative dokaj uspešno obvladovali.

Tveganja komuniciranja z javnostmi smo 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. Z ustreznim pristopom v komuniciranju smo pravočasno reagirali 
na ostale negativne objave v medijih, objavili pojasnila ter vzdrževali korektne odnose z novinarji.

Pri trženjskih tveganjih se je uresničila izguba tržnega deleža 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 substitucije z e-poslovanjem. Tržni delež nadalje 
ogroža vse večja konkurenca na domačem in mednarodnem trgu, kar se bo še dodatno zaostrilo z liberalizacijo trga 
poštnih storitev v letu 2011. 

Ocenjujemo, da smo v letu 2010 tveganja izgube tržnega deleža obvladovali uspešno predvsem zato, ker:
aktivno tržimo,• 
razvijamo nove storitve,• 
širimo ponudbo v nove tržne segmente,• 
širimo asortiment prodaje blaga na poštnih okencih,• 
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.• 

Kljub številnim ukrepom preprečevanja tveganj, povezanih z zadovoljstvom uporabnikov, se zamudam in 
poškodbam pošiljk oz. drugim reklamacijam nismo uspeli izogniti, zato ocenjujemo, da smo tveganje obvladovali 
dokaj uspešno. 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, obvladujemo uspešno, jim pa bomo izpostavljeni, 
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 razvoja, tveganja delovanja infrastrukture, tveganja 
varnosti in zaščite, tveganja splošnega menedžmenta in finančna tveganja (kreditno, valutno in obrestno 
tveganje ter tveganje plačilne sposobnosti).

Delovno intenzivna dejavnost Pošte Slovenije povečuje izpostavljenost kadrovskim tveganjem, ki se nanašajo na 
namerno ali nenamerno povzročene škode zaposlenih ali družbe do zaposlenih. Odrazijo se predvsem v absentizmu 
oz. nerazpoložljivosti zaposlenih, nezadovoljivi angažiranosti in operativnih napakah. Izpostavljenost absentizmu 



65

2 Poslovno
poročilo

Letno
poročilo 2010

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 delovne uspešnosti in 
udeležbe na dobičku. Ocenjujemo, da smo kadrovska tveganja uspešno obvladovali. 

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 strategijo razvoja dopolnili. Tveganje razvojnega oz. tehnološkega zaostanka obvladujemo s spremljanjem in 
»benchmarkingom« konkurence, raziskavo trga ter z vzpostavljenim sistemom kontinuiranega vzpodbujanja pritoka 
idej za nove storitve oziroma izboljšave obstoječih storitev. K posredovanju idej in predlogov vabimo sodelavce in 
stranke. SPP skrbi za uporabo predpisane projektne metodologije in za pravočasno izvedbo projektov, ki so usklajeni 
s finančnim načrtom in strategijo družbe. Ocenjujemo, da smo tveganje razvoja obvladovali dokaj uspešno. 

Uresničena tveganja delovanja infrastrukture (poštnega omrežja, informacijske infrastrukture, podporne 
infrastrukture) lahko prispevajo k slabši kakovosti storitev, kar se odraža v nedoseganju predpisane kakovosti 
prenosa poštnih pošiljk in nedoseganju kakovosti izvajanja drugih storitev. 

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 jo z dnevnim 
nadzorom procesa in toka pošiljk od oddaje do vročitve. Kakovost prenosa poštnih pošiljk v notranjem poštnem 
prometu zagotavljamo v skladu z zahtevami standarda SIST EN 13850. Letni rezultat kumulativne vrednosti 
kakovosti prenosa je nad predpisano vrednostjo, in sicer za 0,5 odstotka za rok prenosa D + 1 (95 odstotkov) in za 
0,1 odstotka za rok D + 2 (99,5 odstotkov). Zahteve standarda SIST EN 14012:2004 upoštevamo pri centralnem 
vodenju in obravnavanju pritožb, reklamacij in odškodninskih postopkov v zvezi z univerzalno poštno storitvijo. 
Ocenjujemo, da smo tveganje delovanja poštne infrastrukture uspešno obvladovali. 

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, je zagotovljena veljavna vzdrževalna pogodba. 
Ocenjujemo, da smo tveganje delovanja informacijske infrastrukture uspešno obvladovali.
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Tveganjem varnosti in zaščite posvečamo zaradi narave dela (denarno poslovanje, obseg poslovanja, število 
zaposlenih, velikost IT-infrastrukture) veliko pozornost in smo jih obvladovali dokaj uspešno. Podrobneje oz. 
dodatno je obvladovanje tveganj na področju poštnega in denarnega prometa opisano v poglavju 2.9.3. Notranja 
kontrola, obvladovanje tveganj varovanja in zaščite pa v poglavju 2.9.4 Varovanje premoženja. Varnostna tveganja 
smo na področju poštnega in denarnega prometa s prenosom tveganj na zavarovalnico s finančnega vidika dokaj 
uspešno obvladovali, zaradi drugih posledic pa smo mu pomembno izpostavljeni. Število ropov in vlomov v letu 
2010 je doseglo kumulativo zadnjih nekaj let kljub ukrepom nadgradnje tehničnega in mehanskega varovanja ter 
reorganizacije poslovanja. Področju informacijske varnosti smo posvečali veliko pozornost in zanj ocenjujemo, da 
smo tveganja uspešno obvladovali. V skladu z zakonodajnimi zahtevami in na podlagi lastne iniciative smo izvajali 
notranje in 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). Nevarnost računalniških virusov 
pa obvladujemo z uporabo centraliziranega sistema nadzora in upravljanja. Prav tako kontinuirano skrbimo za 
ustreznost orodja in za neprekinjen pogodbeni odnos 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 in smo jih  uspešno obvladovali.

Tveganja poročanja, kot so napačni izkazi, poročanja ipd., smo obvladovali z večnivojskim in navzkrižnim 
preverjanjem informacij. 

Na področju tveganj zagotavljanja resursov smo pri izvedbi investicij in drugih naročil posebno pozornost posvečali 
gospodarnosti. Podrobneje oz. dodatno je obvladovanje tveganja zagotavljanja resursov predstavljeno v poglavju 
2.6 Nabava in 2.7 Naložbe. Vse investicije so bile izvedene v okvirih vrednosti iz investicijskih programov, vsa 
naročila v okvirih ocenjenih vrednosti oz. nižje. 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 pri spremljanju njihovega izvajanja. Kot zavezanec po Zakonu o javnem naročanju moramo nabavo 
organizirati s postopki 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. investicij 
ter tveganja neizvršitve zaradi spremenjenih okoliščin. Ocenjujemo, da smo tveganja zagotavljanja resursov zelo 
uspešno obvladovali.

V okviru menedžmenta procesov smo najbolj izpostavljeni tveganju neustrezne optimizacije poslovnih procesov, 
kar obvladujemo s pripravo variant optimizacije, simulacijami in »benchmarkingom« dobrih praks. S projektom 
Menedžment poslovnih procesov (začetek v novembru 2010) pa bomo vzpostavili dodatni kontrolni mehanizem za 
zagotavljanje optimalnosti poslovnih procesov.

Na področju finančnih tveganj pripoznavamo in uspešno obvladujemo kreditno, valutno in obrestno tveganje ter 
tveganje plačilne sposobnosti. 

Zaradi gospodarske krize in izpostavljenosti posvečamo posebno pozornost kreditnemu tveganju, ki smo ga 
obvladovali zelo uspešno. Z enotnim vodenjem politike plačilnih pogojev in možne izpostavljenosti do posameznega 
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kupca že v osnovi preprečujemo večje negativne odklone pri rednem poplačilu terjatev. Terjatve sistematično 
obvladujemo na nivoju poslovnih enot in na sedežu družbe, kjer jih centralno upravljamo. Zaradi narave produktov, 
dejavnosti velikih kupcev, velike razpršenosti kupcev in intenzivne izterjave smo v ugodnejšem položaju v primerjavi 
z upniki v drugih dejavnostih.

Obrestnemu tveganju, ki predstavlja nevarnost sprememb obrestnih mer za depozite ali posojila, smo nizko 
izpostavljeni. Z načrtovanjem investicijske dejavnosti, tekočega poslovanja in depozitov imamo usklajen denarni 
tok, ki praviloma ne zahteva dodatnega zadolževanja. Slednje sicer obvladujemo s spremenljivo obrestno mero 
EURIBOR in ugodnim pribitkom. Pri depozitih plasiramo depozite bankam po fiksnih obrestnih merah. Glede na 
razmere na bančnih trgih in glede na dobro finančno stanje tveganje 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.

Kot vsi poštni operaterji je tudi Pošta Slovenije 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.

STRATEŠKI VIDIK TVEGANJ

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).• 
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Zap. št. / Vrsta tveganja

1. Tveganja okolja

1.1. Zunanja tveganja

1.2. Trženjska tveganja

1.3. Strateške povezave in naložbe

2. Tveganja delovanja

2.1. Kadrovska tveganja

2.2. Tveganja razvoja

2.3. Tveganja delovanja infrastrukture

2.4. Tveganje varnosti in zaščite

2.5. Splošni management

2.6. Kreditno tveganje

2.7. Valutno tveganje

2.8. Obrestno tveganje

2.9. Tveganje plačilne sposobnosti

NIZKA (1-3)

X

X 

X 

X

OBVLADLJIVA (4-8)

X 

X 

X 

X 

X

VISOKA (9-16)

X

X

X

Stopnja izpostavljenosti tveganju

Stopnje izpostavljenosti posameznim vrstam tveganj
Tabela 5

Nadaljnje področje dela KUT bo vsebovalo:
podporo pri vključitvi v • horizontalni monitoring Davčne uprave Republike Slovenije,
razvoj standardov in postopkov za merjenje, poročanje in obvladovanje tveganj,• 
razvijanje oz. nadgrajevanje sistema odgovornosti in pooblastil za posamezna tveganja,• 
neprestano preverjanje izpostavljenosti posameznim tveganjem (njihovim morebitnim interakcijam) in • 
ugotavljanje ustreznosti ravnanja z njimi.

NOTRANJA REVIZIJA 

Služba notranje revizije Pošte Slovenije je funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih organizacijskih enot 
ter neposredno podrejena poslovodstvu, saj je organizirana kot štabna služba in tako 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 inštitutu za revizijo. Delovanje službe je usmerjeno v preverjanje in ocenjevanje notranjega kontrolnega 
sistema in upravljanja s tveganji. O ugotovitvah in priporočilih za izboljšanje učinkovitosti notranjih kontrol za 
obvladovanje tveganja Služba notranje revizije redno poroča poslovodstvu in revizijski komisiji nadzornega sveta.

Načrtovanje delovanja Službe notranje revizije temelji na analizi tveganj delovanja in kontroliranja ključnih 

2.9.2
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NOTRANJA KONTROLA

Zagotavljanje kakovostnega in zakonsko skladnega opravljanja storitev na več kot 520-ih poštah
ter pri 6.568 zaposlenih zahteva tudi vzpostavitev sistema kontinuirane kontrole, ki jo izvajajo interni

in zunanji strokovnjaki.

Služba notranje kontrole je organizirana kot služba v Sektorju za korporativno varnost in nadzor. Vodja službe 
koordinira tudi delo inšpektorjev na poslovnih enotah, ki so sicer 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 zaposlene 
na poštah usmerjajo k zagotavljanju kakovosti izvajanih storitev, k doseganju predpisanega standarda, učinkoviti 
organiziranosti ter racionalnemu poslovanju. 
Pri svojem delu inšpektorji sodelujejo z inšpektorjema Inšpektorata RS za elektronske komunikacije, elektronsko 
podpisovanje in pošto, pri določenih nalogah sodelujejo z notranjo revizijo in z revizorji Poštne banke Slovenije, s 
Službo za korporativno varnost, s pooblaščenci za preprečevanje pranja denarja v Poštni banki in v Pošti Slovenije 
ter dajejo samostojne pobude za racionalizacijo poslovanja.

Inšpektorji Službe notranje kontrole in poslovnih enot so v letu 2010:
opravili celovito kontrolo poslovanja na•  482 poštah;
opravili • 434 delnih kontrolnih pregledov poslovanja (zajetih 1.109 pošt ter oddelki v PLC Ljubljana in PLC 
Maribor); 
opravili • 26 kontrol ostankov pošiljk v PLC Ljubljana in PLC Maribor;
reševali•  572 reklamacij, od tega je bilo 362 reklamacij upravičenih, 210 pa neupravičenih, kar pomeni v primerjavi 
z letom 2009 2-odstotni porast. Iz podrobnejše analize je razvidno, da so se v primerjavi z letom 2009 zmanjšale 
pritožbe zaradi izgub pošiljk (za 39 odstotkov), oplenitev pošiljk (za 50 odstotkov) in zaradi neupoštevanja 
naslovnikovega naročila (za 45 odstotkov). Povečalo pa se je število reklamacij zaradi poškodovanja pošiljk in 
nepravilnosti pri postopkih vročanja pošiljk po posebnih zakonih. 

2.9.3

poslovnih procesov ter na osnovi pripoznanih tveganj strokovnih sektorjev. Obseg in razpored notranjerevizijskih 
nalog pa je opredeljen v dolgoročnem in letnem načrtu delovanja službe, ki ga potrdi poslovodstvo. 

Pri opravljanju revizijskih pregledov daje Služba notranje revizije poudarek preverjanju obstoja in delovanju 
sistema notranjih kontrol v postopkih dela in upravljanju s tveganji, prav tako preverja pravilnost, pravočasnost in 
zanesljivost informacij, ki jih poslovodstvo in drugi potrebujejo pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Služba je poleg revizijskih pregledov v letu 2010 izvajala tudi svetovalne storitve za notranje uporabnike z namenom 
izboljšanja učinkovitosti poslovanja, organizirala in koordinirala je pripravo podatkov za revidiranje letnega poročila 
2009 ter koordinirala zbiranje in pripravo podatkov za predhodno revizijo poslovanja za leto 2010.
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Ob kontrolah poslovanja pošt inšpektorji kontrolirajo tudi izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in 
upoštevanje navodil za delo pošt pri preprečevanju pranja denarja ter storitve menjalniškega poslovanja na poštah, ki 
te storitve opravljajo. V enajstih primerih so inšpektorji izvedli posebne preglede za razjasnitev določenih transakcij 
ter o ugotovitvah poročali pooblaščencu za preprečevanje pranja denarja Pošte Slovenije.

Celovitim kontrolnim pregledom so sledili zaključni razgovori z upravniki in kontrolorji, ki so zadolženi za odpravo 
nepravilnosti, 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.

VAROVANJE PREMOŽENJA

Posebno skrb namenjamo varnosti naših ljudi in premoženja.

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.

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.

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

Iz poročil in statističnih podatkov je razvidno, da so bila kriminalna dejanja na vseh segmentih s področja 
premoženjske kriminalitete, ki najbolj ogrožajo Pošto Slovenije, leta 2010 v porastu. 

Izrazito se je povečalo število ropov pošt, medtem ko ostaja število vlomov in ropov pismonoš ter poštnih vozil 
relativno konstantno. Dosedanja analiza omenjenih kriminalnih deliktov, storjenih zoper Pošto Slovenije, je pokazala, 

2.9.4
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Zaradi porasta zgoraj navedenih kaznivih dejanj smo v letu 2010 sprejeli nekaj dodatnih ukrepov, predvsem na 
področju tehničnega varovanja, in to tako za varovanje zaposlenih kakor tudi premoženja. 

Med novimi načini varovanja velja izpostaviti predvsem prevoz gotovine z varnostnimi kovčki, ki je bil dokončno 
uveden v letu 2010. Kot pomembnejši ukrep za zagotavljanje varnosti izpostavljamo še nadgradnjo sistemov 

da internih razlogov za nenaden vzpon števila kaznivih dejanj ni. Konkretnih razlogov za naraščajoči trend ne 
moremo natančno definirati, sklepamo pa lahko, da so k temu prispevali zlasti trenutno stanje gospodarskega okolja 
in globalizacijski procesi, pri katerih med bolj pomembne štejemo spremembe vizumskega režima za nekatere 
države na Balkanu.

Zaradi porasta kaznivih dejanj v letu 2010 beležimo v primerjavi z letom 2009 tudi porast skupne premoženjske 
škode, na kar odločilno vpliva večje število ropov na prevoze vrednostnih poštnih pošiljk, kjer nastaja praviloma 
največja materialna škoda.

Med kaznivimi dejanji je bilo v letu 2010 največ ropov pošt

Največja premoženjska škoda je nastala pri ropih poštnih vozil

2010

63 %

4 %

4 %

29 %

Ropi pošt

Ropi poštnih vozil

Ropi pismonoš

Vlomi

2010

33 %

60 %

4 %

3 %

Ropi pošt

Ropi poštnih vozil

Ropi pismonoš

Vlomi
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tehničnega varovanja na posameznih poštah, ki smo jih v letu 2010 v celoti opremili z dodatnim sistemom za 
aktiviranje klica v sili (brezžične »panik« tipke, pasti za denar). Nekatere pošte, ki so zaradi preteklih škodnih 
dogodkov in na podlagi ocene ogroženosti še posebej izpostavljene, pa smo opremili s sistemom video nadzora.  

Prav tako smo na tridesetih poštah, ki so že bile tarče napadov, podrobno proučili možnost implementacije sistemov, 
ki povečujejo stopnjo mehanskega varovanja, saj učinkujejo tako, da ovirajo storilca pri izvajanju kaznivega 
dejanja. Sistematska vzpostavitev teh ukrepov je predvidena v letu 2011; ocenjujemo, da bomo z njimi dosegli 
visoko raven varnosti zaposlenih ter ustrezno varovanje objektov in premoženja.

Glede na oceno, da se bo število deviantnih ravnanj v prihodnje še povečevalo, bomo morali sistem zagotavljanja 
varnosti zaposlenih in premoženja še intenzivneje nadgrajevati ter si prizadevati zagotavljati varnost v skladu z 
normativi in priporočili s tega področja. Prav tako bomo še naprej aktivno sodelovali z organi pregona pri raziskavah 
posameznih deviantnih pojavov, še posebej na posameznih področjih, na primer pri prevozih vrednostnih pošiljk. 
Na podlagi izkušenj bomo z organi pregona skupaj kreirali zakonodajni okvir (ali normativno pravno podlago) za 
izvajanje posameznih vrst storitev varovanja.
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ANALIZA POSLOVNIH DOSEŽKOV

2.10

Prihodki in odhodki

1

Prihodki od poštnih storitev

Prihodki od pisemskih storitev

Prihodki od paketnih storitev

Prihodki od Hitre pošte

Prihodki od direktne pošte, publikacij, prilog idr.

Prihodki od ostalih storitev

Prihodki od denarnih storitev

Ostali prihodki

Usredstveni lastni proizvodi in storitve

Prevrednotovalni poslovni prihodki in prihodki od odprave rezervacij

Poslovni prihodki

Stroški materiala

Stroški energije

Stroški storitev

Stroški dela

Amortizacija

Drugi stroški

Rezervacije

Nabavna vrednost trgovskega blaga

Prevrednotovalni poslovni odhodki

Poslovni odhodki

Poslovni izid iz poslovanja

Finančni prihodki

Finančni odhodki

Drugi prihodki

Drugi odhodki

Poslovni izid pred davkom iz dobička

Odloženi davki

Davek iz dobička

Čisti poslovni izid

Indeks

4 = 2 / 3

103

103

99

98

105

96

96

97

18

72

101

94

99

105

102

106

100

237

79

214

103

83

112

109

86

80

86

-3

85

87

Poslovanje Pošte Slovenije v letu 2010
v EUR

2010

2

173.996.066

108.231.166

21.803.612

1.867.891

42.093.397

58.618.823

38.722.354

19.896.468

6.973

655.853

233.277.715

4.040.726

6.283.571

37.402.476

146.297.616

13.900.442

1.045.277

2.373.611

3.639.638

1.261.780

216.245.137

17.032.578

2.647.422

237.043

646.428

81.799

20.007.586

-3.820

3.696.802

16.314.604

2009

3

168.978.106

104.682.985

22.127.311

1.913.968

40.253.842

60.937.664

40.476.971

20.460.692

39.246

910.745

230.865.761

4.294.198

6.315.387

35.476.059

143.944.985

13.062.180

1.043.859

1.000.537

4.588.368

590.768

210.316.340

20.549.421

2.365.567

216.893

753.085

102.354

23.348.825

145.948

4.349.605

18.853.272

Tabela 6
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POSLOVNI PRIHODKI

Poslovni prihodki, ki so bili v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 višji za 1 odstotek, so v Pošti Slovenije razdeljeni 
v naslednji glavni skupini:

prihodki od poštnih storitev in• 
prihodki 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.

Največji, 74-odstotni delež predstavljajo prihodki od poštnih storitev. Sledijo jim prihodki od denarnih storitev, 
katerih delež pa se postopoma znižuje.

Največji je delež prihodkov od poštnih storitev

2010

74 %

17 %

9 %

Poštne storitve

Denarne storitve

Ostale storitve

73 %

18 %

9 %

Poštne storitve

Denarne storitve

Ostale storitve

2009
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Prihodki od pisemskih storitev so v primerjavi z letom 2009 kljub upadu števila storitev porasli, kar je posledica dviga 
cen prenosa standardnega in navadnega pisma ter dopisnic v notranjem in mednarodnem prometu. Iz tega razloga so 
porasli prihodki v okviru rezerviranih storitev, medtem ko so prihodki od pisemskih storitev v okviru univerzalnih 
storitev upadli, saj te storitve vedno bolj nadomeščajo drugi (elektronski) načini komuniciranja fizičnih in pravnih oseb.

Upad prihodkov je opazen pri prihodkih od paketnih storitev in Hitre pošte, 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. 

V okviru prihodkov od direktne pošte in publikacij so najbolj porasli prihodki od nenaslovljene direktne pošte ter 
prihodki od ostalih poštnih storitev, kar je posledica večjega števila opravljenih storitev ter pridobitve novih poslov.

Prihodki od denarnih storitev so za 4 odstotke nižji, na kar najbolj vpliva upad prihodkov od plačilnega prometa. 
Vzroke za upad lahko pripišemo:

prehodu fizičnih oseb na druge oblike plačevanja (trajniki, e-bančništvo),• 
konkurenčnim cenam nekaterih drugih bank in hranilnic in• 
odpiranju plačilnih mest, kjer je možno vplačilo brez provizije.• 

Ostali prihodki izkazujejo 3-odstotno znižanje, in to predvsem na račun manjšega obsega prodaje trgovskega 
blaga, saj se je zaradi gospodarske krize zmanjšala kupna moč. Nekoliko nižji v primerjavi z letom 2009 so bili 
tudi prihodki od telegrafskih storitev in prihodki od iger na srečo. Višjo realizacijo pa izkazuje komisijska prodaja, 
oglaševanje v prostorih pošt, IT-storitve ter špediterske storitve.

POSLOVNI ODHODKI

Poslovni odhodki so v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 višji za 3 odstotke. Tako je bila rast poslovnih odhodkov 
za dve odstotni točki višja kot rast poslovnih prihodkov.
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Dve tretjini poslovnih odhodkov predstavljajo stroški dela
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Poslovni odhodki so v letu 2010 porasli

2010

2009

2 %

17 %

2 %

3 %

68 %

2 %

6 %
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Stroški materiala in energije skupaj izkazujejo 3-odstotno znižanje, kar je predvsem posledica:
doseženih nižjih cen za dobavo električne energije, • 
manjših nabav službene in varstvene obleke ter drobnega inventarja in ostalega materiala.• 

Na 5-odstotno zvišanje stroškov storitev so imeli največji vpliv višji odhodki iz naslova mednarodnega obračuna, 
nekoliko pa so porasli tudi naslednji stroški:

zavarovanje,• 
svetovalne, revizijske, odvetniške in druge storitve,• 
zdravstvene storitve,• 
sponzorstva in• 
vzdrževanje transportne in računalniške opreme.• 

Stroški dela so višji za 2 odstotka in so posledica:
uskladitve plač v skladu z določili kolektivne pogodbe,• 
višjega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter• 
višjega izplačila zaposlenim iz naslova poslovne uspešnosti. • 

Stroški amortizacije so zaradi aktiviranja nove opreme UPO na poštah (univerzalno poštno okence) višji za 6 odstotkov.

Ostali stroški so višji predvsem zaradi višje oblikovanih rezervacij za jubilejne nagrade, odpravnine in tožbe ter 
zaradi višje vrednosti odpisa terjatev.

POSLOVNI IZID

Poslovanje v letu 2010 je Pošta Slovenije zaključila z dobičkom v višini 16.314.604 evrov, ki je za 13 odstotkov oz. 
za 2.539 tisoč evrov nižji kot leta 2009.
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KAZALNIK

Kazalniki / Kazalci

1

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) 

Produktivnost dela (čisti poslovni prihodki, deljeni s povprečnim številom zaposlenih

na osnovi delovnih ur)

Stroški dela na zaposlenega

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 %

ROS - donosnost prodaje v % (čisti poslovni izid, deljen s poslovnimi prihodki, 

predhodno znižanimi za usredstvene lastne proizvode ter prevrednotovalne 

poslovne prihodke)

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

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

CAPEX - capital expenditure v % (vrednost investicijskih vlaganj, deljena s poslovnimi 

prihodki, predhodno znižanimi za usredstvene lastne proizvode ter prevrednotovalne 

poslovne prihodke)

Indeks

4 = 2 / 3

101

103

103

104

98

83

Kazalniki poslovanja 
v EUR

2010

2

180.866.027

28.795

37.034

23.292

34.568.412

14,8

17.032.578

7,3

7,0

6,6

5,2

4,2

2009

3

179.147.891

27.996

35.930

22.495

35.202.905

15,2

20.549.421

8,9

8,2

7,6

6,0

6,7

Tabela 7
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Dodana vrednost in produktivnost dela sta se v letu 2010 izboljšala

Kazalniki

I. Kazalnika stanja financiranja (v %)

Stopnja lastniškosti financiranja

Stopnja dolgoročnosti financiranja

II. Kazalnika stanja investiranja (v %)

Stopnja osnovnosti investiranja

Stopnja dolgoročnosti investiranja

III. Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti

IV. Kazalnik obračanja

Koeficient obračanja obratnih sredstev

V. Kazalnik gospodarnosti

Koeficient gospodarnosti poslovanja

Računovodski kazalniki 

2010

80,19

85,04

64,90

71,86

1,24

0,98

1,94

2,19

4,93

1,08

2009

82,39

87,70

66,51

73,52

1,24

1,17

2,32

2,52

4,82

1,10

Tabela 8
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DENARNI TOK

Elementi

1

A. Denarni tokovi pri poslovanju

a) Prejemki pri poslovanju, od tega:

    - Prejemki od prodaje proizvodov in storitev

    - Drugi prejemki pri poslovanju

b) Izdatki pri poslovanju, od tega:

    - Izdatki za nakupe materiala in storitev

    - Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku

    - Izdatki za dajatve vseh vrst

    - Drugi izdatki pri poslovanju

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

B. Denarni tokovi pri naložbenju

a) Prejemki pri naložbenju

b) Izdatki pri naložbenju

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

C. Denarni tokovi pri financiranju

a) Prejemki pri financiranju

b) Izdatki pri financiranju

c) Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b)

Č. Končno stanje denarnih sredstev

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

b) Začetno stanje denarnih sredstev

c) Promet na nakazniškem računu,

promet denarnih sredstev na blagajni in tečajne razlike

č) Končno stanje denarnih sredstev

Izkaz denarnega toka
v EUR

2010

2

311.443.295

295.515.547

15.927.748

-283.919.033

-93.001.708

-111.222.055

-79.088.665

-606.605

27.524.262

218.745.937

-227.354.351

-8.608.414

9.000.000

-27.722.245

-18.722.245

193.603

2.308.644

15.129

2.517.376

2009

3

307.776.817

295.164.159

12.612.658

-284.112.577

-95.190.101

-110.300.078

-77.990.813

-631.585

23.664.240

256.728.145

-266.234.228

-9.506.083

0

-13.068.484

-13.068.484

1.089.673

1.223.060

-4.089

2.308.644

Indeks

4 = 2 / 3

101

100

126

100

98

101

101

96

116

85

85

91

0

212

143

18

189

-370

109

Tabela 9

DENARNI TOK PRI POSLOVANJU

Prejemki pri poslovanju so se v primerjavi z letom 2009 povečali za 1 odstotek, predvsem zaradi povečanja obsega 
opravljenih storitev ter posledično povečanja prihodkov in prejemkov.

Izdatki pri poslovanju so ostali na enaki ravni kot v letu 2009, vendar so porasli izdatki za plače za 1 odstotek 
(eskalacija plač, napredovanje) ter izdatki za dajatve vseh vrst za 1 odstotek (plačilo izdatkov za plačilo davka na 
dodano vrednost).

V letu 2010 so prejemki pri poslovanju presegli izdatke pri poslovanju v višini 27.524 tisoč evrov.
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Prejemki pri poslovanju so v letu 2010 višji
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Največji delež med izdatki pri poslovanju predstavljajo izdatki za plače
in deleže zaposlencev v dobičku

DENARNI TOK PRI NALOŽBENJU

Prejemki pri naložbenju so se v letu 2010 zmanjšali predvsem zaradi nižjega odpoklica kratkoročnih depozitov (v 
letu 2009 smo kratkoročne depozite namreč vezali pogosteje za krajši čas).

Izdatki pri naložbenju so v letu 2010 nižji kot v predhodnem letu, saj so se znižali izdatki za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev za 38 odstotkov, prav tako je bila nižja vezava depozitnih sredstev.

DENARNI TOK PRI FINANCIRANJU

Izdatki pri financiranju so v letu 2010 višji kot v letu 2009, kar je posledica višjega izplačila udeležbe na dobičku lastniku.
Čisti denarni tok pri financiranju je v obeh letih negativen, saj ni bilo potreb po pridobitvi dolgoročnih kreditnih 
sredstev, najeta kratkoročna kreditna sredstva v letu 2010 za pokrivanje rednega poslovanja in investicij pa so bila 
v istem letu tudi vrnjena.

2010

2009

33 %

39 %

28 %

0,2 %

Nakup materiala in storitev

Plače in deleži zaposl. v dob.

Dajatve vseh vrst

Drugi izdatki

34 %

39 %

27 %

0,2 %

Nakup materiala in storitev

Plače in deleži zaposl. v dob.

Dajatve vseh vrst

Drugi izdatki
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Izračunani koeficienti nam v obeh letih kažejo, da s prejemki pri poslovanju pokrivamo izdatke pri poslovanju, 
prav tako nam čisti denarni tok pri poslovanju pokriva čiste naložbe, medtem ko smo morali za pokritje naložb in 
izdatkov pri financiranju v obeh letih iskati dodatne vire financiranja, kot so depoziti in kratkoročni kredit, v letu 
2010 pa smo iz prej omenjenih dodatnih sredstev morali pokrivati še izdatke pri financiranju.

UKREPI ZA BOLJŠE FINANCIRANJE
IZ LASTNEGA DENARNEGA TOKA

V Pošti Slovenije smo dodatno pozornost namenili spremljanju in izterjavi terjatev, saj je gospodarska kriza pustila 
velike posledice v plačilni nedisciplini in nekaterim našim strankam povzročila velike poslovne težave. Predvsem 
smo okrepili določene aktivnosti, kot so: sklepanje dogovorov o poravnavi terjatev, odpovedi pogodb zaradi 
neplačevanja obveznosti in ažurno opominjanje.

Koeficienti

1

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, 

ne pa tudi izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb)

Koeficient ponovnega vlaganja v obdobju (prebitek prejemkov (izdatkov)

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

Koeficient pokritja izdatkov pri financiranju (prebitek prejemkov (izdatkov)

pri poslovanju, deljen z izdatki pri financiranju)

Indeks

4 = 2 / 3

101

92

128

55

Koeficienti denarne tokovnosti v letu 2010

2010

2

1,10

0,72

3,20

0,99

2009

3

1,08

0,79

2,49

1,81

Tabela 10

DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA

2.11

Liberalizacija trga • poštnih storitev.
Oprostitev obdavčitve•  univerzalne poštne storitve.
Izboljšave • na področju elektronskega upravljanja z dokumenti.

S 1. januarjem 2011 je začela veljati liberalizacija trga poštnih storitev, ki je popolnoma odpravila monopol na 
področju prenosa pisemskih pošiljk do 50 g. 
V sklopu projekta Delovanje Pošte Slovenije na liberaliziranem trgu poštnih storitev so bili izdelani operativni načrti 
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za dosego ključnih ciljev, ki bodo Pošti Slovenije v prihodnje zagotavljali uspešno delovanje v novih razmerah na 
trgu poštnih storitev.

S 1. januarjem 2011 je začela veljati oprostitev obdavčitve univerzalne poštne storitve, kakor jo opredeljuje Zakon 
o poštnih storitvah. S tem je Slovenija izpolnila obvezo uskladitve zakonodaje z zakonodajo Evropske unije.

V februarju 2011 smo začeli z izvedbo projekta uvedbe RFID-tehnologije. Preizkušamo sledenje pretoka zabojnikov 
in paketnih pošiljk (ki jih bodo vsebovali navedeni zabojniki). Za označevanje zabojnikov se uporablja RFID-
priponka v povezavi oziroma z integrirano inventarno številko zabojnika. 

V okviru sistema za evidentiranje, zajem, upravljanje in hrambo elektronskih dokumentov Electronic Document 
Management System – eDMS so v teku dodatne izboljšave za poenostavitev postopkov v zvezi z brezpapirnim 
poslovanjem in poslovanja. 

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb je v skladu s spremembo Akta o ustanovitvi Pošte Slovenije d.o.o. izdala 
sklep o nakupu delnic Nove kreditne banke Maribor d.d. v višini 20,8 mio. EUR.

NAČRTI ZA PRIHODNOST

2.12

Ostajamo zvesti svojemu poslanstvu in najširšemu okolju, ki mu pripadamo. Z nenehnim ustvarjanjem
novih storitev ter prilagajanjem ponudbe najnovejšim pričakovanjem trga ostajamo tudi v prihodnje

zaupanja vreden dolgoročni poslovni partner.

Na razvojnem področju sledimo strategiji razvoja na petih specifičnih razvojnih področjih, ki predstavlja osnovo za 
strateško usmerjanje razvojnih aktivnosti in virov v obdobju 2010–2015. 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: 

direktni marketing• : razvoj bo usmerjen v izboljševanje ponudbe podatkovnih baz za prenos direktne pošte in 
omogočanje večkanalnega komuniciranja (tudi prek elektronskih komunikacijskih kanalov), nadgradnjo in razvoj 
personaliziranih produktov ter nasploh v dodajanje drugih vrednosti (veriga dodanih vrednosti) k obstoječim 
storitvam prenosa direktne pošte;
I-storitve• : poudarek bo na razvoju substitutnih, komplementarnih in hibridnih storitev/rešitev, v okviru katerih 
bodo nove informacijske rešitve in tehnologije nastopale v kombinaciji s klasičnimi poštnimi storitvami in jih 
ali v celoti nadomeščale ali pa bodo generator njihove večje uporabe (npr. e-prenos, digitalizacija pošte, e-račun, 
spletna trgovina itd.);
segment jutranje dostave• : razvoj bo usmerjen v vzpostavitev jutranje dostave časopisov do naročnikov, 
kolportažo in dostavo publikacij na »prevzemne lokacije«;
logistika in poslovni paketi• : razvoj bo usmerjen v nova poslovna področja in poslovne modele na področju logistike 
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zdravil v segmentu B2B in B2C, logistike živil v segmentu B2B in B2C in dostave za spletno prodajo v maloprodaji;
dodatne storitve na poštah• : razvoj bo usmerjen v ponudbo celovitega koncepta finančnih storitev na specializiranih 
poštnih okencih, dostop do ponudbe zavarovalnih storitev in upravnih storitev na poštah, promoviranje filatelije 
ter prodajo trgovskega blaga. 

V letu 2011 načrtujemo nadaljnji razvoj in aktivnosti na področju denarnih ter ostalih storitev: 
vzpostavitev »Registra izdajateljev UPN z izjavo 1781« in s tem možnost aktiviranja oz. uporabe univerzalnega • 
plačilnega naloga z OCR-vrstico,
posodobitev poslovanja s poštnimi nakaznicami, • 
prenovo podpore za mednarodne poštne nakaznice, • 
uvedbo »stanovanjskega varčevanja«, • 
uvedbo varčevanja za vozniški izpit,• 
aktivno pridobivanje novih komitentov – fizičnih oseb – Poštne banke Slovenije in Nove Kreditne banke Maribor, • 
prenovo telegrafije – izdelavo nove aplikacije za sprejem telegramov prek brezplačne telefonske številke, izdelavo • 
nove aplikacije SK Telegraf za obračun telegramov, sprejetih prek brezplačne telefonske številke, prenovo spletne 
aplikacije za sprejem telegramov, 
uvedbo časopisnega modula v aplikaciji UPO na poštnih okencih. • 

Na področju tehnologije izvajanja poštnih storitev načrtujemo nadaljnji razvoj naslednjih aktivnosti:
prenovo modulov dostave in izročitve na aplikaciji UPO. Navedeno je bilo zastavljeno v sklopu prenove aplikacije • 
UPO kot druga faza prenove;
v povezavi s prenovo modulov dostave in izročitve bomo tudi pristopili k izvajanju aktivnosti za informatizacijo • 
dostave – oprema pismonoš s prenosnimi terminali za opravljene storitve na terenu;
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);
s skladu s potrebami strank bomo nadgrajevali spletno aplikacijo Poštno okence pri vas in spletni servis;• 
v letu 2011 načrtujemo uvedbo nove aplikacije Spremnica, ki je namenjena izpisu sprejemne in spremljajoče • 
dokumentacije za paketne pošiljke in pošiljke Hitre pošte, s tem da uporabniku ni treba tehtati pošiljk;
v paketnem ekspeditu nadgrajujemo aplikacijo za nove stranke, ki bodo poslovale prek paketnega ekspedita;• 
potekale bodo aktivnosti v zvezi z dostopom do poštnega omrežja za izvajalce zamenljivih storitev. • 

Na področju logistike poštnih storitev načrtujemo nadaljnji razvoj naslednjih aktivnosti:
predvidena je uvedba RFID-tehnologije na podlagi pridobljenih rezultatov poskusnega projekta, in sicer v dveh • 
etapah. Prva etapa predvideva uvedbo sledenja pretoka zabojnikov v Pošti Slovenije. V naslednji etapi bi pristopili 
k sledenju vsebine zabojnikov (paketnih pošiljk);
v delovne procese nameravamo uvesti sodobno • programsko orodje za dostavo, s katerim bomo optimizirali 
dostavne okraje in dostavne okoliše pošt. S tem bomo dosegli večjo učinkovitost, saj bomo minimizirali prazne 
poti, ki jih pismonoši opravijo v dostavi, prav tako pa bomo dosegli še bolj enakomerno obremenjenost pismonoš. 
Tovrstna programska orodja, ki tudi omogočajo izdelavo različnih simulacij oziroma scenarijev dostave, na 
podlagi katerih je bistveno lažje sprejeti argumentirane odločitve o večjih organizacijskih spremembah v dostavi, 
intenzivno uvajajo oziroma že uporabljajo številni poštni operaterji;
s ciljem zmanjšanja fizične obremenjenosti in povečanja uporabnosti pripomočkov, ki jih pismonoši uporabljajo • 
v dostavi, bomo določene pripomočke spremenili: gre za nov koncept torb in map, ki bodo funkcionalno 
posodobljene ter izdelane iz ekoloških materialov;
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načrtovana je uvedba • linijskih naprav za zlaganje nenaslovljene direktne pošte, s katerimi bi nadomestili 
obstoječe enostavnejše naprave. Prednosti linijske naprave se kažejo predvsem v večji zmogljivosti oz. hitrosti 
zlaganja ter v učinkovitejšem delovanju. Z uvedbo tovrstnih naprav bomo lahko v strojno zlaganje nenaslovljene 
direktne pošte vključili več gospodinjstev, personalizirali storitve in hkrati prihranili tudi pri potrebni delovni sili 
za delovanje in vzdrževanje naprav; 
v poslovanje želimo uvesti • nov tip zabojnika za prevoz paketov, vreč in pismarnic, ki bo predvsem manj robusten 
in lažji od obstoječega. Nekoliko bomo spremenili tudi dimenzije, da bo zabojnik ustreznejši za manipulacijo 
in prevoz s tovornimi vozili. Nov tip zabojnika bo cenovno ugodnejši, hkrati pa bo predstavljal nižje stroške 
vzdrževanja; 
uvedli bomo • nov oz. prenovljen tip zapiralke za zapiranje vreč in pismarnic ob nespremenjenih varnostnih 
zahtevah. Nov tip zapiralke bo imel spremenjeno obliko napisne ploščice, ki bo omogočala zapis črtne kode 
ter uvedbo tiskanja podatkov s pomočjo tehnologije termo transfer tiska. Hkrati bo omogočeno enostavnejše 
odpiranje zapiralke, upoštevali pa bomo tudi možnost vgradnje čipa v primeru uvedbe sledenja transportnih enot 
s pomočjo RFID-tehnologije;  
pri načrtovanju nabave do okolja prijaznih transportnih sredstev bomo smiselno upoštevali smernice izdelane • 
ekološke študije v transportu. Pri uvajanju ekološko prijaznih vozil v poslovni sistem Pošte Slovenije bomo 
spremljali in sledili aktualnim razmeram, ki se odvijajo na trgu, in potrebam v poštnem prometu. Tako bomo vozni 
park dopolnili z dodatnimi 30 kolesi na električni pogon, tremi avtomobili na električni pogon, 15 avtomobili s 
pogonom na utekočinjeni naftni plin in 20 kolesi z motorjem na električni pogon; 
aktivnosti v zvezi z izvedbo študije izvedljivosti • preureditve in razširitve PLC Ljubljana so se začele konec 
leta 2010. Obseg omenjene študije zajema študijo preoblikovanja razširitve in preureditve obstoječega PLC 
Ljubljana z uporabo obstoječe infrastrukture in izvedbo potrebne modernizacije ter prilagoditve procesov dela z 
vso potrebno idejno dokumentacijo na podlagi predvidenih gabaritov dozidane stavbe;
v Pošti Slovenije upravljamo z obsežnim voznim parkom, ki je razpršen na poštnih lokacijah po celotnem • 
geografskem območju Slovenije, zato je zelo oteženo optimalno izvajanje procesov upravljanja voznega 
parka. Zaradi navedenega je v izvajanju implementacija ustrezne aplikativne podpore, ki bo omogočila enotno, 
učinkovito in v največji možni meri avtomatizirano podporo procesom voznega parka ter s tem optimalno 
upravljanje voznega parka;
nadaljevali bomo z reorganizacijo paketne logistike, ki predvideva uvedbo • šestih paketnih pretovornih pošt; 
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., tako za male kot tudi za velike 
kosovne pošiljke. 

Na mednarodnem področju bomo v letu 2011:
informatizirali carinsko pošto• ;
nadgradili • programsko opremo za upravljanje mednarodnega poštnega prometa z dodatnimi moduli (mednarodni 
obračun);
ustvarjali pogoje za rast • mednarodne spletne trgovine;
uvedli storitev • Mali paket;
z regulatorjem in ministrstvom bomo aktivno sodelovali pri • pripravah na kongres Svetovne poštne zveze, ki 
bo leta 2012;
sodelovali bomo na plenarnem zasedanju PostEurop, na zasedanjih Svetovne poštne zveze, na sestankih Evropske • 
komisije in se udeležili nekaterih mednarodnih sejmov in konferenc.
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V letu 2011 na področju kadrovsko-pravne funkcije načrtujemo:
informatizacijo izvajanja letnih pogovorov,• 
vzpostavitev šole vodenja.• 

Na področju varnosti in zdravja pri delu načrtujemo v skladu s postavljenimi cilji v »Politiki za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu« in v skladu s programom za preprečevanje poškodb pri delu, bolezni v zvezi z delom 
in poklicnih bolezni predvsem naslednje aktivnosti:

vzpostavitev sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 1801:2007,• 
uvedbo promocije zdravja na delovna mesta,• 
humanizacijo delovnih mest poštnega uslužbenca, upravnika in pismonoše,• 
izvajanje programa podpore zaposlenim za preprečevanje in obvladovanje stresa in bolezni kostno-mišičnega sistema,• 
zmanjšanje skupnega števila poškodb pri delu, predvsem pa na delovnem mestu pismonoša,• 
revizijo celotne ocene tveganja.• 

Na področju družbene odgovornosti do okolja načrtujemo postavitev dveh sončnih elektrarn. 
 
Na področju obračuna proizvodnje in računovodenja bomo v povezavi z novim Splošnim aktom o ločenih 
računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja nadaljevali z aktivnostmi prenove obračunskega modela 
Pošte Slovenije. 

Energijo bomo usmerili v zaključitev projekta Prenova SRP 2012–2016 in projektov Menedžment poslovnih 
procesov ter Korporativno upravljanje tveganj. Prenova SRP bo posodobila strategijo in zagotovila nadaljnji, 
ciljno usmerjen razvoj Pošte Slovenije. S projektom Menedžment poslovnih procesov (BPM – Business Process 
Management) bomo ob predlogih optimizacije poslovanja institucionalno vzpostavili filozofijo menedžmenta 
poslovnih procesov. Ta podjetju omogoča zagotavljanje in vzdrževanje procesne organiziranosti, optimizacijo 
izvajanja procesov, skrbništvo procesov, kontroling procesov ter standardizacijo in informatizacijo procesov. S 
strokovno podporo korporativnemu upravljanju tveganj pa s procesnim pristopom zagotavljamo zmanjšanje nihanj 
pri realizaciji planiranih ciljev v sklopu SRP in letnih poslovnih načrtov. 

Za leto 2011 si v okviru informatizacije internih procesov in infrastrukturnih IT-področij zastavljamo 
naslednje aktivnosti in cilje:

dokončati implementacijo nove aplikacije KIS na poštne enote,• 
prenovo uporabniškega in strežniškega okolja na upravi in v poslovnih enotah,• 
prenovo še preostalih podpornih aplikacij poslovnega dela informacijskega sistema,• 
nadgradnjo informacijskega sistema Scala,• 
razviti marketinški informacijski sistem (MIS),• 
začetek prenove dostavnega modula in informatizacije pismonoš,• 
implementacijo orodja za spremljanje, analizo in upravljanje varnostnih dogodkov,• 
prenovo hrbteničnega omrežja,• 
postopen prehod na dva simetrična datacentra,• 
postavitev poskusnega projekta za trženje storitev računalništva v oblaku s 3-mesečnim promocijskim delovanjem,• 
integracijo video nadzora v IT-infrastrukturo Pošte Slovenije,• 
uvedbo prenovljenega modula za spremljanje nabavnih pogodb,• 
uvedbo »ActivePlanerja«,• 
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prenovo sledenja pošiljk,• 
spletno trgovino,• 
izdelavo individualnih rešitev za potrebe strank,• 
novo aplikativno podporo za sprejem in distribucijo telegramov,• 
prenovo in informatizacijo nabavnih procesov,• 
vključitev dodatnih poslov NKBM in PBS na UPO,• 
zadostitev zakonskim spremembam na področju kreditnega poslovanja.• 

Pri razvoju informacijskih storitev načrtujemo naslednje aktivnosti: 
na področju zakonsko skladne izmenjave digitalnih dokumentov med poslovnimi in fizičnimi uporabniki bomo • 
omogočili izmenjavo e-računov v standardizirani obliki, ki se bo izvajala med izdajatelji in spletnim bančništvom, 
in dostavo e-računov v varne e-predale prejemnikov;  
obstoječ sistem za varno izmenjavo dokumentov bomo dopolnili s funkcionalnostjo enostavnega e-predala, ki • 
bo vsem državljanom omogočal prejemanje e-sporočil brez potrebe po potrjevanju prejema s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom;
postopoma bomo začeli z uvajanjem storitve zajema in pretvorbe fizičnega gradiva za poslovne in javnopravne • 
uporabnike;
na področju računalništva v oblaku bomo razširili obstoječe kapacitete storitve najema IT-infrastrukture in jih • 
dopolnili še s storitvami najema IT-platforme in aplikativnih rešitev;
akreditirano storitev E-Arhiv bomo nadgrajevali z novimi funkcionalnostmi, ki smo jih zaznali iz povpraševanj • 
na tržišču. Gre predvsem za spletni dostop iz dokumentnih sistemov. Nove funkcionalnosti bodo tako s pomočjo 
spletnih tehnologij omogočale varen dostop, upravljanje in administracijo strukture e-arhiva in v njem hranjene 
dokumentacije s katerekoli lokacije;
že nekaj časa se na tržišču pojavljamo kot ponudnik nadomestnih sistemskih prostorov. Glede na povpraševanje • 
po teh storitvah nameravamo v letu 2010 širiti kapacitete, predvsem pa jih nadgrajevati s kompleksnejšimi 
storitvami, ki hkrati pomenijo tudi višjo dodano vrednost. To so predvsem storitve zagotavljanja diskovnih, 
procesorskih in ostalih infrastrukturnih kapacitet;
storitev časovnega žigosanja je ena izmed temeljnih infrastrukturnih storitev, ki jih zagotavljamo, in je potrebna • 
za razvoj elektronskega poslovanja, zato bomo v naslednjem letu prenovili tudi ta sistem.
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POVEZUJEMO

Odločenost
in pogum povezujemo

z uspehom. 

Pošta vse bolj postaja tudi priložnost 
za uspeh. Za poslovne uporabnike 

smo učinkovit, hiter in ugoden način 
za doseganje strank: med drugim 

nudimo storitve direktnega marketinga 
in oglaševanje v naših prostorih. 

Obiskovalcem se pri nas pogosto 
nasmehne tudi sreča v številnih igrah 
Loterije Slovenije in Športne loterije. 
Podjetnejši pa lahko poleg klasične 
ponudbe denarnih storitev posežejo

tudi po storitvah, kot so vzajemni skladi in 
poslovanje z vrednostnimi papirji.
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POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

3.

Pošta smo ljudje. Stranke nas vidijo in imajo stik z nami prek ljudi: naj gre za prijazno ponujanje,
svetovanje in pomoč na okencih, prijazen »dober dan« pismonoše na terenu ali strokovno

izveden poslovni sestanek na najvišjem nivoju družbe.
Res je: Pošta smo ljudje.

Ob skrbi za uspešno poslovanje dajemo vedno večji poudarek prizadevanjem za razvoj okolja, v katerem živimo in 
delamo. Uspešnost poslovanja in izpolnjevanja poslanstva naše družbe se ne izraža le z donosnostjo kapitala, temveč 
z uveljavljanjem še drugih kvalitet, kot so pošten  in enakopraven odnos do zaposlenih, vlaganje v strokovni razvoj, 
skrb za varno in zdravo delovno okolje, za socialno varnost, dostojno in redno plačilo za opravljeno delo. Težimo 
k poštenemu in etičnemu poslovanju, odgovornemu ravnanju z okoljem, doniramo zdravstvenim ustanovam ter 
kulturnim, športnim in drugim društvom. Pomembnost družbene odgovornosti je zapisana v etičnem kodeksu ravnanja 
zaposlenih.

UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

3.1

V Pošti Slovenije je bilo na dan 31. december 2010 zaposlenih 6.568 delavcev za polni in krajši delovni čas. Število 
zaposlenih se je v primerjavi s stanjem konec leta 2009 postopoma zmanjševalo, tako da je bilo konec leta 2010 
zaposlenih 137 delavcev manj (2 odstotka). Med letom je družbo zapustilo 297 zaposlenih, od tega največ zaradi 
upokojitev. Odhodi zaposlenih so bili delno nadomeščeni z novimi zaposlitvami. V letu 2010 je zaposlitev v Pošti 
Sloveniji dobilo 160 novih delavcev, v večini primerov na področju dostave. Stopnja fluktuacije je bila 4,3-odstotna 
in za 0,4 odstotne točke višja kot leta 2009.

STANJE IN GIBANJE ZAPOSLENIH

3.1.1
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Za zagotavljanje pravice do dela s krajšim delovnim časom iz naslova pravic invalidske zakonodaje in starševstva ter za 
zagotavljanje optimalne izrabe delovnega časa je imelo pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom sklenjeno 2,6 
odstotka zaposlenih.  Z manjšim številom novih zaposlitev se je v primerjavi z letom 2009 povečal delež zaposlenih 
za nedoločen čas. Zaposlovanje novih delavcev na področju dostave je imelo vpliv na strukturo zaposlenih, kjer po 
spolu prevladujejo moški (63,4 odstotka). Ti v večini opravljajo težja fizična dela na dostavi in pri predelavi pošiljk v 
poštnih logističnih centrih. Delo pismonoše, ki v družbi velja za tipično moško delo, enakovredno opravlja tudi 23 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, ki jih nadomestijo na novo zaposleni delavci, ki imajo velikokrat višjo stopnjo od zahtevane strokovne izobrazbe.

Vsebina

1

Število zaposlenih

na dan 31. 12.

Delovni čas

- polni delovni čas

- krajši delovni čas

Delovno razmerje

- nedoločen čas

- določen čas

Spol

- moški

- ženske

Število in struktura zaposlenih

2010

2

6.568

97,5 %

2,5 %

95,3 %

4,7 %

63,4 %

36,6 %

2009

3

6.705

97,7 %

2,3 %

91,8 %

8,2 %

63,1 %

36,9 %

Razlika

4 = 2 - 3

-137

-0,2

0,2

3,5

-3,5

0,3

-0,3

Tabela 11

Stopnja strokovne izobrazbe

1

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Skupaj

Povprečno število zaposlenih po stopnjah strokovne izobrazbe  

2010

2

537

55

426

1.989

2.517

546

516

24

1

6.611

2009

3

569

57

434

2.047

2.587

519

490

21

1

6.725

Indeks

4 = 2 / 3

94

97

98

97

97

105

105

113

92

98

Tabela 12
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Po področjih dela predstavljajo največji delež zaposleni na področju dostave poštnih pošiljk (pismonoše) in na poštnih 
okencih (manipulacija).

Največ zaposlenih dela na področju dostave in manipulacije

Odsotnosti z dela na zaposlenega so se v letu 2010 v povprečju znižale za 1,6 dneva. Nižje je število dni letnih 
dopustov na zaposlenega ter bolniške odsotnosti. Porodniške odsotnosti in ostale odsotnosti (izredni plačani dopust, 
izobraževanje, darovanje krvi, usposabljanje v rezervni sestavi Slovenske vojske, neopravičeni izostanki, suspenz) so 
se zvišale, število dni očetovskega dopusta je v primerjavi s preteklim letom ostalo nespremenjeno. 

ODSOTNOSTI DELAVCEV 

3.1.2

Vrste odsotnosti

1

Letni dopust

Bolniška odsotnost

Porodniški dopust

Očetovski dopust

Ostale odsotnosti

Skupaj

Povprečna dolžina odsotnosti na zaposlenega, izražena v dnevih

2010

2

31,0

14,4

3,4

0,4

1,3

50,5

2009

3

32,7

15,0

3,2

0,4

0,8

52,1

Indeks

4 = 2 / 3

95

96

106

100

163

97

Tabela 13

2010

38 %

40 %

7 %

3 %

2 %

5 %

5 %

Manipulacija

Dostava

Predelava (PLC)

Transport

Ostale pomožne dejavnosti

Strokovne službe PE

Strokovne službe družbe
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V Pošti Slovenije spremljamo gibanje bolniške odsotnosti s pomočjo različnih kazalcev, eden teh je tudi odstotek 
bolniškega staleža, ki kaže delež izgubljenih delovnih dni na enega zaposlenega delavca. V letu 2010 se je ta delež 
znižal za 0,2 odstotne točke in znaša 4,6 odstotka. Padec bolniških odsotnosti pripisujemo intenzivnemu izvajanju 
nadzora bolniških odsotnosti. Kljub temu pa je odstotek bolniških odsotnosti v primerjavi z republiškim deležem še 
vedno višji za 0,4 odstotne točke.

Odstotek bolniškega staleža (% BS) je kazalec, ki ga v Pošti Slovenije izračunavamo za primerjavo z absentizmom 
na ravni Republike Slovenije, pri čemer za izračun uporabljamo enako formulo kot Inštitut za varovanje zdravja 
(IZV) RS, to je % BS, izračunan na finančno-zavarovalniški način (upoštevajoč vse izgubljene delovne dni, razen 
nedelj). Zaradi različne metodologije zbiranja podatkov o številu izgubljenih dni bolniških odsotnosti bi bila natančna 
primerjava možna le, če bi analizo za nas izvedel IZV RS, ki ima na voljo podrobne evidence izgubljenih delovnih dni 
zaradi bolezni in poškodb pri posameznih delodajalcih.

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

2010 2009

88,6 % 87,4 %

Odstotek izrabe letnega dopusta se je zvišal za 1,2 odstotne točke

Primerjalne kategorije

1

Pošta Slovenije

Republika Slovenija*

Odstotek bolniškega staleža (% BS) v Pošti Slovenije in na ravni RS

2010

2

4,6 %

4,2 %

2009

3

4,8 %

4,0 %

Razlika

4 = 2 - 3

-0,2

0,2

* Vir: IZV RS.

Tabela 14
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Delavec Pošte Slovenije je v letu 2010 prejel za 3 odstotke višjo povprečno mesečno bruto plačo, kamor je všteto tudi 
izplačilo dela plače iz poslovne uspešnosti in dela dobička. 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 oktobru 2010 ter poslovne uspešnosti v decembru 2010. 

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 

V primerjavi s povprečno bruto plačo v Republiki Sloveniji je delavec Pošte Slovenije prejel za 2,3 odstotka nižje 
plačilo. V primerjavi s povprečno plačo zaposlenih  na področju dejavnosti prometa in skladiščenja je bila povprečna 
plača v Pošti Slovenije višja za 2,8 odstotka. 
Iz naslova poslovne uspešnosti in udeležbe na dobičku so zaposleni v povprečju prejeli 56,3 odstotka povprečne bruto 
plače v Pošti Slovenije v letu 2010. 

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 8,3 odstotka 
zaposlenih. Denarne nagrade so bile izplačane za prodajne in tržne uspehe, za uspešno delo na projektih in za podane 
koristne predloge. Najuspešnejšim upravnikom pošt so bila na srečanju upravnikov pošt podeljena pisna priznanja in 
izplačane nagrade za uspešno vodenje. V letu 2010 je bilo z denarno nagrado nagrajenih 29,8 odstotka vseh zaposlenih, 
28 delavcev pa je prejelo pisno priznanje.

PLAČE IN DELOVNA USPEŠNOST 

SODELOVANJE S SINDIKATOM IN SVETOM DELAVCEV 

3.1.3

3.1.4

Primerjalne kategorije

1

Pošta Slovenije

Republika Slovenija

Promet in skladiščenje

Primerjava povprečnih bruto plač

2010

2

1.460,64

1.494,88

1.421,14

2009

3

1.417,81

1.439,26

1.393,43

Indeks

4 = 2 / 3

103

104

102

v EURTabela 15
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Nagle spremembe zahtevajo 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 izbrati primerne kandidate, kar vse pripomore k sistematičnemu načrtovanju in 
ocenjevanju rezultatov učinkovitosti izvedenih oblik izobraževanja naših zaposlenih.

Večina izobraževanj v letu 2010 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 2010 beležimo 9.984 udeležb zaposlenih na različnih oblikah izobraževanj. Realiziranih je bilo 86.409 
izobraževalnih ur oziroma 13,1 ure na zaposlenega.

IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV 

3.1.5

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 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. V letu 2010 so se z obema reprezentativnima sindikatoma 
začela pogajanja za sklenitev nove podjetniške kolektivne pogodbe. 

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.

Kazalci procesov izobraževanja - funkcionalno izobraževanje
in usposabljanje zaposlenih

1

Število zaposlenih

Letno število vseh udeležb zaposlenih v izobraževanju 

Letno število ur izobraževanja in usposabljanja

Povprečno število ur izobraževanja in usposabljanja na zaposlenega

Izobraževanje

2010

2

6.568

9.984

86.409

13

2009

3

6.705

8.689

62.402

9

Indeks

4 = 2 / 3

98

115

138

141

Tabela 16
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Poleg funkcionalnega izobraževanja in usposabljanja smo v Pošti Slovenije spremljali tudi 21 pripravnikov in 22 
na novo zaposlenih ter 98 študentov in dijakov na praktičnem izobraževanju, ki smo jih pod strokovnim vodstvom  
mentorjev usposabljali za samostojno in učinkovito delo. Nadaljevali smo s štipendiranjem dijakov in študentov ter s 
povrnitvijo stroškov šolanja perspektivnim zaposlenim.

V Pošti Slovenije se zavedamo, da je uspeh naše družbe v veliki meri odvisen od zdravih, zadovoljnih in motiviranih 
zaposlenih. Zato si prizadevamo ustvariti vzpodbudno in varno delovno okolje, ki pozitivno vpliva na učinkovito in 
kakovostno delovno storilnost, ustvarjalnost, inovativnost ter fleksibilnost v nenehno spreminjajočem se delovnem 
okolju. 

Našo skrb in odgovornost za zdravje zaposlenih uresničujemo z zagotavljanjem pogojev za izvedbo zdravstvenega 
varstva in vsakoletnih obdobnih preventivnih pregledov za zaposlene, ki se jih je do konca leta 2010 udeležilo 36 
odstotkov vseh zaposlenih. Pri tem sledimo »Izjavi z oceno tveganja«, v kateri so določeni roki pregledov in pogoji 
na delovnih mestih glede na tveganje z vidika varnosti in ugotavljanja zdravstvenih omejitev. Spoštujemo standarde 
s področja varnosti in zdravja pri delu ter sprejemamo ukrepe za njihovo realizacijo. V jesenskih mesecih smo za vse 
zaposlene zagotovili možnost cepljenja proti gripi ter cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu za tiste, ki so pri 
svojem delu izpostavljeni možnosti okužbe (pismonoše, ki se gibajo v bližini gozdov in travnikov).

Z zaposlenimi ohranjamo neposreden kontakt z dvema uveljavljenima praksama: »informiranjem in svetovanjem 
zaposlenim«, ki poteka telefonsko in daje zaposlenim možnost, da enkrat mesečno predstavijo svoje težave bodisi 
na delovnem mestu bodisi osebne, ter z »dnevom odprtih vrat za zaposlene«, ko imajo zaposleni možnost, da se s 
specifičnim primerom obrnejo direktno na poslovodstvo družbe. 

Družbeno in socialno odgovornost do zaposlenih izkazujemo z dodeljevanjem solidarnostnih pomoči, kadar se 
posamezniki znajdejo v težji materialni ali življenjski stiski (zaradi bolezni, smrti v družini, elementarne nesreče 
ipd.). V letu 2010 smo na ta način pomagali 89 sodelavcem. Ob koncu leta 2010 smo za več kot 2.000 otrok naših 
zaposlenih organizirali božično-novoletne predstave ter otroke obdarili. 

Pri reševanju stanovanjskih težav zaposlenim nudimo možnost najema stanovanja ali sobe v samskem domu. Pošta 
Slovenije ima v lasti 43 stanovanj, od tega 26 službenih stanovanj in 17 neprofitnih stanovanj, ter 36 samskih sob v 
objektu na Vojkovi 60 v Ljubljani.

V letu 2010 sta bili prodani dve najemni stanovanji v Polzeli. 

Za preživljanje prostega delovnega časa imajo zaposleni možnost najema počitniških zmogljivosti ob morju in v gorah. 
V letu 2010 je v 16 počitniških stanovanjih letovalo 4,9 odstotka zaposlenih.

SKRB ZA ZAPOSLENE 

3.1.6
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Zaposleni v Pošti Slovenije imamo možnost vključitve v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pri 
Moji naložbi. V okviru skrbi za socialno varnost svojih zaposlenih Pošta že od leta 2002 mesečno plačuje premije vsem, ki 
so izpolnili pristopni pogoj (eno leto zaposlitve v družbi) in se vključili v zavarovanje. Začetna premija 5.000 tolarjev (20,86 
EUR) iz leta 2002, ko smo se kot delodajalec vključili v zavarovanje, se je do leta 2010 dvignila na 43,50 EUR. Konec leta 
2010 je bilo v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 6.004 poštnih delavcev, to je 91 odstotkov vseh zaposlenih.

Zavedajoč se koristi in slabosti, ki zaposlenim in družbi kot celoti prinaša določen nivo zagotavljanja varnosti in zdravja 
pri delu, postaja to področje v Pošti Slovenije enakovreden in sestavni del poslovne politike. Vedno bolj ugotavljamo, 
da družba kljub izkazanim dobičkom ne more biti poslovno uspešna, če bo ta uspeh temeljil na poškodovanih, bolnih 
in nezadovoljnih delavcih.

V skladu s temeljnimi načeli in cilji dokumenta Politika za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je bila v začetku 
leta 2010 ustanovljena Služba za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom. Njene glavne naloge so:

skrb, da se varnost in zdravje ter varstvo pred požarom zagotavlja in stalno izboljšuje v skladu s predpisi, standardi • 
in primeri dobre prakse,
svetovanje vodstvenim in vodilnim delavcem ter strokovnim službam pri načrtovanju in oblikovanju delovnih • 
procesov, organizaciji dela, pripravi tehnoloških navodil, nabavi sredstev za delo itd.,
svetovanje pri promociji zdravja na delovnih mestih,• 
vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu.• 

V skladu z zavezo po stalnem izboljševanju ravni zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu smo konec leta 2010 
dopolnili obstoječo Politiko za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu še s temeljnimi načeli in cilji, ki se 
nanašajo na humanizacijo dela in promocijo zdravja pri delu na delovnem mestu, in sicer:

temeljno politiko smo dopolnili z načelom v zvezi z obveznostjo po usposabljanju in osveščanju zaposlenih, da • 
bodo znali in hoteli skrbeti za svoje zdravje in da ga bodo ob težavah znali tudi sami izboljševati,
cilje temeljne politike smo dopolnili z obveznostjo urejanja ustreznejših delovnih razmer za varno in zdravo delo, • 
povečanja odgovornosti za varno in zdravo delo in izboljšanja zdravja ter s tem kakovosti življenja zaposlenih,
razvojne cilje do leta 2012 smo dopolnili s ciljem zmanjšanja bolniškega staleža in s ciljem uvedbe in certificiranja • 
sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001.2007.

Da bi izboljšali nivo zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, so bili izdani naslednji  pomembni splošni akti: 
Navodilo za prijavo in raziskavo nezgod in nevarnih pojavov• : z navodilom smo definirali natančen postopek 

DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

3.1.7

3.1.8
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prijavljanja in raziskovanja nezgod in nevarnih pojavov pri delu ter vodenje spremljajoče dokumentacije. Praviloma je 
treba raziskati vse nezgode in nevarne pojave, obvezno pa je treba raziskati vse težje poškodbe in nevarne pojave pri delu. 
Takšen način dela je obvezen predvsem zaradi vedno večjega števila prejetih odškodninskih in regresnih zahtevkov. 
Metodologija za izvajanje pregledov in preizkusov delovne opreme• : na podlagi te metodologije bomo v Pošti 
Slovenije začeli sami pregledovati delovno opremo in tako privarčevali sredstva, ki smo jih za te storitve do sedaj 
plačevali zunanjim izvajalcem.
Metodologija za izvajanje preiskav delovnega okolja• : tudi na podlagi te metodologije bomo v Pošti Slovenije sami 
izvajali preiskave delovnega okolja in s tem privarčevali sredstva, ki smo jih za te storitve plačevali zunanjim izvajalcem.
Pravilnik o osebni varovalni opremi, službeni obleki in drugih delovnih oblačilih• : uvedba novega pravilnika 
prinaša prihranke na strani delodajalca (racionalnejša nabava, vračanje opreme) in izboljšave za zaposlene (dodatni 
deli osebne varovalne opreme – lahki letni službeni čevlji, bolj kakovostna dežna obleka, ledveni pasovi in zimske 
hlače z naramnicami za mopediste …).

Ker želimo znižati bolniške odsotnosti in pomagati zaposlenim pri duševno-vedenjskih motnjah, zaradi katerih so 
delavci veliko časa v bolniškem staležu, smo v poslovni enoti Celje izvedli poskusni projekt »Program podpore 
zaposlenim za prepoznavanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu«. Projekt je bil izveden za sto zaposlenih, 
ki opravljajo naloge poštnega uslužbenca in upravnika pošte. 

Da bi bolje obvladovali probleme, ki jih imajo družba in zaposleni zaradi poškodb pri delu, bolezni v zvezi z delom in 
poklicnih bolezni, smo sprejeli dokument Program za preprečevanje poškodb pri delu, bolezni v zvezi z delom in 
poklicnih bolezni.

Vrsta podatkov

1

Povprečno število zaposlenih

lahke (< 30 dni)

težke (> 30 dni)

smrtne

skupaj

Število kolektivnih poškodb

Število poškodb na 1000 zaposlenih

Skupno število izgubljenih dni za poškodbe pri delu  

Število izgubljenih dni na eno poškodbo pri delu  

na delu

na poti na delo in z dela

na delu

na poti na delo in z dela

na delu

na poti na delo in z dela

na delu

na poti na delo in z dela

skupaj

na delu

na poti na delo in z dela

skupaj

cilj Pošte Slovenije

Splošni podatki o poškodbah pri delu 

2010

2

6.611

305

44

9

8

0

0

314

52

366

0

47,49

7,80

55,36

55,70

7.705

21,05

2009

3

6.725

290

48

29

10

0

0

319

58

377

1

47,57

8,65

56,22

58,97

8.851

23,74

Indeks

4 = 2 / 3

98

105

92

31

80

0

0

98

90

97

0

100

90

98

94

87

89

Tabela 17
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Iz splošnih podatkov o poškodbah pri delu je razvidno, da znižujemo skupno število poškodb pri delu in tudi 
število izgubljenih dni zaradi poškodb pri delu. Iz tabele  tudi izhaja, da znižujemo število poškodb pri delu na 1000 
zaposlenih v skladu s postavljenimi cilji, kar je za nas vzpodbuden podatek.

Pomemben del komunikacije z zaposlenimi predstavlja Uradno glasilo Pošte Slovenije, ki, odvisno od potreb, 
izhaja najmanj štirikrat letno v tiskani obliki, zaposleni pa se z njegovo vsebino lahko seznanijo tudi na intranetu. 
Osnovni namen glasila je obveščanje zaposlenih o navodilih, pravilnikih, odredbah, splošnih pogojih in spremembah 
dokumentov, ki jih izdaja družba. V njem objavljamo tudi akte ministrstev, poslovodstva, nadzornega sveta, sveta 
delavcev ter konference sindikatov. Kadar je potrebno in primerno, se v glasilu objavijo tudi drugi akti. 

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 v Poštnih razgledih 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.

KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI 

3.1.9

Ker je dobro delati dobro.

Skladno z jasno začrtano strategijo sponzoriranja podpiramo društva, institucije, zavode ter mnoge humanitarne, 
izobraževalne in razvojne projekte in dejavnosti s področja športa, kulture, izobraževanj in raziskav. Ponosni smo, 
da smo lahko del zgodb s plemenitimi cilji in da lahko s svojim prispevkom pomagamo do zvenečih uspehov.

Del sredstev, namenjenih za poslovna darila, smo tudi v letu 2010 namenili v dobrodelne namene. Univerzitetnemu 
kliničnemu centru Maribor smo predali donacijo za nakup aparata za radiofrekvenčno termalno ablacijo tumorjev 
oziroma metastaz in donacijo za izvedbo drugih Černičevih dnevov na temo Minimalno invazivni posegi. Prav tako 
smo pomagali Splošni bolnišnici Murska Sobota pri nakupu aparata magnetne resonance, Splošni bolnišnici Celje 
za pomoč pri sofinanciranju stroškov operativnih posegov z robotom za zdravljenje raka prostate, Zdravstvenemu 

ODGOVORNOST DO DRUŽBENE SKUPNOSTI
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domu dr. Adolfa Drolca Maribor za nakup digitalnega mamografskega aparata, Zdravniškemu društvu ATLS 
Slovenija za pomoč pri uvedbi sistema ATLS v Slovenijo, Zavodu NAPREJ – Zavodu za varstvo, rehabilitacijo in 
kvaliteto življenja po poškodbi glave za razvoj stroke in zagotavljanje boljše in kakovostnejše oskrbe ter Rdečemu 
križu Slovenije za izvedbo humanitarnih programov (pomoč posameznikom in družinam, ki so se zaradi različnih 
življenjskih okoliščin znašli v eksistenčni stiski).

Pošta Slovenije v sodelovanju s Poštno banko Slovenije tudi v letu 2010 strankam ni zaračunavala vplačnine pri 
vplačilih v humanitarne namene društvu Unicef, Rdečemu križu Slovenije, Slovenski karitas, Zvezi prijateljev mladine 
Slovenije, Društvu za pomoč trpečim in bolnim »Rdeči noski« in Društvu 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 89 tisoč evrov.

Že dolga leta uspešno sodelujemo 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.

V Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu so se nadaljevale aktivnosti pri nadgradnji zbirke 
Telekomunikacije. Organizirani sta bili tudi dve gostujoči razstavi drugih ustanov: Afriški projekt barona Coddelija 
(v sodelovanju z Miho Šornom in Slovenskim etnografskim muzejem) in Železna pot – sledi človeka na območju 
vzhodnih Julijskih Alp od bronaste dobe do zgodnjega srednjega veka (v sodelovanju z Gorenjskim muzejem Kranj). 
Dopolnjena je bila zbirka Zgodovina pošte. 

Kultura in umetnost sta zrcalo vsakega naroda in enako lahko rečemo za kulturno-umetniško ustvarjanje posameznih 
podjetij, ki prispeva k večjemu ugledu v javnosti in hkrati k boljšemu delu in boljšim medsebojnim odnosom. V okviru 
družbeno najbolj priznanega 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. Članstvo je zelo raznoliko, umetniško ustvarjanje združuje tako poštne delavce kot druge ljubitelje 
umetnosti. Pihalni orkester KUD Pošta Maribor, ki ima 80-letno tradicijo, in moški pevski zbor sta dobitnika vrste 
pomembnih mednarodnih priznanj. Pošta Slovenije tako nudi svojim zaposlenim in njihovim družinskim članom 
možnost vključevanja in aktivnega sodelovanja v svojem društvu, obiske koncertov in drugih prireditev, ki jih 
društvo organizira. Na ta način bogati kulturno življenje  zaposlenih in vseh, ki so z društvom kakorkoli povezani. 

Zaposleni se športno udejstvujemo v Kegljaškem klubu Poštar Ljubljana, v Društvu za šport in kulturo Poštar Celje, 
Društvu za šport in rekreacijo Poštar Maribor in v treh planinskih društvih Pošte in Telekoma v Celju, Ljubljani in Mariboru. 
Za povezovanje upokojenih delavcev so dejavni klubi upokojenih delavcev Pošte po vsej Sloveniji. 

KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI POŠTE SLOVENIJE

Zavedamo se, da lahko gradimo ugled verodostojnega vira informacij, ki deluje konsistentno v odnosu do pomembnih 
javnosti, samo z učinkovitim, pravočasnim in odprtim komuniciranjem. Poleg medijev so za nas pomembne tudi 
druge javnosti, ki lahko vplivajo na naše delovanje ali so z nami kakorkoli povezane:

zaposleni,• 
lastnik,• 
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stranke – uporabniki poštnih storitev,• 
konkurenčni izvajalci poštnih, logističnih in informacijskih storitev,• 
regulativni in nadzorni organi,• 
poslovni partnerji ter• 
finančne in politične institucije.• 

Posamezni načini komuniciranja tako z mediji kot z drugimi javnostmi so med seboj prepleteni, zato vse informacije, 
ki jih v Pošti Slovenije posredujemo, obravnavamo kot celoto ter jih načrtujemo in izvajamo usklajeno. Poleg tega 
redno spremljamo tudi mnenja različnih javnosti in njihova  razpoloženja. S pomočjo dobro organiziranih, celovitih, 
proaktivnih in profesionalnih odnosov želimo dosegati zastavljene komunikacijske cilje in z njihovo pomočjo 
izpolnjevati tudi zastavljene poslovne cilje. Poleg tega si prizadevamo, da bi z delom in doseženimi rezultati učinkovito 
podpirali ter udejanjali vrednote in poslanstvo Pošte Slovenije. 

Komuniciranje z mediji
Pri nas komuniciranje z mediji ni samo sebi namen. Mediji predstavljajo eno od javnosti Pošte Slovenije, prav tako 
pa so pomemben most do tistih, ki jih želimo z njihovo pomočjo doseči: stranke v gospodinjstvih, poslovne partnerje, 
regulativne organe. Zaradi svojih dvojnih pomembnih funkcij se uvrščajo med najpomembnejše javnosti sleherne 
organizacije in tako jim tudi v naši družbi posvečamo veliko pozornost. 

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 z 
aktivnostmi, ki med drugim obsegajo tudi nekoliko manj formalne oblike. 

Medijem smo v letu 2010 na različne načine sporočali in posredovali informacije o tekočem poslovanju Pošte Slovenije in 
njenih strateških dolgoročnih ciljih, o odprtju novih, prenovi ter preoblikovanju obstoječih pošt, o spremembah delovnega 
časa in cenovni politiki, o novih in posodobljenih poštnih storitvah. Medijsko smo podprli sponzorske in donatorske 
aktivnosti ter promocijske dogodke. Prav tako smo z mediji odprto komunicirali tudi v primerih negativnih objav.

Tako kot vedno doslej smo tudi v letu 2010 stremeli k odličnim, sistematičnim, pravočasnim in kakovostnim 
odnosom ter tako uresničevali svoje poslanstvo na tem področju, po katerem komuniciranje z javnostmi Pošte 
Slovenije ni in ne bo naključje.

Čista narava pripada tudi našim vnukom. Uvajamo do okolja prijazna vozila ter prevozna sredstva na 
alternativne pogone, z odgovornim ravnanjem z odpadki smo dvignili ekološko zavest vseh zaposlenih.

V letu 2010 smo še temeljiteje pristopili k ločevanju odpadkov. Odpadno embalažo je do junija 2010 po pogodbi 
prevzemalo podjetje INTERSEROH, od julija 2010 pa imamo novega prevzemnika odpadne embalaže, podjetje 

ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA 

3.3
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GORENJE SUROVINA. Z novim prevzemnikom odpadne embalaže smo si ogledali vsa prevzemna mesta. Na 
podlagi ugotovitev so bila predlagana dodatna prevzemna mesta, prevoz odpadne papirne in kartonske ter plastične 
embalaže s pošt na prevzemna mesta s pomočjo poštne logistike, način odlaganja, ki omogoča lažje in bolj 
ekonomično prevzemanje odpadkov tako za prevzemnika kot za nas, in spremljanje količin odpeljane odpadne 
embalaže z elektronskimi preglednicami. Za skrbno in odgovorno izvajanje nalog na področju ravnanja z odpadki 
smo za zaposlene, ki so odgovorni za ravnanje z odpadki po poslovnih enotah, organizirali strokovne sestanke. 
Skupaj s prevzemnikom odpadne embalaže smo izdelali obširno navodilo za ravnanje z odpadki in začeli temeljiteje 
dopolnjevati načrt gospodarjenja z odpadki za obdobje 2009–2013. Omenjeni ukrepi imajo za posledico več zbrane 
odpadne embalaže, temeljitejše ločevanje odpadkov in ne nazadnje dvig ekološke zavesti zaposlenih ter pozitiven 
vpliv na okolje.

Sončna energija je neomejen vir elektrike, zato bo v prihodnosti eden njenih najpomembnejših virov. V letu 2010 
so bile izvedene pripravljalne aktivnosti izvedbe projekta postavitve dveh sončnih elektrarn na strehah poštnih 
logističnih centrov v Ljubljani in Mariboru.  

Družbena odgovornost podjetja se kaže v ekološki osveščenosti in skrbi za energetsko učinkovitost pri investicijah 
v stavbe. Že pri pripravi projektne dokumentacije za novogradnje in celovite obnove objektov upoštevamo vse 
zahteve in smernice za izgradnjo nizkoenergetskih objektov, z upoštevanjem obnovljivih virov energije. V 
objekte  vgrajujemo prezračevalne sisteme z rekuperacijo toplote odpadnega zraka z visokim izkoristkom, solarne 
sisteme za ogrevanje stavb in sanitarne tople vode, toplotne črpalke za centralno ogrevanje, ki izkoriščajo toploto 
zraka, podtalne in površinske vode, ali toploto, akumulirano v zemlji. Pri celovitih obnovah objektov izvajamo 
celovito energetsko sanacijo stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešij, zamenjava oken), uvajamo 
energetsko učinkovite klimatske sisteme in varčne svetilke.

V letu 2010 smo nadaljevali z uvajanjem prevoznih sredstev na alternativne pogone. Vozni park smo povečali 
za dodatna kolesa in avtomobile na električni pogon. Prav tako smo povečali delež avtomobilov, ki jih poganja 
utekočinjeni naftni plin. Vozni park Pošte Slovenije je v letu 2010 štel 22 avtomobilov s pogonom na utekočinjeni 
naftni plin, 41 električnih koles in pet električnih dostavnih avtomobilov.

V letu 2010 je bila izdelana ekološka študija »Strategija ekološke učinkovitosti transporta v Pošti Slovenije«, ki 
je zasnovana na postopni uvedbi do okolja prijaznih vozil, za katere se je izkazalo, da je njihovo strateško uvajanje 
zelo smiselno, tako z okoljskega kot finančnega vidika. Posodobitve voznega parka v smislu uvajanja do okolja 
prijaznih tehnologij smo se lotili z vidika različnih časovnih obdobij, in sicer za kratkoročno časovno obdobje do 
leta 2015, srednjeročno do leta 2020 in dolgoročno do leta 2030. Zastavljena strategija se približa tudi mednarodnim 
strategijam za izpolnjevanje okoljskih ciljev, in sicer z znižanjem emisij za 17 odstotkov do leta 2015 in kar za 31 
odstotkov do leta 2020. Za doseganje teh ciljev strategija predvideva postopno uvedbo novih tehnologij, in sicer 
načrtujemo med vozili v voznem parku v letu 2015 približno 10 odstotkov vozil na plin, 10 odstotkov vozil na 
akumulatorski in 10 odstotkov vozil na hibridni pogon. Pri delovanju novega voznega parka pa so poleg ekoloških 
zelo pomembni tudi ekonomski pokazatelji, po katerih pa strategija predvideva prihranek za kar 8 odstotkov do leta 
2015 (nato pa se prihranki do leta 2030 stopnjujejo do skoraj 40 odstotkov) glede na skupne stroške obstoječega 
voznega parka. 
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POVEZUJEMO

Raznolike cilje 
povezujemo v vitalnost 

skupnosti.

Aktivno podpiramo raznolike aktivnosti, 
ki soustvarjajo barvito, od življenja 

utripajoče okolje. Povezavo s skupnostjo 
vidimo kot vitalno za uspešno poslovanje. 

Sodelujemo z mnogimi. Podpiramo že 
uveljavljene posameznike in skupine, 

ponosni pa smo tudi na obetajoč mladi 
rod, ki se, tudi z našo pomočjo, uveljavlja 

v svetu najboljših!



107

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2930

31

32

33
34

35
36

373839
4041

42

43
44

45

46

47
48

49
5051

5253

54

55

56
57

58

59

60

61

62

63

64
65

66

67

6869
70

71

72

73

74
75

76
77

7879
80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93 94
95

96
97 98

99
100

101
102 103

104

105

106

107

108

109

110
111
112

113
114



108

4Računovodsko
poročilo

Letno
poročilo2010

RAČUNOVODSKO POROČILO

4.

REVIZORJEVO POROČILO
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BILANCA STANJA  

REVIZORJEVO POROČILO

4.2
Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

Postavka

1

Sredstva

A) Dolgoročna sredstva
 I.    Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve
 1. Dolgoročne premoženjske pravice

 2. Druga neopredmetena sredstva

 3. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

 II.  Opredmetena osnovna sredstva
 1. Zemljišča in zgradbe

 a) Zemljišča

 b) Zgradbe

 2. Proizvajalne naprave in stroji

 3. Druge naprave in oprema

 4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo

 a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi

 b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

 III. Naložbene nepremičnine
 IV. Dolgoročne finančne naložbe
 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

 a) Delnice in deleži v družbah v skupini

 b) Druge delnice in deleži

 c) Druge dolgoročne finančne naložbe

 2. Dolgoročna posojila

 a) Druga dolgoročna posojila

 V. Dolgoročne poslovne terjatve
 1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

 VI. Odložene terjatve za davek
B) Kratkoročna sredstva
 I.   Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
 II.  Zaloge
 1. Material

 2. Trgovsko blago 

 III. Kratkoročne finančne naložbe
 1. Kratkoročna posojila

 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini

 b) Druga kratkoročna posojila

 IV.  Kratkoročne poslovne terjatve
 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

 V.  Denarna sredstva
C) Kratkoročne časovne razmejitve

Zabilančna evidenca

Sredstva
v EUR

31. 12. 2010

3

311.666.862

226.533.709
1.324.686
230.465

918.289

175.932

199.289.801
169.948.405

14.306.677

155.641.729

28.389.264

157.931

794.201

794.201

0

1.663.734
19.451.686
10.628.249

1.551.394

8.935.248

141.607

8.823.437

8.823.437

2.227.976
2.227.976

2.575.826
78.016.799
1.122.060
1.593.597
296.293

1.297.304

35.492.124
35.492.124

50.000

35.442.124

37.291.642
3.398.402

31.503.127

2.390.113

2.517.376
7.116.354

23.635.989

31. 12. 2009

4

315.066.134

234.217.895
3.673.614

0

1.212.287

2.461.327

204.113.032
173.177.397

14.461.279

158.716.118

29.841.150

158.044

936.441

763.120

173.321

1.761.226
19.478.109
10.639.186

1.551.394

8.935.248

152.544

8.838.923

8.838.923

2.619.908
2.619.908

2.572.006
76.063.689

532.377
1.112.733
299.561

813.172

35.182.044
35.182.044

50.000

35.132.044

36.927.890
3.693.946

30.666.378

2.567.566

2.308.645
4.784.550

24.163.444

Pojasnila

2

A1

A1

A3
A2

A2
A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4

B5
C

I

Indeks

5 = 3 / 4

99

97
36
0

76

7

98
98

99

98

95

100

85

104

0

94
100
100

100

100

93

100

100

85
85

100
103
211
143
99

160

101
101

100

101

101
92

103

93

109
149

98

4.2.1
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Postavka

1

 Obveznosti do virov sredstev

A) Kapital

 I.    Vpoklicani kapital

 1. Osnovni kapital

 II.   Kapitalske rezerve

 III. Rezerve iz dobička

 1. Zakonske rezerve

 2. Druge rezerve iz dobička

 IV.  Presežek iz prevrednotenja

 V.   Preneseni čisti dobiček

 VI. Čisti dobiček poslovnega leta

B) Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

 1. Rezervacije

 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C) Dolgoročne obveznosti

 I.    Dolgoročne finančne obveznosti

 1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank

 2. Druge dolgoročne finančne obveznosti

 II.  Dolgoročne poslovne obveznosti

 1. Druge dolgoročne poslovne obveznosti

Č) Kratkoročne obveznosti

 I.    Kratkoročne finančne obveznosti

 1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank

 2. Druge kratkoročne finančne obveznosti

 II.  Kratkoročne poslovne obveznosti

 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

D) Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Zabilančna evidenca

31. 12. 2010

3

311.666.862

249.916.173

121.472.482

121.472.482

85.697.131

15.676.384

5.846.080

9.830.304

37.774

11.533.528

15.498.874

15.101.037

15.101.037

0

22.335

21.832

0

21.832

503

503

38.793.673

9.407.294

1.748.853

7.658.441

29.386.379

421.963

8.894.185

20.070.231

7.833.644

23.635.989

31. 12. 2009

4

315.066.134

259.595.940

121.472.482

121.472.482

85.697.131

14.860.654

5.030.350

9.830.304

32.409

19.622.656

17.910.608

14.945.990

13.893.140

1.052.850

1.757.194

1.748.852

1.748.852

8.342

8.342

32.049.576

3.248.283

3.239.546

8.737

28.801.293

414.701

7.867.700

20.518.892

6.717.434

24.163.444

Pojasnila

2

D

E1

E2

F

G

H

I

Indeks

5 = 3 / 4

99

96

100

100

100

105

116

100

117

59

87

101

109

0

1

1

0

0

6

6

121

290

54

87.655

102

102

113

98

117

98

Obveznosti do virov sredstev
v EUR
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Postavka

1

1.    Čisti prihodki od prodaje

        a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu

        b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu

2.    Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

3.    Drugi poslovni prihodki 

4.    Stroški blaga, materiala in storitev

        a) Nabavna vrednost prodanega blaga

             in materiala ter stroški porabljenega materiala

        b) Stroški storitev

5.    Stroški dela

        a) Stroški plač

        b) Stroški pokojninskih zavarovanj

        c) Stroški drugih socialnih zavarovanj

        d) Drugi stroški dela

6.    Odpisi vrednosti

        a) Amortizacija

        b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih

             sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

        c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

7.    Drugi poslovni odhodki

        a) Rezervacije

        b) Drugi stroški   

8.    Finančni prihodki iz deležev

        a) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah

9.  Finančni prihodki iz danih posojil

        a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini

        b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim

10.  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

        a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

11.  Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

        a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini

        b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

        c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

12.  Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

        a) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti

        b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

13.  Drugi prihodki

14.  Drugi odhodki

15.  Davek iz dobička

16.  Odloženi davki

17. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

2010

3

232.614.889

228.557.865

4.057.024

6.973

655.853

51.366.411

13.963.935

37.402.476

146.297.616

107.475.941

12.745.723

7.871.740

18.204.212

15.162.222

13.900.442

109.148

1.152.632

3.418.888

2.373.611

1.045.277

249.760

249.760

2.055.907

335.411

1.720.496

341.754

341.754

143.825

44.384

98.435

1.006

93.218

92.093

1.125

646.428

81.798

3.696.802

-3.820

16.314.604

2009

4

229.915.770

225.932.620

3.983.150

39.246

910.745

50.674.011

15.197.952

35.476.059

143.944.985

105.691.847

12.349.651

7.735.437

18.168.050

13.652.948

13.062.180

30.597

560.171

2.044.396

1.000.537

1.043.859

33.194

33.194

2.033.200

507.900

1.525.300

299.173

299.173

163.967

0

162.281

1.686

52.927

47.877

5.050

753.085

102.354

4.349.605

145.948

18.853.272

Pojasnila

2

J

K

L1

L3

L2; L4

M

N

N

N

O

O

P

R

S

Indeks

5 = 3 / 4

101

101

102

18

72

101

92

105

102

102

103

102

100

111

106

357

206

167

237

100

752

752

101

66

113

114

114

88

0

61

60

176

192

22

86

80

85

-3

87

Izkaz poslovnega izida 
v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

4.2.2
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IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

4.2.3

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Sprememba presežka iz prevrednotenja neopredmetenih  in opredmetenih osnovnih sredstev 

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v tujini (vplivi sprememb deviznih tečajev)

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Sprememba presežka iz prevrednotenja neopredmetenih  in opredmetenih osnovnih sredstev 

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v tujini (vplivi sprememb deviznih tečajev)

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

Za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010

Za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2009

16.314.604

0

5.365

0

0

16.319.969

18.853.272

-7.864

22.451

0

0

18.867.859

v EUR

v EUR
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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 2010 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.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PO PODROČNIH ODSEKIH

4.2.4

1

Prihodki

Stroški

Rezultat

+ Stroški finančne strukture

- Prevrednotovalni poslovni odhodki

- Finančni odhodki

- Drugi odhodki

Poslovni izid pred davkom iz dobička

Druge
poštne storitve

2

60.657.460

68.399.278

-7.741.818

3

22.554.832

26.569.677

-4.014.845

4

93.743.368

94.340.464

-597.096

5

59.615.901

36.917.566

22.698.335

Nerezervirano 
področje

Rezervirano
področje

Ostale
storitve

Skupaj

6 = 2 + 3 + 4 + 5

236.571.561

226.226.986

10.344.575

11.243.630

1.261.780

237.043

81.799

20.007.586

Univerzalna poštna storitev

Izkaz poslovnega izida po področnih odsekih
v EUR

Vsebina
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Elementi

1

A. Denarni tokovi pri poslovanju

a) Prejemki pri poslovanju

    Prejemki od prodaje proizvodov in storitev

    Drugi prejemki pri poslovanju

b) Izdatki pri poslovanju

    Izdatki za nakupe materiala in storitev

    - nakup materiala in storitev

    - nakup materiala in blaga na zalogo

    - nakup komisijskega blaga

    Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku

     - izdatki za plače 

     - izdatki za deleže zaposlencev v dobičku

    Izdatki za dajatve vseh vrst

    - DDV

    - prispevki od plač in ostali davki

    Drugi izdatki pri poslovanju

    - APEK - pristojbina za opravljanje univerzalnih storitev

    - drugi izdatki

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

B. Denarni tokovi pri naložbenju

a) Prejemki pri naložbenju

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

    Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

    Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb

    Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

b) Izdatki pri naložbenju

    Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

    Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

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

C. Denarni tokovi pri financiranju

a) Prejemki pri financiranju

    Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

b) Izdatki pri financiranju

    Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

    Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

    Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

    Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

c) Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b)

Č. Končno stanje denarnih sredstev

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

y) Začetno stanje denarnih sredstev

q) Promet na nakazniškem računu

v) Promet denarnih sredstev na blagajni

z) Tečajne razlike

ž) Končno stanje denarnih sredstev

2010

2

311.443.295

295.515.547

15.927.748

-283.919.033

-93.001.708

-59.963.129

-1.893.808

-31.144.771

-111.222.055

-109.209.181

-2.012.874

-79.088.665

-31.669.376

-47.419.289

-606.605

-505.765

-100.840

27.524.262

218.745.937

1.902.997

217.877

65.063

216.560.000

-227.354.351

-10.494.351

-216.860.000

-8.608.414

9.000.000

9.000.000

-27.722.245

-132.699

-3.239.546

-9.000.000

-15.350.000

-18.722.245

193.603

2.308.644

-250

-313

15.692

2.517.376

2009

3

307.776.817

295.164.159

12.612.658

-284.112.577

-95.190.101

-62.802.369

-3.196.743

-29.190.989

-110.300.078

-108.282.880

-2.017.198

-77.990.813

-30.261.544

-47.729.269

-631.585

-502.116

-129.469

23.664.240

256.728.145

2.077.004

565.967

115.174

253.970.000

-266.234.228

-17.024.228

-249.210.000

-9.506.083

0

0

-13.068.484

-203.000

-3.865.484

0

-9.000.000

-13.068.484

1.089.673

1.223.060

457

-1.462

-3.084

2.308.644

Indeks

4 = 2 / 3

101

100

126

100

98

95

59

107

101

101

100

101

105

99

96

101

78

116

85

92

38

56

85

85

62

87

91

0

0

212

65

84

0

171

143

18

189

-55

21

-509

109

Izkaz denarnega toka 
v EUR

IZKAZ DENARNEGA TOKA 

4.2.5
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Leto 2010 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA  

4.2.6

A. Stanje 31. 12. 2009

B.1 Spremembe lastniškega 

kapitala - transakcije z

   lastniki

a) Druge spremembe 

lastniškega kapitala

B.2 Celotni vseobsegajoči 

donos leta 2010

a) Vnos čistega poslovnega 

izida leta 2010

b)  Sprememba presežka iz 

prevrednotenja finančnih 

naložb

B.3 Spremembe

   v kapitalu

a) Razporeditev preostalega 

čistega dobička leta 2010 

na druge sestavine kapitala

b) Druge prerazporeditve 

sestavin kapitala - izplačilo 

dela dobička po sklepu 

skupščine

C. Stanje 31. decembra 2010

Bilančni dobiček/izguba

Presežek iz 
prevred-
notenja

Druge
rezerve

Zakonske
rezerve

Kapitalske 
rezerve

Osnovni
kapital

Preneseni
čisti poslovni

izid

Čisti poslovni 
izid posl.

leta

Skupaj                         
kapital

259.595.940

221

221

16.319.969

16.314.604

5.365

-25.999.957

0

-25.999.957

249.916.173

27.032.402

17.910.608

16.314.604

16.314.604

-815.730

-815.730

15.498.874

15.498.874

19.622.656

221

221

-25.999.957

-25.999.957

11.533.528

11.533.528

32.409

5.365

5.365

37.774

 -

9.830.304

9.830.304

 -

5.030.350

815.730

815.730

5.846.080

-

85.697.131

85.697.131

 -

121.472.482

121.472.482

-

Rezerve iz dobička

v EUR

Zap. št. /
Postavka



116

4Računovodsko
poročilo

Letno
poročilo2010

Leto 2009 
v EUR

A. Stanje 31. 12. 2008

B.1 Celotni vseobsegajoči 

donos leta 2009

a) Vnos čistega poslovnega 

izida leta 2009

b) Sprememba presežka 

iz prevrednotenja 

opredmetenih osnovnih 

sredstev

c)   Sprememba presežka iz 

prevrednotenja finančnih 

naložb

B.2 Spremembe

   v kapitalu

a) Razporeditev preostalega 

čistega dobička leta 2009 

na druge sestavine kapitala

b) Druge prerazporeditve 

sestavin kapitala - izplačilo 

dela dobička po sklepu 

skupščine

C. Stanje 31. decembra 2009

Bilančni dobiček/izguba

Presežek iz 
prevred-
notenja

Druge
rezerve

Zakonske
rezerve

Kapitalske 
rezerve

Osnovni
kapital

Preneseni
čisti poslovni

izid

Čisti poslovni 
izid posl.

leta

Skupaj                         
kapital

252.727.237

18.867.859

18.853.272

-7.864

22.451

-11.999.155

0

-11.999.155

259.595.940

37.533.264

17.324.932

18.853.272

18.853.272

-942.644

-942.644

17.910.608

17.910.608

14.296.880

-11.999.155

-11.999.155

19.622.656

19.622.656

17.822

14.587

-7.864

22.451

32.409

-

9.830.304

9.830.304

-

4.087.686

942.644

942.644

5.030.350

-

85.697.131

85.697.131

-

121.472.482

121.472.482

-

Rezerve iz dobička
Zap. št. /
Postavka
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Zap. št. / Postavka

1.  Čisti dobiček poslovnega leta

2. Preneseni čisti dobiček

3. Prenesena čista izguba

4. Povečanje zakonskih rezerv iz dobička

Bilačni dobiček

31. 12. 2010

16.314.604

11.533.528

0

-815.730

27.032.402

31. 12. 2009

18.853.272

19.622.656

0

-942.664

37.533.264

Bilančni dobiček 
v EUR

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.

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. Računovodska usmeritev glede nepomembnosti za 
vključevanje odvisne družbe v skupino  je opredeljena v Pravilniku o računovodstvu.

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 2.316.150 evrov.

RAČUNOVODSKA PRAVILA IN METODE VREDNOTENJA

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.

POJASNILA K IZKAZOM

4.3
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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. 

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.

NALOŽBENE NEPREMIČNINE

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala vrednost 
dolgoročne naložbe. Družba opredeljuje, da se kot naložbena nepremičnina ne opredeljuje tisti del nepremičnine, 
ki je manjši od 30 %.
Naložbene nepremičnine obsegajo počitniška stanovanja ter še nekatere dele objektov, ki jih dajemo v najem. 

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

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

FINANČNE NALOŽBE

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.

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.
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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.

SREDSTVA (SKUPINA ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO

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. 

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.

Zaloge materiala in trgovskega blaga v sredstvih družbe predstavljajo minimalni delež. Knjigovodske vrednosti zalog v 
materialno pomembnih zneskih ustrezajo njihovi iztržljivi vrednosti. Prevrednotenje zalog se opravi konec poslovnega 
leta po pregledu gibanja zalog. Popravki vrednosti zalog so oblikovani na podlagi izkušenj iz preteklih let.

POSLOVNE TERJATVE

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 (razen terjatev 
do proračunskih uporabnikov in terjatev iz naslova opravljenih telegrafskih storitev) v breme prevrednotovalnih 
poslovnih odhodkov; na podlagi individualne presoje pa tudi za terjatve pred 90-dnevnim rokom zapadlosti.
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.
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Terjatve za odložene davke družba pripozna v knjigovodskih razvidih in računovodskih izkazih le za pomembne 
(bistvene) zneske. Izkažejo se ob uporabi metode obveznosti po bilanci stanja za začasne razlike, ki se pojavijo med 
knjigovodskimi in davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti do virov sredstev.

KAPITAL

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

REZERVACIJE

Rezervacije obsegajo rezervacije za odpravnine ter rezervacije za jubilejne nagrade. Oblikujejo se na podlagi 
aktuarskega 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.

Oblikujemo tudi rezervacije za morebitne obveznosti iz gospodarskih sporov in pravd ter rezervacije iz delovnih 
sporov po oceni pravne službe. 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

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

Pri Pošti Slovenije razčlenjujemo prihodke in odhodke na poslovne prihodke in odhodke, finančne prihodke in 
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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.

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.

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

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.
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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. 

Pri obračunu amortizacije smo uporabili naslednje stopnje:

Amortizacijske stopnje so bile v letu 2010 enake kot v letu 2009.

STROŠKI DELA IN STROŠKI POVRAČIL

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.• 

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.

Vrsta sredstev

1. Neopredmetena sredstva

2. Opredmetena osnovna sredstva:

  - poštne zgradbe in stanovanja

  - zgradbe poštnih logističnih centrov

  - oprema za opravljanje dejavnosti

  - transportna sredstva

  - računalniška oprema

  - zemljišče - parkirišče

3. Naložbene nepremičnine

2010

od 10 do 33,3 %            

od 2 do 5 %

 2 %

od 10 do 20 %

od 12,5 do 50 %

33,3 %

2 %

2 %

Amortizacijska stopnja po vrstah osnovnih sredstev
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POJASNILA K BILANCI STANJA

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.

DOLGOROČNA SREDSTVA

A

A1
GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

Vrednost

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2010

Povečanja - nove nabave

Zmanjšanja - izločitve

Prenosi med skupinami OS

Stanje 31. 12. 2010

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2010

Amortizacija 2010

Zmanjšanja - izločitve 

Prenosi med skupinami OS

Stanje 31. 12. 2010

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2010

Stanje 31. 12. 2010

Prikaz gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2010

Premoženjske
pravice

67.057

268.167

62.672

0

272.552

67.057

37.701

62.672

0

42.086

0

230.465

Druga neopredmetena 
sredstva

2.465.101

314.401

0

0

2.779.501

1.252.814

608.398

0

0

1.861.212

1.212.287

918.289

Skupaj neopr.
dolg. sredstva

2.532.158

582.568

62.672

4.405.739

3.052.053

1.319.871

646.099

62.672

0

1.903.299

1.212.287

1.148.754

v EUR
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Vrednost

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2009

Povečanja - nove nabave

Zmanjšanja - izločitve

Prenosi med skupinami OS

Stanje 31. 12. 2009

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2009

Amortizacija 2009

Zmanjšanja - izločitve 

Prenosi med skupinami OS

Stanje 31. 12. 2009

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2009

Stanje 31. 12. 2009

Prikaz gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2009

Premoženjske
pravice

67.057

0

0

0

67.057

67.057

0

0

0

67.057

0

0

Naložbe v tuja opredmetena 
osnovna sredstva

4.405.760

62.473

52.161

4.416.072

0

3.817.204

130.754

52.161

3.895.797

0

588.556

0

Druga neopredmetena 
sredstva

1.549.751

925.466

10.116

0

2.465.101

823.717

439.209

10.112

0

1.252.814

726.034

1.212.287

Skupaj neopr.
dolg. sredstva

6.022.568

987.939

62.277

4.416.072

2.532.158

4.707.978

569.963

62.273

3.895.797

1.319.871

1.314.590

1.212.287

v EUR

Druga neopredmetena sredstva so se povečala zaradi vlaganj v programsko opremo, premoženjske pravice pa zaradi 
nakupa novih licenc.

Družba ni zastavila neopredmetenih  sredstev kot jamstvo za dolgove.
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GIBANJE OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV IN NALOŽBENIH NEPREMIČNIN

A2

Vrednost

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2010

Povečanja - nove nabave

Zmanjšanja - izločitve

Prenosi OS med skupinami

Stanje 31. 12. 2010

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2010

Amortizacija 2010

Povečanja - nove nabave

Zmanjšanja - izločitve

Prenosi OS med skupinami

Stanje 31. 12. 2010

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2010

Stanje 31. 12. 2010

Zemljišča

14.711.322

2.286

110.533

2.980

14.600.094

250.042

43.375

0

0

0

293.417

14.461.279

14.306.677

Zgradbe

217.279.882

1.889.776

1.053.323

255.388

218.371.723

58.563.765

4.342.053

0

383.853

208.029

62.729.994

158.716.117

155.641.729

Oprema

113.594.534

7.443.968

5.645.823

192.676

115.200.003

83.595.340

8.818.782

7.552

5.573.227

195.639

86.652.808

29.999.194

28.547.195

Skupaj

348.920.202

19.074.449

16.519.506

385.352

351.860.497

143.219.266

13.254.343

7.552

5.957.080

388.804

150.521.607

205.700.935

200.953.537

Prikaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010

Naložbene
nepremičnine

2.571.345

0

0

62.223

2.509.122

810.119

50.133

0

0

14.864

845.388

1.761.226

1.663.734

Investicije
v teku

763.119

9.738.419

9.709.827

2.491

794.202

0

0

0

0

0

0

763.120

794.202

v EUR
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Vrednost

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2009

Povečanja - nove nabave

Zmanjšanja - izločitve

Prenosi OS med skupinami

Stanje 31. 12. 2009

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2009

Amortizacija 2009

Povečanja - nove nabave

Zmanjšanja - izločitve

Prenosi OS med skupinami

Stanje 31. 12. 2009

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2009

Stanje 31. 12. 2009

Zemljišča

13.576.935

1.240.689

116.102

9.800

14.711.322

206.668

43.375

0

0

0

250.043

13.370.267

14.461.279

Zgradbe

214.528.941

4.191.826

155.752

-1.285.133

217.279.882

55.090.297

4.279.173

-502.160

96.019

-207.525

58.563.765

159.438.644

158.716.117

Oprema

109.716.332

9.350.972

9.888.843

4.416.072

113.594.533

81.351.104

8.143.749

39.641

9.834.952

3.898.797

83.595.340

28.365.228

29.999.194

Skupaj

340.124.899

30.686.930

26.307.699

4.416.072

348.920.201

137.224.743

12.492.217

-462.519

9.930.971

3.898.797

143.219.266

202.900.156

205.700.935

Prikaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009

Naložbene
nepremičnine

1.296.012

0

0

1.275.333

2.571.345

576.674

25.920

0

0

207.525

810.119

719.338

1.761.226

Investicije
v teku

1.006.679

15.903.443

16.147.002

0

763.120

0

0

0

0

0

0

1.006.679

763.120

v EUR

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

Nižja vrednost zemljišč in zgradb konec leta 2010 je večinoma posledica prenosa na konto Opredmetena osnovna sredstva, 
namenjena prodaji (prenos zemljišč v vrednosti 54.965 evrov in zgradb v vrednosti 993.689 evrov), in medletnega odpisa. 
Razkritja k slabitvam zgradb in stroškom amortizacije so podana v pojasnilih k izkazu poslovnega izida (točki L2 in L4).

Zmanjšanje postavke Oprema je predvsem posledica odpisa računalniške opreme. 

Stanje investicij v teku je odvisno od novih nabav in aktiviranja zgradb in opreme v obračunskem obdobju. 
Aktiviranje investicij v teku je bilo v letu 2010 le nekoliko nižje od novih nabav.

V letni inventuri so izkazani inventurni manki v višini 27.719 evrov in presežek v višini 7.909 evrov (nabavna in 
odpisana vrednost). Zaradi dotrajanosti, uničenja in neuporabnosti so bila ob letni inventuri odpisana opredmetena 
osnovna sredstva s sedanjo vrednostjo v višini 1.910 evrov.

V finančnem najemu imamo en osebni avtomobil, katerega sedanja vrednost je na dan 31. december 2010 znašala 
28.890 evrov.

Družba ni zastavila opredmetenih osnovnih sredstev kot jamstvo za dolgove. 
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NALOŽBENE NEPREMIČNINE 

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 L2).  
V letu 2010 je bilo ustvarjenih 200.302 evrov prihodkov, odhodki pa so znašali 86.782 evrov, od tega stroški 
amortizacije 51.022 evrov.

Naložbene nepremičnine niso samostojne enote, ampak deli poštnih zgradb. Mednje smo vključili:
naložbene nepremičnine v počitniških stanovanjih in• 
naložbene nepremičnine v poslovnih prostorih, ki jih dajemo v najem.• 

V letu 2010 smo naložbene nepremičnine znižali za 62.223 evrov – zgradba Dole pri Litiji (nepremičnina zaradi 
odpovedi enega od najemnikov več ne dosega kriterijev za umestitev med naložbene nepremičnine).

Strokovna skupina družbe je pregledala naložbene nepremičnine in ocenila, da so knjigovodske vrednosti v višini 
1.298.892,21 evrov primerne in ne odstopajo od poštenih vrednosti.

Druge dolgoročne časovne razmejitve konec leta 2010 predstavljajo vnaprej vplačani stroški iz naslova stanovanjskega 
rezervnega sklada. 
Zmanjšanje postavke v primerjavi z letom 2009 izhaja iz obračunanih razmejitev iz leta 2008 v višini 2.320.634 
evrov (prihodki iz mednarodnega obračuna).

A3
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Zap. št. / Postavka

1. Druge dolgoročne časovne razmejitve

Skupaj

31. 12. 2010

175.932

175.932

31. 12. 2009

2.461.327

2.461.327

v EUR

Indeks

7

7
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A4
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

Dolgoročne finančne naložbe

Zap. št. / Postavka

1. Deleži v skupini podjetij, od tega:

  - delež v odvisnem podjetju

 - deleži v pridruženih podjetjih

 - drugi dolgoročni deleži

2. Dolgoročni depoziti

3. Dolgoročni depoziti v pridruženem podjetju

4. Dolgoročno dana posojila drugim

Skupaj

31. 12. 2010

10.628.249

1.551.394

8.935.248

141.607

50.000

8.394.103

379.334

19.451.686

31. 12. 2009

10.639.186

1.551.394

8.935.248

152.544

50.000

8.487.119

301.804

19.478.109

v EUR

Indeks

100

100

100

93

100

99

126

100

Stanje 31. 12. 2009

Povečanja

Zmanjšanja

Prevrednotovanje - okrepitev

Prevrednotovanje - oslabitev

Stanje 31. 12. 2010

1.551.394

1.551.394

8.935.248

8.935.248

152.544

10.937

141.607

50.000

50.000

8.487.119

43.278

136.294

8.394.103

301.804

345.025

283.798

16.303

379.334

19.478.109

388.304

420.093

16.303

10.937

19.451.686

Delež v
odvisnem 
podjetju

Drugi
dolgoročni

deleži
Drugim Drugim

V
pridruženem

podjetju

Deleža v
pridruženih 
podjetjih

Skupaj

Deleži v skupini podjetij Dolgoročni depoziti Dolgoročno
dana posojila

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb 
v EUR

Vrednost

Pošta Slovenije ima 100-odstotni delež v hčerinski družbi EPPS. Konsolidacija družbe  se ne opravlja, ker to ni 
pomembno za resničen in pošten prikaz rezultatov Pošte Slovenije.
Pridruženi podjetji sta PBS (45-odstotni delež) in Feniksšped (49-odstotni delež). Drugi dolgoročni deleži 
predstavljajo naložbe v Športno loterijo Slovenije – 20 %, vendar je poslovanje omejeno na prodajo srečk in 
vplačevanje stav na poštnih okencih in tako za Pošto Slovenije ni strateškega pomena, zato je vodeno med drugimi 
finančnimi naložbami skupaj z Zavarovalnico Triglav in družbo City Maribor.
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Depozite v pridruženih podjetjih predstavljajo dolgoročni depozit pri PBS iz naslova stanovanjskih posojil v višini 
90.199 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 % (letna obrestna mera), pa po obrestni meri 6-mesečni EURIBOR + 2,7 % (letna obrestna mera). 

Dolgoročni depoziti drugim so vezana sredstva pri Novi Kreditni banki Maribor, obrestovana s 3,3-odstotno fiksno 
obrestno mero (letna obrestna mera). 

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. 

V skladu z 19. točko prvega odstavka 69. člena ZGD-1 Pošta Slovenije razkriva terjatev iz naslova neodplačanih 
posojil do delavcev, zaposlenih po individualni pogodbi, na dan 31. december 2010 v višini 7.600,96 evrov (v letu 2010 
odplačanih 2.605,23 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.

Povezane osebe

Družba

EPPS, d. o. o.

Poštna banka Slovenije, d. d.

Feniksšped, d. o. o.

Športna loterija in igre na srečo, d.d.

Skupaj

Sedež

Stegne 13 a, 1000 Ljubljana

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Zg. Brnik 130 e, 4210 Brnik

Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana

Delež v %

100

45

49

20

Vrednost kapitala
31. 12. 2010

3.143.945

43.952.433

15.641

10.147.864

57.259.883

Poslovni izid
v letu 2010

36.097

5.147.190

9.724

2.140.339

7.333.350

v EUR

A5
DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE 

Dolgoročne poslovne terjatve

Zap. št. / Postavka

1. Dolgoročne terjatve do delavcev

2. Dolgoročne terjatve do delavcev iz naslova prodanih stanovanj

3. Ostale dolgoročne terjatve

Skupaj

31. 12. 2010

835

2.221.241

5.900

2.227.976

31. 12. 2009

2.087

2.613.175

4.646

2.619.908

v EUR

Indeks

40

85

127

85
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Posojila zaposlenim za odkup službenih stanovanj so bila do 27. julija 2007 odobrena s fiksno 4-odstotno letno obrestno 
mero, z dobo vračila do 20 let, po tem datumu pa po 6-mesečni obrestni meri EURIBOR + 2 % (letna obrestna mera). 

Ostale dolgoročne terjatve obsegajo predvsem terjatve iz naslova štipendij.

Na višino terjatve za odložen davek iz naslova rezervacij je vplivalo črpanje rezervacij iz naslova jubilejnih nagrad 
in odpravnin. Na rast terjatev za odložen davek – ostalo je vplivalo oblikovanje popravkov vrednosti terjatev do 
kupcev in rezervacij iz naslova gospodarskih in delovnih sporov.

A6
ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK 

Odložene terjatve za davek 

Zap. št. / Postavka

1. Terjatve za odložen davek iz naslova rezervacij

2. Terjatve za odložen davek - ostalo

Skupaj

31. 12. 2010

2.130.797

445.029

2.575.826

31. 12. 2009

2.334.852

237.154

2.572.006

v EUR

Indeks

91

188

100

KRATKOROČNA SREDSTVA

B

B1
SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO 

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

Zap. št. / Postavka

1. Opredmetena osnovna sredstva, namenjena prodaji

Skupaj

31. 12. 2010

1.122.060

1.122.060

31. 12. 2009

532.377

532.377

v EUR

Indeks

211

211
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Med opredmetena osnovna sredstva, namenjena prodaji, so uvrščena osnovna sredstva, za katera se predvideva 
prodaja, in sicer:

poslovni prostori s pripadajočimi zemljišči: Hrastnik, Logatec, Ljubljana (Tržaška), Duh na Ostrem vrhu, Pesnica • 
pri Mariboru, Šmartno ob Paki, Buče, Gornji Grad, Jesenice - Javornik, Krmelj;
kombinirani objekt (poslovni prostor + 2 stanovanji) s pripadajočim zemljiščem: Polzela;• 
garaže s pripadajočimi zemljišči v Kranju in Gornji Radgoni;• 
stanovanjski objekt Vuhred - Orlica s pripadajočim zemljiščem;• 
zemljišča: Zgornje Gorje, Murska Sobota (Bakovska) in Ljutomer.• 

Povečanje vrednosti osnovnih sredstev, namenjenih prodaji, je posledica manjšega povpraševanja na trgu nepremičnin 
in povečanja objektov, namenjenih prodaji v letu 2010.

V letu 2010 smo odpisali zaloge v vrednosti 49.034 evrov (zastarelost, poškodbe, neuporabnost). Pri popisu je bil pri 
zalogah trgovskega blaga ugotovljen primanjkljaj v višini 2.028 evrov ter presežek v višini 2.295 evrov.

Porast vrednosti zalog trgovskega blaga je posledica nove ponudbe trgovskega blaga ter večje zaloge virtualnih 
predplačniških Mobi kartic za mobilno telefonijo.

Družba na dan 31. december 2010 nima zastavljenih zalog.

B2
ZALOGE

Zaloge

Zap. št. / Postavka

1. Material

2. Drobni inventar

3. Trgovsko blago

Skupaj

31. 12. 2010

140.463

155.830

1.297.304

1.593.597

31. 12. 2009

166.380

133.180

813.172

1.112.733

v EUR

Indeks

84

117

160

143



132

4Računovodsko
poročilo

Letno
poročilo2010

B3
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

Kratkoročne finančne naložbe 

Zap. št. / Postavka

1. Kratkoročno dana posojila

2. Kratkoročni depoziti pri bankah

Skupaj

31. 12. 2010

150.394

35.341.729

35.492.124

31. 12. 2009

141.775

35.040.269

35.182.044

v EUR

Indeks

106

101

101

Kratkoročno dana posojila zajemajo predvsem del dolgoročnih naložb, ki zapadejo v prihodnjem letu in se nanašajo 
na odobrena dolgoročna stanovanjska posojila pred letom 1995 (prevzeta po delitveni bilanci med Pošto Slovenije 
in Telekomom Slovenije).

Kratkoročni depoziti pri bankah se nanašajo na depozite, obrestovane z obrestno mero od 1,3 do 3,8 odstotka. 

B4
KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 

Kratkoročne poslovne terjatve 

Zap. št. / Postavka

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

 - kratk. posl. terjatve do odvisnega podjetja

 - kratk. posl. terjatve do pridruženih podjetij

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

Skupaj

31. 12. 2010

3.398.402

18.118

3.380.284

31.503.127

2.390.113

37.291.642

31. 12. 2009

3.693.946

39.306

3.654.641

30.666.378

2.567.566

36.927.890

v EUR

Indeks

92

46

92

103

93

101



133

4 Računovodsko
poročilo

Letno
poročilo 2010

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih zajemajo predvsem: 
predujme za obratna sredstva: 150.025 evrov,• 
kratkoročne terjatve za vstopni DDV: 673.993 evrov,• 
kratkoročne terjatve za davek od dohodka: 445.680 evrov,• 
terjatve do državnih institucij iz naslova boleznin in invalidnin: 345.424 evrov,• 
ostale kratkoročne terjatve – blagajniški primanjkljaji na poštah: 255.076 evrov, • 
kratkoročni del dolgoročnih terjatev iz naslova prodaje stanovanj: 216.659 evrov.• 

Kratkoročne poslovne terjatve do povezanih oseb v skupni višini 3.398.402 evrov predstavljajo terjatve do: EPPS 
(18.118 evrov), PBS (3.379.966 evrov) in Feniksšpeda (318 evrov). 
Pošta Slovenije ne izkazuje terjatev, ki bi jih morala razkriti v skladu z 19. točko prvega odstavka 69. člena ZGD-1.
Pošta Slovenije svojih terjatev ni zavarovala.

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

31. 12. 2010

32.203.564

2.089.676

906.341

352.812

315.515

424.917

998.817

37.291.642

Kratkoročne poslovne terjatve po zapadlosti

Zap. št. / Terjatve po zapadlosti

1. Nezapadle terjatve

2. Zamuda plačila:

 - do 30 dni

 - od 31 do 60 dni

 - od 61 do 90 dni

 - od 91 do 180 dni

 - od 181 do 365 dni

 - nad 366 dni

Skupaj

v EUR

Delež v %

86,4

5,6

2,4

0,9

0,8

1,1

2,7

100,0
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2010

2.438

0

500

0

1.938

1.912.954

56.712

919.008

151.968

231.059

10.360

11.359

2.504.649

0

173.321

0

0

173.321

149.457

4.291

0

8.841

144.907

2.064.849

1.153.332

152.468

239.900

10.360

11.359

2.824.815

Gibanje popravkov vrednosti terjatev 

Zap. št. / Postavka

1. Dolgoročno dana posojila

 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. Kratkoročne terjatve do kupcev

 Popravek vrednosti na dan 1. 1. 

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

 + oblikovani popravki vred. v letu do drugih

 - plačane sporne in dvomljive terjatve

 - odpis terjatev v letu 

 - popravek terjatev do tujine - tečajne razlike

 - popravek vknjižb

 Končno stanje popravka terjatev 31. 12. 

3. Druge kratkoročne terjatve

Popravek vrednosti na dan 1. 1.

 + oblikovani popravki vred. v letu

 - plačane sporne in dvomljive terjatve

 - odpis terjatev v letu 

 Končno stanje popravka terjatev 31. 12. 

4. Ostale kratkoročne terjatve

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 

 + oblikovani popravki vred. v letu 

 - plačane sporne in dvomljive terjatve

 - odpis terjatev v letu 

Končno stanje popravka terjatev 31. 12. 

Skupaj

Popr. vred. na dan 1. 1. 

 + oblikovani popravki v letu 

 - plačane sporne in dvomljive terjatve

 - odpis terjatev v letu 

 + tečajne razlike 

 - popravek terjatev 

Končno stanje popr. vrednosti terjatev 31. 12.

v EUR

2009

2.938

0

500

0

2.438

1.705.834

48.965

542.638

119.537

224.244

0

40.701

1.912.954

0

0

0

0

0

140.297

10.004

343

502

149.457

1.849.069

601.607

120.380

224.746

0

40.701

2.064.849
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Višje oblikovani popravki terjatev v letu 2010 so odraz likvidnostnih težav gospodarskih subjektov, najvišji vpliv pa 
je imelo oblikovanje popravka vrednosti terjatev za podjetje Merkur Kranj v višini 358 tisoč evrov.

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.

B5
DENARNA SREDSTVA

Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina

Zap. št. / Postavka

1. Gotovina v blagajni in prejeti čeki

2. Denarna sredstva v banki

Skupaj

31. 12. 2010

8.664

2.508.713

2.517.376

31. 12. 2009

8.977

2.299.668

2.308.645

v EUR

Indeks

97

109

109

Aktivne časovne razmejitve zajemajo pretežno vkalkulirane prihodke iz naslova mednarodnega obračuna v višini 
6.692.314 evrov za leti 2009 (3.192.829 evrov) in 2010 (3.499.485 evrov).

C
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Zap. št. / Postavka

1. Kratkoročno odloženi stroški in odhodki

Skupaj

31. 12. 2010

7.116.354

7.116.354

31. 12. 2009

4.784.550

4.784.550

v EUR

Indeks

149

149
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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.

Kapitalske rezerve se glede na leto 2009 niso spremenile in so posledica odprave splošnega prevrednotovalnega 
popravka kapitala.
Če bi družba prevrednotila kapital s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin za leto 2010 (1,9 %), bi izkazala čisti 
dobiček v višini 11.382.281 evrov.

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

D
KAPITAL

Kapital

Zap. št. / Postavka

1. Osnovni kapital

2. Kapitalske rezerve

3. Rezerve iz dobička:

 - zakonske rezerve

 - druge rezerve iz dobička

4. Presežek iz prevrednotenja

5. Preneseni čisti dobiček

6. Čisti dobiček poslovnega leta

Skupaj

31. 12. 2010

121.472.482

85.697.131

15.676.384

5.846.080

9.830.304

37.774

11.533.528

15.498.874

249.916.173

31. 12. 2009

121.472.482

85.697.130

14.860.654

5.030.350

9.830.304

32.409

19.622.656

17.910.608

259.595.940

v EUR

Indeks

100

100

105

116

100

117

59

87

96
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Rezervacije za obveznosti do zaposlenih za odpravnine in jubilejne nagrade temeljijo na aktuarskem izračunu, v 
katerem so bili upoštevani: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, verjetnost smrtnosti, verjetnost 
invalidnosti, fluktuacija kadrov, diskontna stopnja v višini 5,5 odstotka, rast plač v RS in v družbi v višini 3,5 
odstotka, prispevna stopnja 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). 

Višina rezervacij za tožbe je določena glede na višino škodnega zahtevka ali ocenjena glede na pričakovano možno 
višino (če dejanski zahtevek še ni znan) od pravne službe.

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

E

E1
REZERVACIJE 

Rezervacije 

Gibanje rezervacij

Zap. št. / Postavka

1. Rezervacije za jubilejne nagrade

2. Rezervacije za odpravnine

3. Rezervacije za tožbe

4. Rezervacije iz naslova nepremičnini

Skupaj

Zap. št. / Postavka

1. Rezervacije za jubilejne nagrade

2. Rezervacije za odpravnine

3. Rezervacije za tožbe

4. Rezervacije iz naslova nepremičnin

Skupaj

31. 12. 2010

3.329.813

10.141.650

1.080.934

548.640

15.101.037

Stanje na dan
1. 1. 2010

3.232.381

9.593.528

501.500

565.732

13.893.140

Poraba v letu
2010

341.976

774.681

31.966

0

1.148.623

Odprava v letu
2010

0

0

0

17.092

17.092

Oblikovanje v letu
2010

439.409

1.322.803

611.400

0

2.373.611

Stanje na dan
31. 12. 2010

3.329.813

10.141.650

1.080.934

548.640

15.101.037

31. 12. 2009

3.232.381

9.593.528

501.500

565.732

13.893.140

v EUR

v EUR

Indeks

103

106

216

97

109
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E2
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Zap. št. / Postavka

1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Skupaj

31. 12. 2010

0

0

31. 12. 2009

1.052.850

1.052.850

v EUR

Indeks

0

0

V dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah smo izkazali vnaprej obračunane stroške iz naslova mednarodnega 
obračuna. V letu 2010 smo dolgoročne pasivne časovne razmejitve po stanju na dan 31. december 2009, ki so 
izvirale iz leta 2008 na osnovi mednarodnih obračunov, zaprli.

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. Konec leta 2010 smo kratkoročni del dolgoročnega kredita (1.748.852 
evrov), ki zapade v dokončno odplačilo v letu 2011, prenesli na kratkoročne finančne obveznosti.

Obrestne mere se gibljejo v razponu od 1,013 do 1,238 odstotka (za 3- in 6-mesečni EURIBOR so vzeti podatki na 
dan 31. december 2010). 

F
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

Dolgoročne obveznosti 

Zap. št. / Postavka

1. Dolgoročno dobljena posojila pri bankah

2. Druge dolgoročne finančne obveznosti

3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 

Skupaj

31. 12. 2010

0

21.832

503

22.335

31. 12. 2009

1.748.852

0

8.342

1.757.194

v EUR

Indeks

0

0

6

1
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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).

Druge dolgoročne finančne obveznosti se nanašajo na obveznosti iz finančnega najema za osebni avtomobil. 

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

Kratkoročne finančne obveznosti do bank (ne do PBS) zajemajo kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti, 
ki zapadejo v letu 2010, v znesku 1.748.853 evrov. Obrestne mere se gibljejo v razponu od 1,013 do 1,238 odstotka. 
Obveznosti so zavarovane z  menicami. 
Kratkoročne finančne obveznosti zajemajo tudi zadnji obrok izplačila lastniku iz naslova razdelitve poslovnega 
izida 2009 v višini 7.650.000 evrov.
Kratkoročne poslovne obveznosti do povezanih oseb v skupni višini 421.963 evrov predstavljajo terjatve do: PBS 
(418.586 evrov) in EPPS (3.377 evrov).
Obveznosti do dobaviteljev zajemajo:

obveznosti do dobaviteljev osnovnih sredstev – 1.252.808 evrov in• 
obveznosti do dobaviteljev obratnih sredstev –  7.657.864 evrov (od tega so obveznosti do dobaviteljev za obratna • 
sredstva v višini 16.488 evrov izkazane v kratkoročnih poslovnih obveznostih do skupine podjetij). 

G
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne obveznosti

Zap. št. / Postavka

1. Kratkoročne finančne obveznosti

2. Kratkoročne poslovne obveznosti

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

 - kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženih podjetij

 - kratkoročne poslovne obveznosti do odvisnega podjetja

 b. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

 c. Kratkoročne obveznosti do drugih

Skupaj

31. 12. 2010

9.407.294

29.386.379

421.963

418.586

3.377

8.894.185

20.070.231

38.793.673

31. 12. 2009

3.248.283

28.801.293

414.701

414.306

394

7.867.700

20.518.892

32.049.576

v EUR

Indeks

290

102

102

101

856

113

98

121
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Kratkoročne obveznosti do drugih zajemajo:
obveznosti do zaposlenih – 10.539.236 evrov,• 
obveznosti do države za prispevke za socialno varnost  in davke – 4.667.470 evrov,• 
obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje – 1.901.505 evrov in• 
ostale kratkoročne obveznosti – 3.367.496 evrov (obveznosti po odločbah, obveznosti do PBS za plačilni promet, • 
blagajniški presežki …).

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 2010.

V pasivnih časovnih razmejitvah so zajeti vnaprej obračunani stroški za neizkoriščen letni dopust in stroški presežkov 
ur. Vkalkulirani stroški iz naslova mednarodnega obračuna so izkazani v višini 4.493.146 evrov.

H
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Zap. št. / Postavka

1. Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki

2. Kratkoročno odloženi prihodki

Skupaj

31. 12. 2010

7.646.477

187.168

7.833.644

31. 12. 2009

6.544.067

173.368

6.717.435

v EUR

Indeks

117

108

117

I
ZABILANČNA EVIDENCA

Zabilančna evidenca

Zap. št. / Pomembne postavke zabilančne evidence

1. Zaloge trgovskega blaga v konsignaciji

2. Gotovina PBS v poslovnih enotah družbe

3. Drugo

Skupaj

31. 12. 2010

6.846.528

7.739.852

3.641.502

18.227.883

31. 12. 2009

10.943.054

6.473.887

1.409.039

18.825.980

v EUR

Indeks

63

120

258

97
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Postavka Drugo se nanaša predvsem na bančne garancije za dobro izvedbo poslov (2.465.628 evrov), carinsko 
garancijo pri NKBM (499.757 evrov), opremo Loterije Slovenije (102.055 evrov), opremo Minolta (122.687 evrov) 
in zaloge virtualnih predplačniških kartic slovenskih operaterjev mobilne telefonije (426.297 evrov).

POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

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 25.6. Vrednosti so izkazane 
za tekoče in preteklo obdobje.

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.

Prihodki od prodaje so doseženi predvsem na območju Republike Slovenije.

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 2010 naslednji skupini storitev:

prihodki od prenosa standardnih pisem v domačem prometu brez storitve – 46.330.400 evrov in• 
prihodki od vplačil posebnih položnic – 23.150.708 evrov.• 

Na porast prihodkov vplivajo višji prihodki od pisemskih storitev, kar je posledica dviga cen standardnega in navadnega 
pisma ter dopisnic v notranjem in mednarodnem prometu; zaradi večjega števila opravljenih storitev ter pridobitve 
novih poslov pa so porasli tudi prihodki od nenaslovljene direktne pošte in prihodki od ostalih poštnih storitev.

J
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 

Čisti prihodki od prodaje

Zap. št. / Postavka

1. Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu

2. Prihodki od prodaje storitev na tujih trgih

3. Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu

4. Prihodki od prodaje blaga in materiala na tujih trgih

Skupaj

2010

222.242.996

3.918.372

6.314.869

138.652

232.614.889

 2009

218.708.297

3.890.509

7.224.323

92.641

229.915.770

v EUR

Indeks

102

101

87

150

101
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K
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

(S PREVREDNOTOVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI)

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

Zap. št. / Postavka

1. Dobiček od prodaje (izločitve) osnovnih sredstev

2. Prevrednotovalni poslovni prihodki od terjatev

3. Odprava rezervacij za vkalkulirane stroške LD

4. Odprava rezervacij za nepremičnine

Skupaj

2010

267.700

152.468

218.594

17.092

655.853

2009

249.637

120.380

249.921

290.807

910.745

v EUR

Indeks

107

127

87

6

72

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.

PO FUNKCIONALNIH VRSTAH 

L
STROŠKI

Stroški po funkcionalnih vrstah

Zap. št. / Postavka

1. Stroški prodanih storitev

2. Stroški prodaje

3. Stroški uprave

4. Nabavna vrednost trgovskega blaga

Skupaj

2010

160.380.060

16.343.196

34.620.462

3.639.638

214.983.357

2009

157.669.553

15.914.252

31.553.400

4.588.368

209.725.572

v EUR

Indeks

102

103

110

79

103
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Stroški materiala in energije so bili v letu 2010 za 3 odstotke nižji kot v preteklem letu. V strukturi so deleži 
posameznih vrst stroškov naslednji:

gorivo za transportna sredstva 33 odstotkov oz. 3.369.207 evrov,• 
električna energija 18 odstotkov oz. 1.844.747 evrov,• 
energija za ogrevanje 10 odstotkov oz. 1.069.617 evrov,• 
odpis službene in varstvene obleke ter obutve 7 odstotkov oz. 707.094 evrov,• 
stroški materiala za vzdrževanje OS in DI 8 odstotkov oz. 787.449 evrov,• 
stroški odpisov drobnega inventarja 4 odstotke oz. 502.369 evrov,• 

PO NARAVNIH VRSTAH

L1
STROŠKI MATERIALA, STORITEV IN NABAVNE 

VREDNOSTI TRGOVSKEGA BLAGA 

Stroški materiala, storitev in nabavne vrednosti trgovskega blaga

Zap. št. / Postavka

1. Stroški materiala

  - stroški materiala 

  - stroški energije

  - odpis drobnega inventarja

  - stroški pisarniškega materiala in strokovne literature

  - popisne razlike pri materialu

2. Stroški storitev

  - stroški prevoznih storitev

  - najemnine

  - stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev

  - stroški storitev poštnega prometa

  - povračila stroškov v zvezi z delom

  - stroški intelektualnih storitev in osebnih storitev

  - zavarovalne premije, stroški bančnih storitev in plačilnega prometa,

  - stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentance

  - stroški drugih storitev

3. Nabavna vrednost trgovskega blaga

Skupaj

2010

10.324.297

1.893.449

6.283.571

1.209.463

969.817

-32.002

37.402.476

2.196.706

3.353.533

7.471.887

6.613.289

1.904.888

2.152.128

2.492.504

1.855.265

9.362.274

3.639.638

51.366.411

2009

10.609.585

2.011.433

6.315.387

1.483.721

805.717

-6.673

35.476.059

2.369.230

3.561.217

7.680.781

5.442.483

1.699.341

1.496.725

2.370.435

1.709.738

9.146.108

4.588.368

50.674.011

v EUR

Indeks

97

94

99

82

120

480

105

93

94

97

122

112

144

105

109

102

79

101
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stroški pisarniškega materiala in kartuš 8 odstotkov oz. 831.218 evrov,• 
stroški pomožnega materiala za poštno manipulacijo 6 odstotkov oz. 571.399 evrov,• 
 stroški obrazcev za poštno manipulacijo 4 odstotke oz. 452.412 evrov in• 
drugi stroški materiala  2 odstotka oz. 188.786 evrov.• 

Stroški storitev so bili v letu 2010 za 5 odstotkov višji kot v preteklem letu, na porast vplivajo predvsem višji stroški 
iz naslova mednarodnega obračuna. V strukturi stroškov storitev zavzemajo največji delež:

stroški mednarodnega obračuna za poštne storitve (16 % oz. 5.999.809 evrov), • 
stroški študentskega dela (12 % oz. 4.494.362 evrov), • 
stroški vzdrževanja računalniške opreme in licenc (9 % oz. 3.330.753 evrov), • 
stroški zakupljenih vodov in pogodb za vzdrževanje telekomunikacijskih naprav (7 % oz. 2.435.582 evrov),• 
stroški vzdrževanja stavb (5 % oz. 1.767.697 evrov),• 
stroški zavarovanja (5 % oz. 1.983.493 evrov), • 
 stroški prevoza pošte z motornimi vozili (4 % oz. 1.568.015 evrov),• 
stroški čiščenja (5 % oz. 1.871.367 evrov) in• 
stroški vzdrževanja osebnih in tovornih vozil (4 % oz. 1.552.557 evrov).• 

V letu 2010 je bilo porabljenih za revizorske preglede (revidiranje letnega poročila) 20.955 evrov. Drugih poslov z 
revizorji ni bilo.

L2
AMORTIZACIJA

Amortizacija

Zap. št. / Postavka

1. Neopredmetena sredstva

2. Opredmetena sredstva:

 - zgradbe

 - oprema

 - zemljišče - parkirišče

 - amortizacija naložbenih nepremičnin

Skupaj

2010

646.740

13.253.702

4.342.054

8.818.141

43.375

50.133

13.900.442

2009

569.964

12.492.216

4.279.173

8.143.748

43.375

25.920

13.062.180

v EUR

Indeks

113

106

101

108

100

193

106
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V drugih stroških dela so največje postavke:
regres – 6.675.308 evrov,• 
prevoz na delo – 5.391.914 evrov,• 
prehrana med delom – 5.335.409 evrov,• 
denarne nagrade delavcem – 238.286 evrov,• 
čiščenje in urejanje okolice – 120.062 evrov,• 
solidarnostne pomoči – 104.623 evrov in• 
 nagrade za projektno delo – 96.427 evrov.• 

Prejemki, ki so jih v poslovnem letu prejele skupine oseb iz 16. točke prvega odstavka 69. člena ZGD-1, so naslednji:
poslovodstvo – 345.400 evrov,• 
nadzorni svet – 32.673 evrov in• 
zaposleni po individualnih pogodbah – 1.954.669 evrov.• 

L3
STROŠKI DELA   

Stroški dela

Zap. št. / Postavka

1. Stroški dela

  - plače zaposlenih

  - nadomestila plač zaposlenim

   - dajatve na plače za zagotavljanje socialne varnosti

   - dodatno pokojninsko zavarovanje II. steber

   - drugi stroški dela

Skupaj

2010

90.076.300

17.399.641

17.480.767

3.136.696

18.204.212

146.297.616

2009

87.714.002

17.977.845

17.176.402

2.908.686

18.168.050

143.944.985

v EUR

Indeks

103

97

102

108

100

102

Prejemki poslovodstva v letu 2010

Poslovodstvo

Hauc Aleš

Marinič Igor

Filipič Vinko

Andric Matjaž

Skupaj

Druga nadomestila*

1.436

1.293

1.302

0

4.032

Bruto plača

113.785

102.884

101.377

4.758

322.804

Nagrada

5.557

5.001

5.001

0

15.559

Regres za LD

1.002

1.002

1.002

0

3.006

v EUR

Skupaj prejemki

121.781

110.180

108.682

4.758

345.400

*Potni stroški, prehrana, dnevnice, nočnine.
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Prejemki članov nadzornega sveta v letu 2010

Člani nadzornega sveta

Bahun Drago

Čok Vojko

Golc Goropečnik Mojca

Gorjup Barbara

Grošelj Klemen

Keše Bernarda

Kukovica Peter

Pograjc Božidar

Senčur Miloš

Vezjak Blanka

Virant Darinka

Zaman Groff Maja

Skupaj

Potni stroški

661

1.171

217

409

299

1.270

1.743

2.018

407

0

1.714

135

10.046

Sejnina

2.145

1.375

825

1.111

1.073

2.750

2.833

4.290

1.045

1.320

3.641

220

22.627

v EUR

Skupaj prejemki

2.806

2.546

1.042

1.520

1.372

4.020

4.576

6.308

1.452

1.320

5.355

355

32.673

Stroški dela na zaposlenega

Zap. št. / Postavka

1. Povprečno št. zaposlencev na podlagi del. ur

2. Stroški dela na zaposlenca v EUR 

2010

6.281

23.291

2009

6.399

22.495

Indeks

98

104

L4
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

Zap. št. / Postavka

1. Izguba ob izločitvi osn. sredstev

2. Popisni primanjkljaji pri osn. sredstvih

Skupaj

2010

109.148

0

109.148

2009

29.218

1.379

30.597

v EUR

Indeks

374

0

357

Izgubo ob izločitvi osnovnih sredstev predstavlja negativna razlika med prodajno vrednostjo osnovnih sredstev 
in njihovo neodpisano sedanjo knjigovodsko vrednostjo. Med postavkami v letu 2010 predstavlja najvišji znesek 
54.015 evrov izguba ob denacionalizaciji dela zemljišča poštnega logističnega centra Ljubljana.
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Popravki vrednosti terjatev so v primerjavi z letom 2009 višji, kar je predvsem posledica likvidnostnih težav 
gospodarskih subjektov (najvišji popravek v letu 2010 v višini 358 tisoč evrov za Merkur Kranj).
V letu 2010 smo v skladu s spremembo Pravilnika o računovodstvu oblikovali popravek vrednosti terjatev iz 
mednarodnega obračuna za terjatve, starejše od dveh let.

Postavka Rezervacije predstavlja oblikovane rezervacije za leto 2010 iz naslova jubilejnih nagrad ter odpravnin in tožb. 

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.• 

Med stroške dajatev, ki niso odvisni od stroškov dela, sodijo: rekreacija delavcev, aktivnosti upokojencev, novoletna 
obdaritev otrok, socialna izplačila, izplačila za humanitarne, kulturne in druge namene ter organizacija srečanja 
poslovodstva z upravniki pošt.

Pri obratnih sredstvih

Zap. št. / Postavka

1. Popravki vrednosti terjatev

2. Popravki vrednosti zalog

3. Popravki vrednosti tujih terjatev

Skupaj

2010

983.259

299

169.074

1.152.632

2009

560.905

-734

0

560.171

v EUR

Indeks

175

-41

0

206

M
DRUGI POSLOVNI ODHODKI    

Drugi poslovni odhodki

Zap. št. / Postavka

1. Drugi poslovni odhodki, od tega:

 - rezervacije

 - drugi stroški

Skupaj

2010

3.418.888

2.373.611

1.045.277

3.418.888

2009

2.044.396

1.000.537

1.043.859

2.044.396

v EUR

Indeks

167

237

100

167
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N
FINANČNI PRIHODKI  

Finančni prihodki

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

 - finačni prihodki iz posojil, danih drugim

3. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

Skupaj

2010

249.760

2.055.907

335.411

1.720.496

341.754

2.647.421

2009

33.194

2.033.200

507.900

1.525.300

299.173

2.365.567

v EUR

Indeks

752

101

66

113

114

112

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

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini, se nanašajo na kratkoročni kredit pri PBS, ki je bil do konca leta 2010 
odplačan. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank, so se v letu 2010 znižali zaradi nižjih obrestnih mer (padec EURIBOR-a).  

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do dobaviteljev predstavljajo negativne tečajne razlike.

O
FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki

Zap. št. / Postavka

1. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti, od tega:

 - finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini

 - finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

 - finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

2. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti, od tega:

 - finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti

 - finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

Skupaj

2010

143.825

44.384

98.435

1.006

93.218

92.093

1.125

237.043

2009

163.967

0

162.281

1.686

52.927

47.877

5.050

216.894

v EUR

Indeks

88

0

61

60

176

192

22

109
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Prejete odškodnine vključujejo povrnjene odškodnine za poškodovana transportna sredstva oz. poškodbe na objektih 
ter odškodnine zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti. 

Druge postavke vključujejo predvsem blagajniške presežke, odpise obveznosti po inventurnem elaboratu ter poračun 
DDV (zaradi višjega končnega odbitnega deleža vstopnega DDV za leto 2010 kot je bil upoštevan med letom).

P
DRUGI PRIHODKI

Drugi prihodki

Zap. št. / Postavka

1. Izterjane odpisane terjatve

2. Prejete odškodnine

3. Prejete nagrade - preseganje kvote invalidi

4. Druge  postavke

Skupaj

2010

6.944

83.273

364.308

191.903

646.428

2009

4.010

181.308

278.551

289.216

753.085

v EUR

Indeks

173

46

131

66

86

R
DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki

Zap. št. / Postavka

1. Denarne kazni

2. Odškodnine

3. Druge neobičajne postavke

Skupaj

2010

3.055

71.540

7.203

81.799

2009

9.499

87.911

4.944

102.354

v EUR

Indeks

32

81

146

80

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

Odloženi davki, ki vplivajo na poslovni izid 2010

- rezervacije (jubilejne nagrade, odpravnine, tožbe),

- popravek vrednosti poslovnih terjatev in

- opredmetena osnovna sredstva

Skupaj

v EUR

Na dan 31. 12. 2010

161.866

-138.314

-27.372

-3.820

Družba v izkazu poslovnega izida prikazuje -3.820 evrov odloženega davka, kar je vplivalo na zvišanje poslovnega 
izida obračunskega obdobja.

POJASNILA K IZKAZU DENARNEGA TOKA 

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. 

Prejemki v letu 2010

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

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 2010 nismo potrebovali dolgoročnih kreditov, najeta kratkoročna kreditna sredstva za pokrivanje rednega 
poslovanja in investicij pa so bila v istem letu tudi vrnjena.

Skupni prejemki so se v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 zmanjšali za 4 odstotke, medtem ko so se prejemki od 
poslovanja povečali za 1 odstotek, kar je posledica večjega obsega opravljenih storitev in s tem prihodkov. Posledica 
zmanjšanja skupnih prejemkov je nižji odpoklic kratkoročnih depozitov (v letu 2009 smo kratkoročne depozite 
vezali za krajši čas, zato smo beležili višje prejemke pri naložbenju).
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Izdatki v letu 2010

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.

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

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 in kratkoročnih kreditov in udeležbo pri 
dobičku lastniku.

Skupni izdatki so v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 nižji za 4 odstotke. Izdatki pri poslovanju so v letu 2010 ostali 
na enaki ravni kot v letu 2009. Izdatki pri naložbenju so nižji, saj so se znižali izdatki za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev, prav tako je bila nižja vezava depozitnih sredstev. Višji pa so izdatki pri financiranju, saj smo 
izplačali višjo udeležbo pri dobičku lastniku, hkrati smo povrnili kratkoročni kredit. 

POJASNILA K IZKAZU GIBANJA KAPITALA

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

1. V breme prenesenega čistega dobička v višini 25.999.735 evrov je bila na osnovi sklepa Vlade RS (102. redna 
seja dne 7. oktobra 2010) izplačana:
udeležba pri dobičku edinemu družbeniku v višini 23.000.000 evrov in• 
udeležba pri dobičku zaposlenim v višini 2.999.735 evrov. • 

2. V skladu s 64. in 230. členom ZGD-1 se je znižal čisti dobiček tekočega leta za 815.730 evrov  zaradi prenosa v 
zakonske rezerve. 

3. Presežek iz prevrednotenja se je povečal za 16.303 evre iz naslova dolgoročnih finančnih naložb (prevrednotenje 
obveznic SOD-a) in zmanjšal za 10.937 evrov (prevrednotenje delnic v Zavarovalnici Triglav).
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POSLOVANJE S POVEZANIMI OSEBAMI 

4.4

Prihodki/odhodki s podjetjem v skupini in s pridruženima podjetjema v letu 2010

Zap. št. / Postavka

1. Prihodki

 - poslovni prihodki

 - finančni prihodki (obresti od danega posojila)

 - odprava oslabitve finančne naložbe

 - drugi prihodki

2. Odhodki

 - poslovni odhodki

 - finančni odhodki

PBS

34.021.344

33.687.576

333.768

0

0

435.550

385.003

50.548

EPPS

204.929

204.929

0

0

0

6.599

6.599

0

Feniksšped

2.715

1.072

1.643

0

0

1.603

1.603

0

v EUR

Skupaj

34.228.987

33.893.577

335.411

0

0

443.753

393.205

50.548

V nadaljevanju posredujemo splošne podatke o družbi v skupini in o pridruženih podjetjih in o poslovanju v letu 2010.

Splošni podatki o podjetju v skupini in o pridruženima podjetjema
v EUR

Družba

EPPS, d. o. o.

Poštna banka Slovenije, d. d.

Feniksšped, d. o. o.

Skupaj

Delež v %

100

45

49

Vrednost kapitala
31. 12. 2010

3.143.945

43.952.433

15.641

47.112.019

Nominalna vrednost 
poslovnega deleža

1.551.394

8.884.130

51.118

10.486.642

Poslovni izid
v letu 2010

36.097

5.147.190

9.724

5.193.011

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 

POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d. d. 

4.4.1
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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 2010

Obseg bilančnega poslovanja Poštne banke je bil v letu 2010 v primerjavi z letom poprej višji za 4 odstotke, z 
realizirano bilančno vsoto v višini 818,5 milijona evrov. Administrativni stroški so se v letu 2010 povečali za 3 odstotke.

Banka je v letu 2010 ustvarila 5.147 tisoč evrov čistega dobička, kar je za 3 odstotke več kot v letu 2009. K ugodnemu 
rezultatu je poleg večjega obsega poslovanja in višje obrestne marže prispevala tudi ugodnejša stroškovna učinkovitost banke.
Družba je konec leta 2010 zaposlovala 233 delavcev.

POSLOVNO SODELOVANJE POŠTNA BANKA – POŠTA SLOVENIJE 

Pomembnejši dogodki v letu 2010: na področju denarnih storitev v letu 2010 smo (v okviru stare in nove aplikativne 
podpore UPO) v sodelovanju s Poštno banko Slovenije izvajali naslednje aktivnosti: 

posodobili smo program za kredite, posodobili menjalniške posle ter vzpostavili on-line delovanje; • 
dopolnili smo posle plačilnega prometa zaradi uvedbe univerzalnega plačilnega naloga;• 
v marcu 2010 je banka začela z obsežno akcijo motiviranja zaposlenih Pošte Slovenije za prodajo osebnih računov • 
banke, ki jo bomo ponovili tudi v letu 2011; 
pripravili smo plan prodaje storitev (za pravne in fizične osebe, Hrčkove knjižice, mini kredite, varčevanja);• 
banka je razširila izobraževanje poštnih delavcev o bančnih storitvah z mobilnimi bančnimi svetovalci banke, ki • 
bodo v letu 2011 prisotni na vseh poštah;
že 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, kjer opravljamo zahtevnejše 

Finančni podatki in kazalniki (PBS)

Kategorije primerjave

1

Poslovni prihodki v 000 EUR

Poslovni odhodki v 000 EUR

Poslovni izid pred davkom iz dobička v 000 EUR

Poslovni prihodki na zaposlenega v 000 EUR

ROAE - profitabilnost v %

ROAA - donosnost sredstev v %

Operativni stroški / povprečna aktiva v %

2010

2

34.515

28.153

6.362

148

12,2

0,8

2,1

2009

3

31.865

25.502

6.363

135

14,0

0,8

2,2

Indeks

4 = 2 / 3

108

110

100

110
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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 izvajali redne obojestranske objave 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. 

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. 

V letu 2010 se je znižalo število izplačil pokojnin 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. 

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.

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. 

Za povečanje prodaje storitev za komitente banke, ki so fizične osebe, smo že konec leta 2009 sodelovali pri pripravi 
trženjske akcije, katere namen je bil pridobiti čim večje število komitentov. Akcija, v katero so bili vključeni vsi zaposleni 
Pošte Slovenije ter Poštne banke Slovenije, se je začela v začetku marca 2010, ponovili pa jo bomo tudi v letu 2011. 
Mobilni bančni svetovalci nudijo strokovno pomoč poštnim uslužbencem z namenom doseganja kakovostnejših 
storitev banke na poštnih okencih. 

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

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. 

Načrti za prihodnost: v letu 2011 načrtujemo nadaljnji razvoj storitev ter aktivnosti na področju denarnega 
poslovanja na poštnih okencih: 

posodobitev poslovanja s poštnimi nakaznicami, • 
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prenovo informacijske podpore za mednarodne poštne nakaznice in krepitev celovite podpore pri opravljanju • 
finančnih storitev na poštnih okencih,
uvedbo novih storitev Poštne banke na področju varčevanja,  • 
aktivno pridobivanje novih komitentov – fizičnih oseb, ob hkratnem povečevanju števila prodanih produktov na • 
komitenta (načrtovano povečanje števila transakcijskih računov za 3 odstotke in obsega poslovanja prek TRR, 
povečanje obsega vpoglednih vlog, ohranitev števila kreditnih partij prebivalstva vsaj v višini 97 odstotkov 
obsega iz leta  2009),
poenostavitev produktov in izboljšanje učinkovitosti poslovanja, doseganje optimalnih obrestnih mer glede na • 
razmere na trgu in učinkovito gospodarjenje z naložbami,
ohranjanje in izboljševanje nivoja storitev in posledično zadovoljstva komitentov (v letu 2011 bodo mobilni • 
bančni svetovalci s poštnimi uslužbenci sodelovali na celotnem območju države),
nadaljevanje obojestranskega oglaševanja v internih medijih in na oglaševalskih medijih.• 

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 pisem (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.

POSLOVANJE V LETU 2010

V družbi EPPS so v letu 2010 opravili 53 milijonov storitev in v primerjavi z letom 2009 beležijo 9,9-odstotno rast 
števila storitev. Na dan 31. december 2010 je bilo v družbi zaposlenih 28 delavcev.

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

4.4.2
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Finančni podatki in kazalniki (EPPS)

Kategorije primerjave

1

Poslovni prihodki v EUR

Poslovni odhodki v EUR

Poslovni izid pred davkom iz dobička v EUR

Dodana vrednost v EUR

Poslovni prihodki na zaposlenega v EUR

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR

ROS - donosnost prodaje v %

ROE - donosnost kapitala v %

ROA - donosnost sredstev v %

2010

2

3.712.754

3.679.460

44.185

1.619.829

147.040

64.152

1,0

1,2

1,0

2009

3

3.631.105

3.356.750

276.753

1.676.530

159.050

73.435

6,1

7,6

5,9

Indeks

4 = 2 / 3

102

110

16

97

92

87

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.

POSLOVANJE V LETU 2010

Prihodki so v letu 2010 v primerjavi z letom poprej porasli za 19 odstotkov, saj je podjetje v tem letu opravilo za 7,2 
odstotka več poslov kot v letu 2009. 
V družbi je bilo na dan 31. december 2010 zaposlenih 7 delavcev.

FENIKSŠPED, d. o. o.

4.4.3



157

4 Računovodsko
poročilo

Letno
poročilo 2010

Finančni podatki in kazalniki (Feniksšped)

Kategorije primerjave

1

Poslovni prihodki v EUR

Poslovni odhodki v EUR

Poslovni izid pred davkom iz dobička v EUR

Dodana vrednost v EUR

Poslovni prihodki na zaposlenega v EUR

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR

2009

2

2.357.157

2.332.117

10.515

299.266

349.208

44.336

2008

3

1.985.675

1.980.871

-15.768

274.985

265.110

36.714

Indeks

4 = 2 / 3

119

118

-67

109

132

121

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 2010.

DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA

4.5
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4Računovodsko
poročilo

Letno
poročilo2010

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 2010.

Maribor, 18. 4. 2011

Aleš Hauc, univ. dipl. ekon.,

generalni direktor

mag. Igor Marinič, univ. dipl. ekon.,

namestnik generalnega direktorja

Vinko Filipič, univ. dipl. ekon.,

član poslovodstva
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Naročnik: Pošta Slovenije d. o. o.
Idejna zasnova in oblikovanje: Grey Ljubljana, d. o. o.
Tisk: Littera Picta d. o. o.
Naklada: 130 kosov
Avgust 2011


