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PODATKI O POSLOVANJU V LETU 2011
TABELA 1: Ključni dosežki v številkah
Podatek

2007

2008

2009

2010

2011

225.348.863

245.268.027

229.915.770

232.614.889

237.689.417

171.969.274

180.095.828

179.147.891

180.866.027

184.958.947

34.711.258

36.460.566

35.202.905

34.568.412

37.476.166

Poslovni izid iz poslovanja v EUR

19.607.705

20.592.757

20.549.421

17.032.578

20.743.749

Čisti poslovni izid v EUR*

16.550.620

18.236.770

18.853.272

16.314.604

8.860.198

Vrednost naložb v EUR (denarni tok)

14.074.734

17.078.995

15.469.088

9.667.048

30.788.389

1.117.376

1.208.034

1.126.975

1.133.623

1.123.180

6.351

6.363

6.399

6.281

6.224

Čisti prihodki od prodaje v EUR
Dodana vrednost v EUR
Kosmati denarni tok 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

27.078

28.303

27.996

28.795

29.718

243.588.011

252.727.235

259.595.940

249.916.173

249.929.936

300.970.664

311.331.371

315.066.134

311.666.862

300.587.850

137.258.016

143.635.263

143.944.985

146.297.616

147.482.780

2007

2008

2009

2010

2011

Kazalniki v %
Donosnost prodaje – ROS

7,3

7,4

8,2

7,0

3,7

Donosnost kapitala – ROE

7,2

7,6

7,6

6,6

3,6

Donosnost sredstev – ROA

5,6

6,0

6,0

5,2

2,9

Legenda: ROS = čisti poslovni izid / čisti prihodki od prodaje; ROE = čisti poslovni izid / povprečno stanje kapitala; ROA = čisti poslovni izid
/ povprečno stanje sredstev.
* Nižji čisti poslovni izid v letu 2011 je posledica slabitve naložbe v delnice NKBM – učinek (z upoštevanjem odloženih davkov) 9,9 milijona evrov.

Čisti prihodki od prodaje
39,0
38,5

245.000

38,0
37,5

240.000

37,0

235.000

36,5

230.000

36,0

225.000

35,0

35,5
34,5

220.000
215.000

34,0
2007

2008

2009

2010

2011

225.349

245.268

229.916

232.615

237.689

35,5

38,5

35,9

37,0

38,2

Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)

33,5

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega (v 000 EUR)

Čisti prihodki od prodaje
na zaposlenega (v 000 EUR)

Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)

250.000
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Čisti poslovni izid
20.000

9,0
8,0

16.000

7,0

14.000

6,0

12.000

5,0

10.000

4,0

8.000
6.000

3,0

4.000

2,0

2.000

1,0

0

Donosnost prodaje - ROS v %

Čisti poslovni izid (v 000 EUR)

18.000

2007

2008

2009

2010

2011

16.551

18.237

18.853

16.315

8.860

7,3

7,4

8,2

7,0

3,7

Čisti poslovni izid (v 000 EUR)

0,0

Donosnost prodaje - ROS v %

Opomba: nižji čisti poslovni izid v letu 2011 je posledica slabitve naložbe v delnice NKBM; brez slabitve bi čisti poslovni izid za leto 2011
znašal 18,8 milijona evrov, ROS pa 7,9 %.

Dodana vrednost

Dodana vrednost (v 000 EUR)

29,5
185.000

29,0
28,5

180.000

28,0
27,5

175.000

27,0
26,5

170.000

26,0
165.000

2007

2008

2009

2010

2011

171.969

180.096

179.148

180.866

184.959

27,1

28,3

28,0

28,8

29,7

Dodana vrednost (v 000 EUR)

Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

25,5

Dodana vrednost
na zaposlenega (v 000 EUR)

30,0

190.000
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POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2011
• Po izboru mednarodne bonitetne hiše Dun & Bradstreet se je Pošta Slovenije uvrstila med
deset družb z najboljšo bonitetno oceno za leto 2011 v Sloveniji.
• Med sedemindvajsetimi poštnimi operaterji iz združenja EPG je Pošta Slovenije za kakovost
dostave dosegla prvo mesto.
• Liberalizacija trga poštnih storitev s 1. januarjem 2011.
• Oprostitev plačila DDV za univerzalne poštne storitve s 1. januarjem 2011.

Področje poštnega prometa
Uvedli smo nove torbe in mape za pismonoše, narejene iz sodobnih ekoloških materialov in lažje od predhodnih
za skoraj 3 kilograme. Ob dejstvu, da pismonoša nosi torbo na rami povprečno od 5 do 6 ur na dan, so nove torbe
pomembna fizična razbremenitev pismonoš.
Pripravljena je bila študija izvedljivosti adaptacije, dogradnje in modernizacije obstoječega poštnega logističnega
centra (PLC) Ljubljana z namenom optimizacije internih paketnih in pisemskih logističnih procesov.
Izveden je bil poskusni projekt sledenja zabojnikov s pomočjo radiofrekvenčne (RFID) tehnologije na relaciji
PLC–pošta. Ta tehnologija omogoča učinkovito spremljanje zabojnikov in upravljanje s stroški njihovega vzdrževanja.
V poslovanje smo uvedli nov, tehnološko naprednejši tip plastične zapiralke za zapiranje vreč in pismarnic ter
plastične čepe za zapiranje plastičnih zabojev s pokrovom. Prednosti ob nespremenjenih varnostnih zahtevah so:
lažje odpiranje zapiralk, hitrejše tiskanje podatkov na zapiralke, dotisk črtne kode in vgradnja RFID-čipa za sledenje transportnih enot. Pomemben je tudi ekološki vidik, saj je nova zapiralka lažja in je zanjo porabljene bistveno
manj plastične mase.
Nadaljevali smo s projektom prostorske in storitvene optimizacije vsebinsko nadgrajene ponudbe pošt. 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.
Pripravljalno fazo projekta spremembe delovnih časov pošt smo začeli v letu 2011, v celoti pa ga bomo izvedli do
1. julija 2012. Z optimizacijo delovnih časov kontaktnih točk želimo v Pošti Slovenije uvesti takšne delovne čase,
ki bodo omogočili optimizacijo zmogljivosti ob hkratnem zagotavljanju ustrezne dostopnosti za stranke. Rešitev je
prilagoditev delovnih časov kontaktnih točk, ki vključuje tudi uvedbo deljenega delovnega časa.
V Pošti Slovenije ugotavljamo, da ne bomo uspeli zagotoviti ustreznega ekonomskega pokritja najmanjših pošt.
Ena izmed možnih rešitev tega problema je preoblikovanje teh pošt v pogodbene pošte, kar pomeni, da bi združili
dejavnost pošte s samostojno dejavnostjo pogodbenika, ki praviloma ali vsaj v večji meri ni konkurenčna poštni
dejavnosti. V takšnem primeru bi Pošta Slovenije sklenila ustrezno pravno-formalno razmerje s pogodbenim izvajalcem ter s Poštno banko Slovenije.
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Področje novih storitev in izboljšav
V letu 2011 smo uvedli naslednje nove storitve oz. izboljšave:
• Izvedli smo akcijo pridobivanja spletnih trgovcev za paketne storitve in Hitro pošto.
• S ciljem pospeševanja prodaje storitve Preferenčna baza podatkov (PBP) ter posledično storitve naslovljena
direktna pošta (NDP) in storitev pisemskega ekspedita smo izvedli akcijo pridobivanja strank.
• Za trženje storitev direktnega marketinga (NDP, PBP, oglaševanje na monitorjih) smo pripravili seznam izdajateljev »kartic ugodnosti«.
• Intenzivneje smo začeli spremljati terjatve do kupcev – pripravljena je bila nova aplikacija za sprotni izpis
stanja terjatev naših strank ter sprejeta dva nova pravilnika: Pravilnik o delu na področju terjatev in Pravilnik o
sklepanju pogodb z odloženim plačilom in zavarovanju terjatev.
• V sodelovanju s Petrolom smo uvedli novo storitev – pridobivanje odjemalcev električne energije Petrol.
Stranke lahko od decembra 2011 na vseh poštah oddajo vlogo za preklop na električno energijo Petrol.
• Na vseh poštah smo prek prodajnega sistema podjetja Eventim vzpostavili prodajo elektronskih vstopnic za
ogled kulturnih in zabavnih prireditev, športnih dogodkov in koncertov doma in v Evropi.
• Uvedli smo novo storitev Poslovno pismo, namenjeno pogodbenim uporabnikom poštnih storitev.
• Uvedli smo novi storitvi v mednarodnem prometu, in sicer odkupnini za Hitro pošto EMS – pismo ter Hitro
pošto EMS – paket za Hrvaško.
• S podjetjem UPS smo začeli sodelovati pri sprejemu pošiljk UPS na dostavi (sprejem pri pogodbenih strankah
podjetja UPS in ostalih pošiljateljih) in pri dostavi pošiljk UPS naslovnikom v Sloveniji.
• Ob sobotah smo začeli dostavljati izvode nenaslovljenega brezplačnega tedenskega časopisa Žurnal v stojala.
• V poslovanju s strankami smo kot dodatek na obrazcih o oddaji pošiljk uvedli QR-kodo. Ta pošiljatelja (s skeniranjem
z mobilnim telefonom) usmeri na spletno stran Pošte Slovenije, kjer je nameščena aplikacija za sledenje pošiljk.
• Na 50 večjih poštah smo uvedli plačilo blaga in storitev z Moneto.
• V Telegrafu Ljubljana je bila uvedena telefonska prodaja Moneta (možnost oddaje telegramov prek brezplačne
telefonske številke za naročnike Mobitela, Debitela in Simobila).
• Uvedena je bila nova storitev Poštne banke Slovenije Varčevanje za vozniški izpit.
• V sodelovanju z Novo Kreditno banko Maribor smo na poštna okenca uvedli novo storitev – Kredit takoj Nove
KBM na poštnih okencih.
• Določene pošte so začele pridobivati nove naročnike Novega tednika založnika NT & RC.
• Začeli smo razvijati model spletne trgovine ter model jutranje dostave časopisnih edicij.
• Začeli smo razvijati storitev digitalne pisarne Pošte Slovenije (Cloud Computing).
• Začeli smo z aktivnostmi na področju razvoja rešitev e-prenosa sporočilnih vsebin (e-predalčnik, e-vročanje itd.).
• Na področju denarnih storitev smo v sodelovanju s Poštno banko Slovenije posodobili program za kredite,
posodobili matične podatke in uvedli nov posel plačilnega prometa za vplačilo univerzalnega plačilnega naloga
z OCR-vrstico in izjavo.

Mednarodno področje
Pomembnejši dogodki v letu 2011:
• Na osnovi neodvisnega merjenja prenosa prednostnih pošiljk (UNEX), ki ga izvaja mednarodna organizacija
IPC, se je Pošta Slovenije uvrstila med pet najboljših evropskih poštnih operaterjev po kakovosti dostave od
prispetja pošiljke iz tujine do vročitve naslovniku;
• že drugo leto zapored smo dosegli prvo mesto za kakovost dostave v Sloveniji v združenju EPG (E Parcel Group),
v katerem sodeluje 27 poštnih operaterjev – vse največje evropske pošte in tudi ameriška;
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• srečanje s predstavniki Agencije za pošto, Ministrstva za transport in komunikacije ter Gospodarske zbornice
Makedonije v Skopju;
• sodelovali smo na letni konferenci »European Postal Services« v Londonu;
• sestanek s predstavniki hrvaške pošte v zvezi s širitvijo sodelovanja in pospeševanja prodaje in izmenjave
mednarodnih poštnih pošiljk;
• obiskali smo Mednarodni sejem Tehnika v Beogradu in Sejem obrtništva Crafts v Zagrebu, v okviru katerih smo
tržili mednarodne poštne storitve;
• sestanek s francosko pošto v Parizu na temo sodelovanja in izmenjave poštnih pošiljk;
• zasedanja Poštnega operativnega sveta in Administrativnega sveta Svetovne poštne zveze.

Kadrovsko področje
Med pomembnejšimi aktivnostmi na kadrovskem področju v letu 2011 je treba izpostaviti pogajanja za sklenitev nove
podjetniške kolektivne pogodbe ter vključitev najmanjših organizacijskih enot (pošt) v kadrovsko-informacijski sistem.
V letu 2011 smo dokončali projekt Informatizacija glavne pisarne in uvedba elektronskega arhiva (INFOG), ki
uvaja elektronsko poslovanje znotraj poslovnega sistema Pošte Slovenje. Vzpostavljen je bil 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. S pomočjo aplikacije
je bilo več kot 91 tisoč dokumentov digitaliziranih in shranjenih v E-Arhivu Pošte Slovenije, dokumenti v fizični
obliki pa so bili varno in ekološko uničeni.
Skupaj s Poštno banko Slovenije smo ponovno izvedli akcijo nedenarnega nagrajevanja naših zaposlenih za
uspešno prodajo bančnih storitev na poštnih okencih.
Za uresničevanje individualnih in skupinskih prodajnih načrtov smo izvedli izobraževanje prodajnih svetovalcev,
tehnologov, vodij in direktorjev. Tako dodatno razvijamo ključne zaposlene v duhu sodobne osebne prodaje, ki
ustvarja dodano vrednost za kupce in partnerje.

Področje informacijske podpore
Začela se je druga faza prenove aplikacije Univerzalno poštno okence (UPO), ki obsega prenovo dostavnega modula in informatizacijo pismonoš.
Našim uporabnikom smo v okviru aplikacije UPO omogočili uporabo nove spletne aplikacije Spremnica (uporabniki elektronsko posredujejo podatke o oddanih pošiljkah sprejemni pošti in pridobijo povratno informacijo o
sprejetih pošiljkah – elektronska oddajna knjiga).
V celoti je bila prenovljena aplikacija za sledenje pošiljk. Pri sprejemnih pošiljkah za knjižene pošiljke smo razširili črkovne oznake s ciljem, da se posamezna sprejemna številka vsaj v obdobju dveh mesecev ne ponovi. S tem smo
našim uporabnikom in tudi poštnim delavcem omogočili lažje in hitrejše sledenje pošiljkam.
Vzpostavili smo mobilni portal m.posta.si, ki uporabnikom prek mobilnih telefonov omogoča hitrejši dostop do
naročila nekaterih storitev (MMS osebna znamka) in različnih informacij (iskanje in sledenje pošiljkam, informativni ceniki, dostavni časi, seznam poslovalnic itd.).
Nadaljevali smo z aktivnostmi vzpostavitve marketinškega informacijskega sistema in ga pripeljali do zaključne
faze. S pomočjo te aplikacije bomo olajšali delo naših svetovalcev prodaje in omogočili ažurno spremljanje in analizo poslovanja naših strank.
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V Pošti Slovenije upravljamo z obsežnim voznim parkom, ki je razpršen na poštnih lokacijah po celotnem geografskem območju Slovenije, zato je optimalno izvajanje procesov upravljanja voznega parka oteženo. Zato smo implementirali aplikativno podporo, ki omogoča enotno, učinkovito in v največji možni meri avtomatizirano podporo
procesom voznega parka ter s tem optimalno upravljanje voznega parka.

Področje zakonodaje / okolje
S 1. januarjem 2011 je bil liberaliziran trg poštnih storitev, s čimer je bil v celoti odpravljen monopol na področju prenosa pisemskih pošiljk do 50 g. Tako smo tudi na tem področju dobili dodatno konkurenco in v letu 2011
sklenili pogodbo s štirimi izvajalci zamenljivih storitev, ki lahko v skladu s pogoji uporabljajo poštno omrežje.
Hkrati z liberalizacijo so bile univerzalne poštne storitve oproščene plačila davka na dodano vrednost (DDV).
Oprostitev je vplivala na zvišanje neodbitnega deleža DDV Pošte Slovenije in s tem na rast stroškov. Za stranke, ki
nimajo pravice do odbitka DDV, so se stroški poštnih storitev znižali.
V letu 2011 je ustanovitelj spremenil Akt o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. V novem aktu so predvsem
spremenjene pristojnosti med ustanoviteljem, tj. Republiko Slovenijo, katere ustanoviteljske pravice je izvrševala
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN), in organoma družbe – poslovodstvom in
nadzornim svetom.
AUKN 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 milijona evrov. Zaradi močnega padca tečaja teh delnic v letu 2011 smo
morali opraviti slabitev naložbe, ki je vplivala na poslabšanje čistega poslovnega izida za 9,9 milijona evrov.
V letu 2011 smo začeli s prenovo obračunskega modela Pošte Slovenije. Cilj prenove je uvedba obračuna stroškov
po storitvah ali po skupinah storitev, ki bo primerljiv z obračunskimi sistemi večjih evropskih poštnih operaterjev,
ki že poslujejo na liberaliziranih poštnih trgih.

10
letno poročilo 2011
uvodna beseda POSLOVODSTVA

UVODNA
BESEDA POSLOVODSTVA
Uigrana ekipa z medsebojnim zaupanjem;
najboljša popotnica stabilni in varni prihodnosti.
Poslovno leto je ponoven dokaz, da znamo – tudi v času zaostrenih finančnih razmer – razmišljati s trezno
glavo in sprejemati modre odločitve za stabilno in varno prihodnost tako za Pošto Slovenije kot njene zaposlene. V letih še vedno aktualne gospodarske in finančne krize smo pridobili veliko koristnih izkušenj in se
hkrati naučili dovolj novega tudi za uspešno vodenje Pošte Slovenije v nemirnih letih, ki so pred nami. Tako
smo v poslovnem načrtu za naša naslednja tri leta stroške nastavili zelo konservativno, prihodke še bolj
agresivno. Danes smo lahko ponosni, da smo se sposobni uspešno razvijati tudi v času najhujše recesije ter
da skupaj z našimi poslovnimi partnerji sooblikujemo svetlejšo prihodnost od današnje realnosti.
To je vsekakor uspeh, ki ni samoumeven. Zanj smo trdo delali in ob tem nadaljevali z uresničevanjem zastavljenih strateških usmeritev Pošte Slovenije. Da smo pri tem uspeli, gredo zasluge mnogim. Preteklim
generacijam, ki so Pošti Slovenije dale trdne temelje, pripadnosti zaposlenih ter seveda tudi naši poslovni
preudarnosti in modro izbranim poslovnim aktivnostim. Vse to se je izrazilo v dejstvu, da smo krizo na Pošti
Slovenije pričakali dobro pripravljeni. Da bo tako tudi v prihodnje, bomo dodatno krepili naše razvojne aktivnosti in hkrati nadgrajevali v preteklih nekaj letih vzpostavljene projekte.
Pošta Slovenije se je v zadnjih letih razvila v uspešno in stabilno razvojno podjetje, ki skrbi za socialno trdnost, razvojno
naravnanost in družbeno odgovornost. V ponos nam je, da kot takšna sodi med najboljše poštne operaterje v Evropski uniji.
Kot že nekaj let zapored smo se tudi v poslovnem letu 2011 izkazali kot dobri skrbniki premoženja, ustvarjali smo dobiček
in se uspešno razvijali. Naš samozavesten in konkurenčen nastop na trgu, razvoj in uvedba novih storitev ter ne nazadnje
tudi vedno in povsod neljuba, a, žal, neizogibna racionalizacija poslovanja, so nam omogočili ohraniti dobro finančno
moč in kondicijo. In tudi z njuno pomočjo bo Pošti Slovenije omogočeno nadaljnje preživetje brez večjih poslovnih rezov.
Prepričani smo, da bomo doslej doseženo uspešno nadgrajevali. Vsi skupaj jo bomo prav gotovo znali usmerjati in voditi po začrtani poti.

Ponovno stabilno in uspešno
Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram je Pošta Slovenije v letu 2011 uspešno poslovala in dosegla čisti
poslovni izid v višini 8,9 milijona evrov. Ponosni smo, da smo za kar 144 odstotkov presegli zastavljene načrte, čeprav je čisti poslovni izid – kot posledica slabitve naložbe v delnice NKBM – kar za 46 odstotkov nižji
od doseženega v letu 2010. Pri poslovnih prihodkih smo v primerjavi z letom 2010 v poslovnem letu 2011
dosegli 2-odstotno rast, pri obsegu storitev pa 1-odstotni upad. Naš največji, 77-odstotni delež prihodkov
predstavljajo poštne storitve, sledijo denarne (15 odstotkov) in ostale storitve (8 odstotkov). Skupno smo tako
v letu 2011 opravili 1.123 milijonov storitev: največji delež v naši strukturi storitev so predstavljale poštne
storitve (univerzalna storitev in druge poštne storitve), in sicer 93 odstotkov, sledijo ostale storitve s 4 odstotki
in denarne storitve s 3 odstotki. Znotraj poštnih storitev je univerzalna poštna storitev upadla za 6 odstotkov,
med drugimi poštnimi storitvami, ki so skupno porasle za 3 odstotke, pa ima največjo rast direktna pošta. Po-
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slovne odhodke – v primerjavi z letom 2010 smo jih v letu 2011 presegli za 1 odstotek – v največji meri predstavljajo stroški dela (68 odstotkov), sledijo še stroški storitev in amortizacije, največjo rast stroškov – zaradi
rasti cen energentov – pa smo beležili pri stroških materiala in energije. Glede na preteklo leto se je kakovost
prenosa pošiljk v enem dnevu izboljšala za 0,7 odstotne točke. V roku enega delovnega dne smo dostavili
96,2 odstotka pošiljk, 99,6 odstotka pošiljk v roku dveh in 99,9 odstotka pošiljk v roku treh delovnih dni.

Za uspeh je odločilna dobra ekipa – mi jo imamo
Po številu zaposlenih – 6.534 na dan 31. december 2011 – je Pošta Slovenije ena največjih družb v Sloveniji. In kot
takšna se bo še naprej trudila izpolnjevati poslanstvo dobrega zaposlovalca, saj verjamemo, da smo Pošta Slovenije
predvsem ljudje. Med pomembnejše aktivnosti v letu 2011 na kadrovskem področju uvrščamo zahtevna, a hkrati
uspešna pogajanja za sklenitev nove, prve podjetniško naravnane kolektivne pogodbe Pošte Slovenije, ki je bila
podpisana v februarju 2012. Zagotavlja nam sodoben plačni model ter kot takšna omogoča stabilno poslovanje in
ustrezno varnost zaposlenih. Dokončno smo prenovili kadrovsko-informacijski sistem, uspešno izvedli akademijo
prodaje in prodajnega vodenja ter poudarek premaknili na vedno bolj aktualno elektronsko poslovanje.
Poleg dodatnega izobraževanja in usposabljanja smo v letu 2011 uvedli nekaj pomembnih novosti, ki nam dnevno olajšujejo naše delo: vpeljali smo aplikativno podporo za optimalno upravljanje voznega parka; s prenovo
torb in map smo delno pripomogli k fizični razbremenitvi pismonoš; uvedli smo sistem za sledenje vozil in kar
nekaj izboljšav na področju varovanja poštnih poslovalnic in zaposlenih v teh poslovalnicah; ukvarjali smo se z
modernizacijo obstoječega PLC Ljubljana; poskusni projekt je pokazal, da tako programska kot strojna oprema
omogočata učinkovito sledenje zabojnikov s pomočjo RFID-tehnologije; uspešno smo zagnali poskusni projekt
optimizacije in centralizacije dostave; uvedli pa smo tudi večje število manjših, tehnološko naprednejših rešitev,
ki poleg lažjega in hitrejšega dela omogočajo izpolnjevanje obveze do bolj ekološkega in zelenega delovanja.

Na plan prihaja »zeleno«
Jasno je, da z opravljanjem lastne dejavnosti neposredno vplivamo na okolje. Emisije, ki nastajajo pri opravljanju
poštne in logistične dejavnosti, znižujemo z vrsto različnih aktivnosti: tudi z optimizacijo dostavnih poti in obnavljanjem voznega parka, v katerega postopno dodajamo električna dostavna vozila, dostavna vozila na plin ter električna
kolesa in skuterje, s čimer pripomoremo tudi k zmanjšanju hrupa v okolje. Vedno bolj se zavedamo »sobivanja«, zato
tako tudi delujemo. Redno izvajamo aktivnosti za varovanje okolja, vplive na okolje in življenjski prostor pa načrtno
zmanjšujemo. Zastavljamo si in dosegamo do okolja prijazne strateške cilje. Usmerjeni smo k nenehnemu izboljševanju varovanja okolja v katerem delujemo – tudi s smelimi načrti postavitve dveh sončnih elektrarn v letu 2012.

Ostajamo v družbi najboljših
S ciljem povečanja učinkovitosti poslovanja in konkurenčne prednosti smo v Pošti Slovenije v poslovnem letu
2011 nadaljevali z aktivnostmi za informatizacijo carinske pošte in modernizacijo poslovanja pri izmenjavi
mednarodnih poštnih pošiljk. Uspešno smo razširili območje držav, kamor omogočamo brezplačno vračanje
paketov. Čeprav veliko naporov usmerjamo v mednarodno sodelovanje in aktivno vključevanje Pošte Slovenije v evropskem merilu, pa enako skrb posvečamo tudi sodelovanju s poštnimi operaterji v regiji.
Zavedamo se, da nam le razvoj novih storitev – tako poštnih, finančnih kot elektronskih – lahko zagotovi prihodnost
takšno, kot si jo sami želimo. Še hitreje se bomo morali odzivati na spremembe trga, če želimo postati glavni distributer
časopisov v državi, razvijati kolportažo in oskrbovati trgovske verige z »just in time« distribucijo. Na področju prenosa
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paketov in trgovine aktivno razvijamo model spletne trgovine za nakupe raznovrstnega blaga, pri direktnem marketingu obstoječo ponudbo storitev nadgrajujemo z direktno
pošto in drugimi sodobnejšimi komunikacijskimi kanali
(e-pošto, SMS, MMS). Našo razvejano mrežo poštnih poslovalnic želimo preoblikovati v mrežo storitveno-trgovskih
točk ter načrtujemo pomembne korake v razvoju i-storitev.
Te bodo dopolnile ali v celoti nadomestile obstoječe storitve
fizičnega prenosa pisemskih pošiljk (digitalizacija vhodne
pošte za večje stranke, e-predalčnik za državljane ...).
V Pošti Slovenije se zavedamo, da nas v letu 2012 čakajo še ostrejši pogoji poslovanja kot v letu 2011, pri čemer imamo v mislih tudi popolnoma liberaliziran trg
poštnih storitev. Če bomo želeli ohraniti dosedanje poslovne rezultate, bomo primorani nadaljevati z nadaljnjo racionalizacijo poslovanja. Predvidevamo, da se bo v
prihodnjih letih število zaposlenih nekoliko zmanjšalo, a
le na račun rednih upokojitev in prostovoljnih odhodov.
Tik pred nami pa so danes tudi nekatere organizacijske
in strukturne spremembe, ki smo jih načrtovali v skladu
z željo po našem dolgoročnem in varnem obstoju.
Ker smo v dobri finančni kondiciji in smelih načrtov,
si bomo ne glede na vse dejavnike, ki nam v letu 2012
postavljajo nove izzive, še naprej nenehno prizadevali
za zagotavljanje kakovostnih, konkurenčnih in zanesljivih poštno-logističnih storitev.
Zatorej, cenjeni zaposleni, poslovni partnerji in uporabniki poštnih storitev – posebej bi se zahvalili vsakemu od vas in vsem skupaj. Zavedamo se, da smo le
skupaj lahko najboljši. Brez slehernega med vami,
brez vaše prizadevnosti, pripravljenosti in pripadnosti Pošta Slovenije ta hip ne bi bila najuspešnejša med
nefinančnimi družbami v 100-odstotni državni lasti.
Vsem, ki nam omogočate realizacijo zastavljenih ciljev,
še enkrat iskrena hvala za izkazano zaupanje. Na njem
in z njim gradimo. Še boljšo Pošto Slovenije.

Mag. Igor Marinič
namestnik
generalnega direktorja

Aleš Hauc
generalni direktor

Vinko Filipič
član poslovodstva
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IZJAVA
O UPRAVLJANJU DRUŽBE POŠTA SLOVENIJE D.O.O.
V skladu s Priporočili in pričakovanji Agencije za upravljanje kapitalskih naložb do družb z lastništvom države,
Aktom o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o., z dne 28. julija 2011, ter Kodeksom upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države (v nadaljevanju Kodeks), z dne 18. januarja 2011, družba kot del poslovnega poročila
podaja naslednjo izjavo o upravljanju Pošte Slovenije d. o. o.

1. Sklicevanje na Kodeks
Točke od 14 do 22 se nanašajo na »Strategijo upravljanja kapitalskih naložb RS za obdobje 2011–2015«, ki za Pošto Slovenije določa 7,0-odstotni ROE ter 3,8-odstotno dividendnost kapitala (do leta 2015). Navedene strateške
usmeritve je Pošta Slovenije upoštevala pri izdelavi poslovnega načrta za leto 2012 s projekcijo za leti 2013 in 2014.
Točke od 45 do 48 določajo standarde plačil za člane organov nadzora. Pošta Slovenije je skladno s priporočilom
za skupščino družbe pripravila predlog sklepa o plačilu članom nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta ter
zunanjim strokovnim članom komisij. Vsa izplačila so skladna z določili Kodeksa in s priporočili AUKN.
S 1. januarjem 2011 se je dokončno liberaliziral trg poštnih storitev. Pošta Slovenije je izdelala izkaz poslovnega izida
po področnih odsekih (univerzalne, druge poštne ter ostale storitve) na podlagi metodologije obračuna stroškov po
aktivnostih poslovnega procesa in po metodi polno alociranih stroškov za vsako obračunsko leto (56. točka Kodeksa).
Pošta Slovenije dosledno izvaja vsa priporočila AUKN, vezana na korporativno upravljanje družbe (od 57. do 60. točke Kodeksa), sočasno pa ima tudi svoj lastni kodeks, ki v svojih globalnih usmeritvah ne odstopa od Kodeksa AUKN.
Točke od 65 do 69 se nanašajo na preglednost poslovanja in poročanja; Pošta Slovenije dosledno upošteva smernice
poročanja, ki jih je določil AUKN.
Prejemki članov poslovodstva (od 87. do 93. točke Kodeksa) so skladni z določili Zakona o prejemkih poslovodnih
oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti.

2. Izvajanje priporočil AUKN
Pošta Slovenije pri poslovanju upošteva priporočila AUKN, razen priporočila št. 2 (Izplačevanje regresa za letni
dopust za leto 2011) in priporočila št. 7 (Optimizacija stroškov v letu 2011 in 2012), saj mora upoštevati določila
veljavne kolektivne pogodbe. Odstopanja med priporočili in veljavno kolektivno pogodbo so na področju eskalacije plač in višine regresa za letni dopust.
Pošta Slovenije upošteva vsa priporočila AUKN, ne more pa jih upoštevati, kadar pomenijo kršitev veljavnih kolektivnih pogodb, saj so pravice delavcev v tem primeru iztožljive.
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IZJAVA
UPRAVE O ODGOVORNOSTI IN O NEOŠKODOVANJU
Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. izjavlja, da v celoti potrjuje letno poročilo Pošte Slovenije d. o. o. z
vsemi sestavnimi deli, izkazanimi v tem dokumentu, za poslovno leto, ki se je končalo na dan 31. december 2011.
Obvladujoča družba Pošta Slovenije d. o. o. ni uporabila svojega vpliva, da bi pripravila družbi v skupini do tega,
da bi zase opravili škodljive pravne posle ali da bi kaj storili ali opustili v svojo škodo. Družbi sta v okoliščinah, ki
so jima bile znane v trenutku pravnih poslov z matično družbo, za vsak pravni posel dobili ustrezna plačila in nista
bili prikrajšani.
Maribor, 16. aprila 2012
Aleš Hauc
generalni direktor

Mag. Igor Marinič
namestnik
generalnega direktorja

Vinko Filipič
član poslovodstva
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POROČILO
O DELU NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet družbe Pošta Slovenije d. o. o. je v letu 2011 na devetih rednih, petih korespondenčnih in eni izredni
seji v skladu z zakonodajo in skrbnostjo, ki se od njega zahteva, nadzoroval poslovanje družbe. Seje je pisno skliceval in njihov dnevni red določil predsednik nadzornega sveta, v njegovi odsotnosti pa v soglasju z njim njegov
namestnik. Člani nadzornega sveta so se sej redno udeleževali.
Nadzorni svet je v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. sestavljen iz šestih članov. Štiri člane imenuje Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, dva člana pa izvoli svet delavcev Pošte
Slovenije d. o. o. Člani nadzornega sveta so imenovani oz. izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.
Vsi člani nadzornega sveta so neodvisni, pri opravljanju funkcije pa upoštevajo cilje družbe, katerim podredijo morebitne drugačne osebne ali posamične interese. Na sejah aktivno sodelujejo v razpravah, na podlagi katerih sprejemajo odločitve, postavljajo vprašanja poslovodstvu in kadar je to potrebno, zahtevajo tudi dopolnitve informacij
in gradiv. Učinkovito delo nadzornega sveta omogoča tudi njegova sestava, saj imajo člani potrebna ekonomska in
pravna znanja, v okviru revizijske in kadrovske komisije pa nadzorni svet sodeluje z zunanjima članoma, ki sta prav
tako priznana strokovnjaka s področij revizije, ekonomije in prava.
Nadzorni svet so v začetku leta 2011 sestavljali člani:
• dr. Klemen Grošelj, predsednik,
• mag. Mojca Golc Goropečnik, namestnica predsednika,
• mag. Barbara Gorjup, članica,
• dr. Miloš Senčur, član,
• Bernarda Keše, članica, in
• Božidar Pograjc, član.
V navedeni sestavi so se člani nadzornega sveta sestali na štirih rednih in eni korespondenčni seji.
Mag. Mojca Golc Goropečnik je z 19. aprilom 2011, dr. Klemen Grošelj pa z 20. julijem 2011 podal odstopno izjavo. Do 28. julija 2011, ko je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije odpoklicala dr. Miloša
Senčurja in imenovala nadomestne tri člane, se je nadzorni svet sestal še na eni redni, dveh korespondenčnih sejah
in eni izredni seji. Od takrat je nadzorni svet deloval v naslednji sestavi:
• dr. Davorin Kračun, predsednik,
• Peter Premk, namestnik predsednika,
• Samo Sanzin, član,
• mag. Barbara Gorjup, članica,
• Bernarda Keše, članica, in
• Božidar Pograjc, član.
Predstavnikoma zaposlenih, Bernardi Keše in Božidarju Pograjcu, je mandat tekel do vključno 31. julija 2011.
Nov štiriletni mandat na podlagi odločitve sveta delavcev Pošte Slovenije pa sta novoizvoljena predstavnika začela
4. avgusta 2011. Od takrat nadzorni svet deluje v sestavi:
• dr. Davorin Kračun, predsednik,
• Peter Premk, namestnik predsednika,
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• Samo Sanzin, član,
• mag. Barbara Gorjup, članica,
• Božidar Pograjc, član, in
• Rudi Matjašič, član,
v kateri je do konca leta opravil še štiri redne in dve korespondenčni seji. Glede na to, da je bila večina članov
nadzornega sveta novih, je poslovodstvo nadzorni svet v navedeni sestavi na seji v avgustu podrobneje seznanilo z
organizacijo in poslovanjem družbe.
Na sejah se je nadzorni svet seznanil z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, s tekočim poslovanjem
družbe na podlagi poročil poslovodstva, s spremembami pogojev poslovanja glede na poslovni načrt in z načrti poslovanja družbe v prihodnje. Preveril je formalne vidike v zvezi z letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2011, ki 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 2011, predstavitev družbe oziroma
splošne podatke, pomembnejše dogodke in dosežke družbe po zaključku obračunskega obdobja, uvodne besede
poslovodstva 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 2011 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 2011 je revidirala na skupščini imenovana
revizijska družba ABC revizija d. o. o. Tako letno poročilo vsebuje tudi revizorjevo poročilo in predlog skupščini
za uporabo bilančnega dobička.
V skladu s tretjim odstavkom 272. člena ZGD-1 je poslovodstvo družbe Pošta Slovenije v odprtem roku predložilo nadzornemu svetu letno poročilo družbe za poslovno leto 2011 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 Pošte Slovenije v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi za leto 2011 znaša 26.620.732
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 bilančni dobiček uporabi za naslednje namene:
• 5.858.158 evrov se razporedi med druge rezerve iz dobička in
• 20.762.574 evrov ostane nerazporejenih.

Ocena sodelovanja s poslovodstvom
Dobro sodelovanje, tako med člani nadzornega sveta kot med nadzornim svetom in poslovodstvom, je nadzornemu svetu omogočalo sprejemanje kompetentnih odločitev, v skladu z zakonodajo in pooblastili. Poslovodstvo je
nadzornemu svetu pravočasno posredovalo dokumente, podatke in informacije, ki jih je nadzorni svet potreboval,
ter poročila in gradiva, da so se člani lahko dobro pripravili na njihovo obravnavo na sejah in odločanje.
Poslovodstvo je poslovalo v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki mu jih dajeta zakonodaja in akt o ustanovitvi
družbe, priporočila, ki jih je nadzorni svet podal, pa je upoštevalo. Nadzorni svet se je med poslovnim letom z de-
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lom poslovodstva seznanil predvsem prek poročanja na sejah nadzornega sveta in posredno prek poročil revizijske
komisije nadzornega sveta. Kadrovska komisija je pri izvedbi kadrovskih vprašanj gradiva predhodno pregledala in
nadzornemu svetu pripravljala podlage za odločitev. Nadzorni svet ocenjuje, da je poslovodstvo uspešno kljubovalo
nadaljujoči se 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 2011 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 priložnosti in izzive, ki so se pojavljali. Pomemben izziv preteklega in
še bolj aktualnega poslovnega leta so in še bodo okoliščine poslovanja, ki so posledica Zakona o poštnih storitvah in
liberalizacije trga poštnih storitev. To je področje, na katerem je bilo že veliko storjenega v preteklih poslovnih letih,
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
slediti priporočilom sodobnega korporativnega upravljanja. Komunikacijo s poslovodstvom nadzorni svet ocenjuje
kot ustrezno z vidika potrebnega seznanjanja nadzornega sveta za učinkovito opravljanje njegove nadzorne funkcije.

Poudarki dela nadzornega sveta
Nadzorni svet je v okviru svoje funkcije v poslovnem letu spremljal delo poslovodstva med sejami nadzornega sveta prek
poročil poslovodstva, ki so stalnica rednih sej. Redno je bil seznanjen s poslovanjem družbe v posameznih obdobjih leta
ter končno v celotnem letu 2011. Sproti se je seznanjal tudi s poslovanjem kapitalsko povezanih družb, sprejel je poslovni
načrt družbe za leto 2012 in letno poročilo za leto 2010 ter ustanovitelju, v skladu s predhodnim predlogom poslovodstva,
predlagal delitev bilančnega dobička. Redno je spremljal gibanje cen storitev, ki jih družba opravlja na trgu. V skladu z aktom o ustanovitvi in danimi pristojnostmi je podelil navodilo generalnemu direktorju za glasovanje na skupščini Poštne
banke Slovenije, d. d. in izdal soglasja k sklenitvi posameznih pravnih poslov, kjer je bilo v skladu z aktom o ustanovitvi to
zahtevano. Na podlagi poročil poslovodstva družbe se je seznanjal z načrti nadomeščanja storitev v upadu z novimi storitvami. Nadzorni svet je obravnaval še predlog za imenovanje revizorja za poslovno leto 2011 in predlog za imenovanje
posredoval ustanovitelju. Izpeljal je razpisni postopek in ponovno imenoval dosedanjega člana poslovodstva. Obravnaval
je poročilo o škodnih dogodkih in višini škode ter izvedenih ukrepih na področju korporativne varnosti v letu 2011.
Ob nastopu mandata so se novoimenovani oz. nadomestni člani nadzornega sveta seznanili z organizacijo in pomembnimi splošnimi akti družbe. Seznanili so se tudi z dotedanjimi postopki v zvezi z določitvijo plače generalnega direktorja 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 izplačila dela plače iz naslova poslovne uspešnosti in se seznanili s
poročilom o pogajanjih glede Kolektivne pogodbe Pošte Slovenije d. o. o.

Mnenje o delu poslovodstva
Poslovodstvo družbe je v letu 2011 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 v letu 2011 je nadzorni svet posebno pozornost namenil učinkovitosti in
gospodarnosti 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 2011 predvidenih rezultatov poslovanja.

letno poročilo 2011
POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

19

Nadzorni svet tako ocenjuje, da je poslovodstvo Pošte Slovenije v razmeroma neugodnih poslovnih okoliščinah v
letu 2011 poslovalo uspešno in uresničevalo ključne zastavljene cilje.

Delo revizijske komisije nadzornega sveta
Revizijska komisija nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. v sestavi predsednice mag. Barbare Gorjup in članov
dr. Miloša Senčurja, Božidarja Pograjca in dr. Maje Zaman Groff kot zunanje članice se je v letu 2011 sestala na
dveh sejah. Revizijska komisija je opravljala naloge v skladu z zakonskimi pristojnostmi, za leto 2011 sprejetim
načrtom dela revizijske komisije in s sklepi nadzornega sveta. Revizijska komisija se je med drugim seznanila z
ugotovitvami predrevizije računovodskih izkazov družbe za leto 2010, ki jo je opravila revizijska družba ABC
revizija, d. o. o., in s poslovanjem Pošte Slovenije v letu 2010. Revizijska komisija se je na vseh sejah seznanjala
z ocenami medletnega poslovanja in še posebno pozornost posvečala finančnim in računovodskim podatkom.
Podala je kar nekaj priporočil za izboljšanje sistema poročanja skupine Pošta Slovenije z vidika računovodskih
izkazov in pojasnil k njim ter smiselno sistema poročanja z drugih področij poslovanja. Seznanila se je z letnim
poročilom službe notranje revizije za leto 2010, planom aktivnosti službe notranje revizije za leto 2011, medletnimi poročili o delu službe notranje revizije in poročilom o izvajanju priporočil službe. Revizijska komisija se je
seznanila še z letnim poročilom na področju upravljanja tveganj za leto 2010 in s planom aktivnosti upravljanja
tveganj Pošte Slovenije za leto 2011 z njihovim finančnim ovrednotenjem. Obravnavala je poročilo o izpostavljenosti Pošte Slovenije do PBS d. d., na dan 31. december 2010 in informativno ponudbo zunanje članice revizijske komisije nadzornega sveta za sodelovanje v revizijski komisiji nadzornega sveta. Revizijska komisija se je
seznanila z ugotovitvami revizije računovodskih izkazov družbe in z letnim poročilom za leto 2010, revizorjevim
mnenjem ter pismom poslovodstvu od revizijske družbe ABC revizija, d. o. o., izdelala poročilo o delu revizijske
komisije nadzornega sveta v letu 2010 z oceno letnega poročila za leto 2010. Ob tem je nadzornemu svetu podala
predlog imenovanja kandidata za revizorja letnega poročila družbe Pošta Slovenije za leto 2011. Obravnavala je
informacijo o poslovanju kapitalsko povezanih družb Pošte Slovenije v letu 2010 in njihove načrte za leto 2011,
pregledala pogodbe o nakupih in prodajah nepremičnin Pošte Slovenije v letih 2009 in 2010. Revizijska komisija
je še obravnavala predlog spremenjenega poslovnika o delu revizijske komisije.
Po zamenjavi večine članov nadzornega sveta sredi leta 2011 se je revizijska komisija v nekoliko spremenjeni sestavi predsednice mag. Barbare Gorjup in članov Sama Sanzina, Božidarja Pograjca in dr. Maje Zaman Groff kot
zunanje članice do konca leta 2011 sestala še na treh sejah. Revizijska komisija je predlagala nadzornemu svetu
v novi sestavi sprejem novega poslovnika o delu revizijske komisije. Seznanila se je s pogodbo o revidiranju letnega poročila Pošte Slovenije za leto 2011 in s terminskim planom ter predlagano vsebino predrevizije računovodskih izkazov za leto 2011. Revizijska komisija se je na vseh sejah seznanjala z ocenami medletnega poslovanja
družbe in v zadnjem kvartalu tudi z oceno poslovanja v letu 2011. Obravnavala je predlog rebalansa poslovnega
načrta Pošte Slovenije za poslovno leto 2011 in predlagala, da ga nadzorni svet potrdi. Redno se je seznanjala z
informacijo o medletnem poslovanju kapitalsko povezanih družb in v zadnjem kvartalu tudi z oceno njihovega
poslovanja v letu 2011. Redno je obravnavala medletna poročila o delu službe notranje revizije in o upravljanju
tveganj v letu 2011 ter se seznanila s postavljenim sistemom notranjih kontrol. Obravnavala je poslovni načrt
Pošte Slovenije za leto 2012 s projekcijama za leti 2013 in 2014 in se seznanila z novim pravilnikom o delu na področju terjatev in s pravilnikom o sklepanju pogodb z odloženim plačilom in zavarovanju terjatev, obravnavala
je tudi dopolnitev pravilnika o računovodstvu. Revizijska komisija se je seznanila z ugotovitvami revizije poslovanja Pošte Slovenije s sedmimi izbranimi družbami po sklepih nadzornega sveta št. 2/36 in 4/65 (dopolnitev po
sklepu nadzornega sveta št. 9/165). Obravnavala je poročilo o ugotovitvah predrevizije računovodskih izkazov
družbe za leto 2011, ki jo je opravila revizijska družba ABC revizija d. o. o. Aktivno in strokovno je sodelovala
pri vodenju postopka javnega naročila za izbor revizorja letnega poročila družbe Pošta Slovenije za leta 2012,
2013 in 2014. Seznanila se je s planom dela službe notranje revizije za leto 2012 in katalogom tveganj za leto
2012. Obravnavala je predlog novega pravilnika o delovanju službe notranje revizije. Sprejela je načrt aktivnosti
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revizijske komisije za leto 2012 in izvedla samoocenitev revizijske komisije nadzornega sveta za delo v letu 2011,
s tem pa postavila osnove svojega dela za naslednje leto.
Na vseh sejah revizijske komisije so bili prisotni vsi njeni člani. 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.

Delo kadrovske komisije nadzornega sveta
V kadrovsko komisijo je nadzorni svet imenoval dr. Davorina Kračuna, ki je tudi predsednik komisije, Petra Premka in dr. Boruta Bratino, ki je njen zunanji član. Komisija se je v letu 2011 sestala trikrat in pripravila podlage nadzornemu svetu za izvedbo postopkov pri imenovanju člana poslovodstva družbe.

Revizorjevo poročilo
Nadzorni svet je skrbno pregledal revizorjevo poročilo, ki vsebuje njegovo mnenje brez pridržka. 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 2011
Nadzorni svet je skrbno pregledal od poslovodstva predloženo letno poročilo Pošte Slovenje za poslovno leto 2011,
ki 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 2011. Nanj nima nobenih pripomb, ki
bi ga kakor koli zadrževale pri sprejetju odločitve o potrditvi le-tega. Zato je nadzorni svet v skladu s tretjim odstavkom 282. člena ZGD-1 potrdil letno poročilo družbe Pošta Slovenije d. o. o. za poslovno leto 2011. Navedeno
poročilo je sprejel v odprtem roku, t. j. pred iztekom enega meseca od dneva, ko je poslovodstvo družbe predložilo
letno poročilo za leto 2011 nadzornemu svetu.
Poročilo o preveritvi letnega poročila družbe Pošta Slovenije d. o. o. za poslovno leto 2011 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, 23. aprila 2012



Dr. Davorin Kračun
predsednik nadzornega sveta

SPLOŠNI PODATKI

... več kot 6.500 srčnih
in pogumnih poštnih
uslužbencev ...

OBLIKUJEMO
DELOVNO OKOLJE
Tudi v letu, ki je za nami, smo gledali v prihodnost.
Neprecenljiva vrednost naših zaposlenih in vrednote
delovnega kolektiva so jedro našega podjetja in
to jedro je treba varovati. Prav zaradi tega smo za
naše pismonoše uvedli nove torbe in mape, ki so iz
sodobnih ekoloških materialov in kar tri kilograme
lažje, kar predstavlja tudi tri kilograme manjše breme
za njihova ramena.
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SPLOŠNI PODATKI

1.1
OSEBNA IZKAZNICA
Pošta Slovenije d. o. o. je bila ustanovljena z uredbo Vlade Republike Slovenije, izdano na podlagi Zakona o Pošti Slovenije. Družba ima sedež na Slomškovem trgu v Mariboru. Osnovni kapital Pošte Slovenije d. o. o. znaša
121.472.482 evrov in je zagotovljen z osnovnim vložkom ustanovitelja in edinega družbenika, to je Republike Slovenije, ki je za to pridobil 100-odstotni delež.

1.2
DEJAVNOST
Primarna dejavnost Pošte Slovenije je izvajanje univerzalne poštne storitve, 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.

1.3
UPRAVLJANJE DRUŽBE
Družbo upravlja ustanovitelj skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, organa družbe sta nadzorni svet
in poslovodstvo.
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. Štiri člane imenuje Agencija za upravljanje kapitalskih naložb 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 so v začetku leta 2011 sestavljali:
• dr. Klemen Grošelj, predsednik,
• mag. Mojca Golc Goropečnik, namestnica predsednika,
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• mag. Barbara Gorjup, članica,
• dr. Miloš Senčur, član,
• Bernarda Keše, članica, in
• Božidar Pograjc, član.
Mag. Mojca Golc Goropečnik je 19. aprila 2011 podala odstopno izjavo, dr. Klemen Grošelj pa 20. julija 2011.
28. julija 2011 je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije odpoklicala dr. Miloša Senčurja in
imenovala nadomestne tri člane. Tako je nadzorni svet deloval v naslednji sestavi:
• dr. Davorin Kračun, predsednik,
• Peter Premk, namestnik predsednika,
• Samo Sanzin, član,
• mag. Barbara Gorjup, članica,
• Bernarda Keše, članica, in
• Božidar Pograjc, član.
Predstavnikoma zaposlenih Bernardi Keše in Božidarju Pograjcu je mandat tekel do vključno 31. julija 2011. Nov
štiriletni mandat sta na podlagi odločitve sveta delavcev Pošte Slovenije novoizvoljena predstavnika začela 4. avgusta 2011.
Od takrat nadzorni svet deluje v sestavi:
• dr. Davorin Kračun, predsednik,
• Peter Premk, namestnik predsednika,
• Samo Sanzin, član,
• mag. Barbara Gorjup, članica,
• Božidar Pograjc, član, in
• Rudi Matjašič, član.
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 2011:
• Aleš Hauc, generalni direktor,
• mag. Igor Marinič, namestnik generalnega direktorja, in
• Vinko Filipič, član poslovodstva.
Omejitve poslovodstva pri zastopanju družbe so opredeljene v 30. členu Akta o ustanovitvi družbe Pošta
Slovenije d. o. o., družbo pa zastopata skupaj dva člana poslovodstva ali član poslovodstva skupaj s prokuristom.
Prokurist družbe je mag. Matjaž Andric.
Poslovodniki Pošte Slovenije so hkrati člani nadzornih svetov v nekaterih drugih družbah, in sicer: Aleš Hauc je
namestnik predsednice nadzornega sveta Poštne Banke Slovenije, d. d., ter član nadzornega sveta Športne loterije
d. d., mag. Igor Marinič je član nadzornega sveta Moja naložba – pokojninska družba d. d., Vinko Filipič je predsednik nadzornega sveta družbe v skupini EPPS d. o. o.
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1.4
ORGANIZIRANOST
Skladno z »Odredbo o notranji organiziranosti Pošte Slovenije d. o. o.« družba sestoji iz poslovodstva, svetovalcev
poslovodstva, štabnih služb, sektorjev in poslovnih enot.
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.
Deset poslovnih enot s sedeži v Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici in Novem
mestu opravlja dejavnost družbe na teritorialno zaokroženih območjih.

SEKTOR ZA
GLOBALNO LOGISTIKO

SEKTOR ZA
TRŽENJE

SEKTOR ZA
INFORMATIKO

SEKTOR ZA
RAČUNOVODSTVO

SEKTOR ZA
FINANCE

Služba za
ekstremno logistiko

Služba za tržno kom.
in trgovsko blago

Sistemski inženiring

Knjigovodska služba

Služba za
globalne finance

Služba za
intralogistiko

Služba za
prodajo storitev

Servisni center

Kontorling

Finančnooperativna
služba

Služba za globalne
logistične storitve

Služba za znamke

Služba za razvoj
informacijskih rešitev

Obračun plač

Služba za oglaševalske
medije in ureditev pošt

Služba za
informacijske storitve

Služba za prodajo
informacijskih storitev

PE CELJE

PE KOPER

PE KRANJ

PE LJUBLJANA

PE PLC LJUBLJANA

Pošte

Pošte

Pošte

Pošte

Pošta
1102 Ljubljana

Oddelki
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POSLOVODSTVO

Generalni direktor

Služba
notranje revizije

Namestnik
generalnega direktorja

Član poslovodstva

Svetovalci
poslovodstva

Štabne službe

Služba za
odnose z javnostmi

Služba za
poslovne procese

Sekretariat
poslovodstva

SEKTOR ZA
INVESTICIJE IN NABAVO

KADROVSKO - PRAVNI
SEKTOR

SEKTOR ZA
MEDNARODNE ODNOSE

SEKTOR ZA RAZVOJ
IN TEHN. STORITEV

SEKTOR ZA KORP.
VARNOST IN NADZOR

Služba za investicije

Kadrovska služba

Služba za med.
poštni promet

Služba za razvoj in tehn.
poštnih storitev

Služba za
korporativno varnost

Nabavna služba

Služba za izobraževanje
in razvoj zaposlenih

Služba za med.
sodelovanje in prodajo

Služba za razvoj in tehn.
drugih storitev

Služba
notranje kontrole

Služba za
gradbeništvo

Pravna služba

Carinska in
izmenjalna pošta

Služba za
razvoj storitev

Služba
informacijske varnosti

Služba za
splošne zadeve

Špediterstvo

Pooblaščenec za
preprečevanje
pranja denarja

Služba za varnost in
zdravje pri delu in
varstvo pred požarom

Služba za
korporativno zavarovanje

PE PLC MARIBOR

PE MARIBOR

PE MURSKA SOBOTA

PE NOVA GORICA

PE NOVO MESTO

Pošta
2102 Maribor

Pošte

Pošte

Pošte

Pošte

Oddelki

POSLOVNO POROČILO

… veliko je razlogov za
zaupanje in potrditev
truda ter trdega dela
zaposlenih …

OBLIKUJEMO
POSLOVNE PRILOŽNOSTI
Pri novem poslu je najpomembnejša izraba lastnih
potencialov. Nove priložnosti se ponujajo prav
iz realiziranih načrtov prejšnjih let. Tako smo na
temelju naše poslovne strategije odprli vrata pošt
novim, zanimivim partnerjem. Na poštah tako lahko
postanete odjemalec električne energije Petrol, lahko
nakupujete vstopnice za prireditve v sistemu Eventim,
podjetnikom smo omogočili aktiviranje storitve
Poslovno pismo, razvijati pa smo začeli tudi model
spletne trgovine.
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2
POSLOVNO POROČILO
Naš cilj je pot. Zadovoljstvo strank in zaposlenih je potrditev,
da je naša pot vredna vsakega prehojenega koraka.

2.1
POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKE USMERITVE POŠTE SLOVENIJE
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.

Strateške usmeritve Pošte Slovenije
Za doseganje ciljev v prihodnosti bodo še naprej ključne poštne, finančne in logistične storitve ter njihova diverzifikacija. 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 naslednjimi strateškimi usmeritvami:
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• V središču vseh prizadevanj je uporabnik, ki mu je omogočeno preprosto in prijazno poslovanje s Pošto
Slovenije.
• 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.
• Voditi aktivno in odgovorno, ekološko naravnano politiko, ob upoštevanju načela gospodarnosti v vseh
poslovnih funkcijah podjetja.
• S stalnim izvajanjem projektov uvajanja novih storitev in diverzifikacijo obstoječih v prihodnjih letih nadomestiti pričakovano upadanje prihodkov od klasičnih poštnih storitev.
• Izvajati in optimirati poslovanje s pomočjo poslovnega pristopa – menedžment poslovnih procesov.
• Širiti poslovanje na trge poštnih in logističnih storitev jugovzhodne Evrope in vzpostavljati nove oblike
sodelovanja na področju mednarodnega poslovanja.
• Izboljševati učinkovitost in kakovost izvajanja storitev.
• Ohraniti status vodilnega ponudnika poštnih storitev in storitev plačilnega prometa na transakcijskih računih za fizične osebe in male podjetnike v sodelovanju s Poštno banko Slovenije, d. d.
• Zagotavljati sodobni informacijski sistem, ki bo sredstvo za doseganje strateških ciljev podjetja.

2.2
MAKROEKONOMSKO OKOLJE1
Gospodarske in politične odnose je v Evropski uniji (EU) med drugim zaznamovala dolžniška kriza, ki se je
odrazila v dražjem zadolževanju držav PIIGS (Portugalska, Irska, Italija, Grčija, Španija). Bonitetne hiše so
znižale bonitetne ocene tudi Sloveniji, saj se je skupni javni dolg Slovenije bistveno povečal.
Gospodarska rast se je v Sloveniji po oceni Statističnega urada Republike Slovenije realno zmanjšala za 0,2
odstotka. V začetku leta 2011 se je sicer okrepila, vendar so bila gibanja v drugi polovici leta negativna, tako
da se je Slovenija vrnila v recesijo.
Na zmanjšanje gospodarske aktivnosti so po ugotovitvah Gospodarske zbornice Slovenije vplivali šibko domače povpraševanje ter številne strukturne pomanjkljivosti, kot so togost trga dela, visoka obdavčitev, omejene možnosti za financiranje podjetij in dolgotrajni investicijski postopki. K nizki rasti je dodatno vplivalo
zaustavljanje rasti mednarodnega gospodarstva.
Inflacija je v letu 2011 znašala 2 odstotka, kar je na podobni ravni kot v preteklih treh letih. Na celotnem
evrskem območju je bila nekoliko višja in je znašala 2,8 odstotka. Rast cen nafte in surovin se je nadaljevala
tudi v letu 2011. Slabe razmere na trgu dela so se nadaljevale tudi v letu 2011, saj je bilo konec leta število
registriranih brezposelnih 112.754, kar je za 2,5 odstotka več kot konec leta 2010.
Po napovedih Evropske komisije naj bi gospodarstvo v EU beležilo stagnacijo, šibka gospodarska rast pa naj bi
se ponovno začela v drugi polovici letošnjega leta. Rast BDP se v EU ne bo spremenila, v evrskem območju pa
se bo zmanjšala za 0,3 odstotka; stopnja inflacije v EU naj bi po napovedih za leto 2012 znašala 2,3 odstotka.

Vir: Konjukturna gibanja št. 1, GZS, www.umar.gov.si; http://ec.europa.eu/

1

34
letno poročilo 2011
POSLOVNO POROČILO

Po napovedih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj naj bi se v Sloveniji v letu 2012 gospodarska
aktivnost še dodatno skrčila, BDP naj bi se znižal za 0,9 odstotka, pričakuje pa se tudi nadaljnje znižanje števila zaposlenih.

Okolje, ki neposredno vpliva na poslovanje Pošte Slovenije
S 1. januarjem 2011 je bil dokončno liberaliziran trg poštnih storitev. Liberalizacija trga poštnih storitev je
popolnoma odpravila monopol na področju prenosa pisemskih pošiljk do 50 g.
Na trgu so se pojavili izvajalci t. i. zamenljivih storitev, ki so s Pošto Slovenije sklenili pogodbe o dostopu do
poštnega omrežja. V letu 2011 smo sklenili pogodbo s štirimi izvajalci zamenljivih storitev, pričakujemo
pa vstop najmanj dveh novih konkurentov, predvsem tistih, ki se trenutno ukvarjajo s tiskom hibridne pošte
in bodo sposobni z nizkimi stroški izvajati »upstream« storitve – predvsem tiskanje in sortiranje pošiljk.
Naveden vstop je zelo verjeten, saj pogoji dostopa, ki jih je definirala Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK), spodbujajo tovrsten razvoj trga. Na drugi strani je manj verjeten vstop podjetij, ki se
trenutno ukvarjajo predvsem z distribucijo publikacij oz. direktne pošte, je pa možno, da se bodo ponudniki
»upstream« in »downstream« storitev povezali in skupaj nastopili na trgu.
Cene dostopa do poštnega omrežja je določil APEK z višino popustov, pri tem pa ni upošteval dejanskih stroškov, temveč teoretične »prihranke stroškov« v strukturi lastne cene. Cene, ki jih je določil APEK, so bistveno
nižje od cen, ki jih je predlagala Pošta Slovenije.
Tudi zvišanje cen storitev, zniževanje stroškov pošiljateljev (združevanje računov idr.), substitucija z drugimi
(elektronskimi) načini komuniciranja bodo imeli določen vpliv na dogajanje na trgu poštnih storitev, kar bo
dodatno prispevalo k upadu števila tovrstnih storitev. V sklopu projekta Delovanje Pošte Slovenije na liberaliziranem trgu poštnih storitev so bili izdelani operativni načrti 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 davku na dodano vrednost (17. alineja 42. člena). S tem je Slovenija izpolnila obvezo uskladitve zakonodaje z zakonodajo Evropske unije.
Na področju prenosa nenaslovljene direktne pošte se povečuje število strank, ki oddajajo pošiljke prek konsolidatorjev, kar znižuje prihodke ob nespremenjenem številu pošiljk nenaslovljene direktne pošte, ki jih prenese Pošta Slovenije.

2.3
PRODAJA IN TRŽENJE
• Porast števila opravljenih storitev Hitre pošte in direktne pošte.
• Kar 69 odstotkov vseh opravljenih storitev predstavljajo t. i. druge storitve (pisma, paketi,
Hitra pošta, direktna pošta in publikacije).
• 13-odstotna rast storitev prodaje komisijskega blaga glede na leto 2010.

35

letno poročilo 2011
POSLOVNO POROČILO

2.3.1
Storitve
V letu 2011 smo v Pošti Slovenije opravili 1.123.179.579 storitev, kar predstavlja 1-odstotni upad v primerjavi
z letom 2010.
Na nižji obseg opravljenih storitev je vplivalo znižanje števila univerzalnih, denarnih ter ostalih storitev. Največji upad beležimo pri standardnih in navadnih pismih ter dopisnicah, kar je posledica racionalizacije poslovanja nekaterih strank pa tudi uporabe drugih načinov komuniciranja. Pri denarnih storitvah beležimo
večji upad na področju storitev plačilnega prometa, v okviru ostalih storitev pa je upad predvsem posledica
prenehanja izhajanja »O'glasne pošte«.
Tabela 1: Pregled storitev Pošte Slovenije
v 000 kos
Vrsta storitve
1

2010

2011

Indeks

2

3

4 = 3/2

1.038.259

1.041.321

100

1.1. UNIVERZALNA STORITEV

284.342

267.165

94

1.1.1 Pisma

284.031

266.948

94

311

217

70

1.2. DRUGE STORITVE

753.916

774.156

103

1.2.1 Pisma

20.554

25.406

124

1. POŠTNE STORITVE

1.1.2 Navadni paketi, paketi

1.2.2 Dostop do omrežja
1.2.3 Paketi, poslovni paketi, palete
1.2.4 Hitra pošta, EMS, UPS

0

5.069

0

6.998

7.041

101

275

305

111

1.2.5 Naslovljena, delno naslovljena direktna pošta

46.009

50.882

111

1.2.6 Nenaslovljena direktna pošta

573.122

604.304

105

1.2.7 Naslovljene, delno nasl. publikacije, M-vreče

32.096

29.982

93

71.707

48.205

67

1.2.8 Nenaslovljene publikacije, priloge
1.2.9 Ostale storitve v okviru drugih poštnih storitev
2. DENARNE STORITVE
2.1 Poštne nakaznice
2.2 Poštna banka Slovenije

3.154

2.964

94

38.537

35.874

93

480

484

101

5.764

5.673

98

2.3 Plačilni promet

31.528

28.962

92

2.4 Poslovne banke

765

755

99

56.828

45.985

81

3. OSTALE STORITVE
3.1 Telegrami, telefaksna sporočila

587

498

85

17.109

16.558

97

3.3 Prodaja komisijskega blaga

13.006

14.660

113

3.4 Srečke, stave, loto

11.602

10.768

93

3.2 Prodaja trgovskega blaga

3.5 Virtualne storitve
3.6 Ostalo
SKUPAJ

667

586

88

13.856

2.915

21

1.133.623

1.123.180

99
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V strukturi števila storitev največji delež pripada drugim poštnim storitvam

69 % druge poštne storitve
3%

denarne storitve

24 % univerzalna poštna storitev
4%

ostale storitve

1. Poštne storitve
Poštne storitve so v primerjavi z letom 2010 ostale na približno enaki ravni, v okviru teh so najbolj porasle
nenaslovljena in naslovljena direktna pošta, kar je posledica povečanih oddaj obstoječih pošiljateljev ter nekaterih novih strank.
Univerzalna poštna storitev
S 1. januarjem 2011 so bile v okviru liberalizacije trga poštnih storitev ukinjene rezervirane storitve, zato tovrstne
storitve evidentiramo v okviru univerzalne poštne storitve.
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 10 kg,
• storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke in
• prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne.
Pri univerzalni storitvi beležimo 6-odstotni upad števila storitev glede na leto 2010. Razlogi za upad so:
• liberalizacija poštnega trga (večje število pošiljk iz dostopa do omrežja),
• racionalizacija poslovanja večjih pošiljateljev,
• substitucija z drugimi (elektronskimi) načini komuniciranja fizičnih in pravnih oseb in
• upad števila sprejetih pošiljk iz poštnih nabiralnikov.
Upad obsega univerzalne poštne storitve v primerjavi z letom 2010 je posledica nižjih količin prenosa standardnih in navadnih pisem, dopisnic, tiskovin in paketov, medtem ko pri priporočenih in vrednostnih pismih
beležimo relativno visoko rast. Upad univerzalnih storitev je tudi posledica liberalizacije trga, saj se pošiljke,
ki jih stranke oddajajo prek izvajalcev zamenljivih storitev, ne evidentirajo v okviru univerzalne poštne storitve, temveč v okviru ločene postavke »dostop do omrežja«, ki je izkazana pod drugimi poštnimi storitvami.
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Druge poštne storitve
Pri drugih poštnih storitvah beležimo 3-odstotno rast števila storitev v primerjavi z letom 2010, med njimi so posamezni segmenti storitev beležili različno dinamiko:
Paketi, poslovni paketi, palete in Hitra pošta
V primerjavi z letom 2010 smo pri paketih, poslovnih paketih in paletah dosegli za 1 odstotek višjo realizacijo storitev, medtem ko je bila rast števila storitev Hitre pošte precej višja, in sicer 11-odstotna. Rast pri paketih, poslovnih
paketih in paletah je posledica večjih oddaj obstoječih strank in pridobitve novih strank, ki se ukvarjajo s spletno
prodajo, kar je kljub umiku največjega kataloškega trgovca s slovenskega tržišča ob koncu leta 2011 prispevalo k
rasti tovrstnih storitev. Rast na področju Hitre pošte je posledica povečanih oddaj obstoječih strank in dodatnih
poslov iz naslova sodelovanja s partnerjem UPS Adria.
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 hitreje rastočih dejavnosti, zato je na trgu teh storitev prisotna vedno večja konkurenca. V notranjem prometu ima Pošta Slovenije 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. K publikacijam štejemo knjige, časopise, revije ter druge tiskane oblike periodičnega
objavljanja uredniško oblikovanih vsebin.
V letu 2011 smo beležili visoko, 5-odstotno rast nenaslovljene direktne pošte in 11-odstotno rast naslovljene in
delno naslovljene direktne pošte. Rast nenaslovljene direktne pošte je posledica večjih oddaj obstoječih strank,
medtem ko vse več strank prehaja v ciljno obveščanje svojih obstoječih in potencialnih strank, kar je prispevalo k
visoki rasti naslovljene direktne pošte.
Pri nenaslovljenih publikacijah beležimo 33-odstotni upad, pri naslovljenih in delno naslovljenih publikacijah pa
7-odstotni upad. Zmanjšuje se število naročnikov naslovljenih publikacij, visok upad na področju nenaslovljenih
publikacij, pa je posledica prenehanja izhajanja brezplačnika ene izmed naših največjih strank.
Na področju prenosa direktne pošte in publikacij v Sloveniji imamo večinski tržni delež, razen pri jutranji dostavi
dnevnih časopisov.
Ostale storitve v okviru drugih poštnih storitev
Mednje vključujemo storitve vpisa pošiljk v popis oddanih pošiljk, odtis štampiljke z oznako o plačani poštnini,
lepljenje znamk, izredno dostavo in izredni prevzem pošiljk. V primerjavi z letom 2010 so navedene storitve upadle
za 6 odstotkov.

2. Denarne storitve
Pošta Slovenije opravlja denarne storitve v imenu in za račun Poštne banke Slovenije, d. d. – Bančna skupina Nove
Kreditne banke Maribor d. d.
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Ugotavljamo, da število denarnih storitev na poštnih okencih upada. Splošni negativni trend se je nadaljeval tudi
v letu 2011, saj so te storitve v primerjavi z letom 2010 upadle za 7 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). Plačilne storitve ponujajo kot zunanji izvajalci bank po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih tudi Petrol, Tuš in Mercator. 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 okviru denarnih storitev je manjšo rast opaziti le pri poštnonakazniškem prometu.

3. Ostale storitve
Število ostalih storitev je v primerjavi z letom 2011 nižje zaradi nižje prodaje srečk, predplačniških kartic slovenskih operaterjev mobilne telefonije, ukinitve O'glasne pošte in spremenjenega evidentiranja storitev.
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 2011 beležimo
padec prodaje trgovskega blaga in hkrati porast prodaje komisijskega blaga. Povečanje prodaje komisijskega blaga
pripisujemo večjemu naboru blaga in številnim akcijskim ponudbam. V ta namen smo povečali tudi število razstavnih stojal v prostorih za stranke in začeli s prostorsko ureditvijo pošt.

2.3.2
Mednarodno sodelovanje
Sodelovali smo na plenarnih zasedanjih PostEurop (Združenje evropskih javnih poštnih operaterjev), na zasedanjih SPZ (Svetovne poštne zveze) in sestankih Evropske komisije. Udeležili smo se mednarodnih sejmov v regiji,
kjer smo navezovali stike in ponujali mednarodne poštne storitve.
V okviru projektnih skupin, ki jih vodi podjetje International Post Corporation, smo sodelovali na področjih kakovosti storitev, mednarodnega obračuna in izmenjave paketnih pošiljk.
Mednarodno sodelovanje smo krepili tudi na bilateralnem nivoju predvsem s poštnimi operaterji v regiji. Sodelovanje smo razširili tudi z zasebnimi operaterji, ki predvsem v EU pomembno sooblikujejo distribucijo paketnih
pošiljk ter z operaterji, s katerimi imamo največji obseg menjave mednarodnih poštnih pošiljk.
Že v letu 2011 je bilo veliko aktivnosti usmerjenih v priprave na 25. kongres Svetovne poštne zveze, s katerimi
bomo nadaljevali tudi v letu 2012. Predstavniki poštnih operaterjev iz vsega sveta se bomo udeležili kongresa SPZ
v Dohi, Katar. SPZ je specializirana organizacija Organizacije združenih narodov, ki na svojem kongresu sprejme
cilje in strategijo poslovanja za obdobje do naslednjega kongresa.
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2.3.3
Poštne znamke in filatelistični izdelki
Poštne znamke ostajajo vez sedanjosti s preteklostjo ter
eden večjih promotorjev države in njenih značilnosti v svetu.
Tudi za vse naslednje generacije!
V letu 2011 smo izdali sedem rednih in 38 priložnostnih znamk. Redni znamki iz serije Božič in novo leto sta
bili prvič izdani v dveh nazivnih vrednostih, ki sta namenjeni pošiljanju voščilnic v domačem in mednarodnem poštnem prometu, prav tako sta bili obe znamki v polah prvič tiskani na samolepilnem papirju.
V sodelovanju s češko poštno organizacijo smo izdali znamko, s katero smo zaznamovali 160. obletnico rojstva glasbenega pedagoga in violinista Johanna Gerstnerja. Gre za tako imenovano skupno izdajo dveh poštnih organizacij.
Ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije smo izdali znamko, ki je požela posebno pozornost ne le
zbiralcev znamk, temveč tudi širše javnosti, saj je del motiva znamke prekrit s folijo iz zlata čistine 999/1000 oz.
24-karatnega zlata. Ob omenjenem jubileju smo izdali tudi prestižen izdelek, filatelistično-numizmatični komplet,
v katerem je, poleg navedene znamke tudi spominski kovanec, ki ga je ob tej priložnosti izdala Banka Slovenije.
50-letnico organizacije WWF (Svetovni sklad za naravo) smo obeležili z izdajo štirih različnih znamk z motivi
ogrožene in zaščitene živalske vrste. Na znamkah z logotipom navedene organizacije smo tokrat prikazali raka
navadnega koščaka.
Začeli smo izdajati novo serijo znamk z motivi Poštarja Pavlija. Z navedeno serijo želimo popestriti linijo
izdelkov lastne blagovne znamke in prispevati k njeni prepoznavnosti.
Razen letne mape znamk 2011, Letnika priložnostnih znamk 2011 v vložnem kartonu in tematskega kompleta
smo izdali tudi posebno knjigo z naslovom »Slovensko mitično izročilo na znamkah Pošte Slovenije«. Knjiga
zajema preplet mitičnih predstav in bajeslovnih bitij s slovenskega območja in širše, njena posebnost pa je ta,
da jo dopolnjujejo žepki z znamkami, izdanimi v seriji Mitologija.
Vse priložnostne izdaje znamk so spremljali tudi ovitki in žigi prvega dne, ki jih je bilo v letu 2011 skupaj
29, dva pa sta dodatno spremljala redni znamki iz serije Božič in novo leto. Izdali smo dve razglednični in tri
dotiskane dopisnice, ob vsakem izidu znamk, torej petkrat v letu, smo izdali tudi publikacijo Bilten.
Naročnikom osebnih poštnih znamk smo izdelali 267 tisoč znamk z 2.104 različnimi motivi. Konec leta smo
razširili ponudbo okvirjev osebnih poštnih znamk z dvema novima okvirjema, ki ju krasijo božični in novoletni motivi. Nova okvirja smo zaznamovali z uradno izdajo osebnih znamk Pošte Slovenije z naslovom »Praznična pošta želja«. V štirih različnih polah je izšlo 16 različnih znamk, motive zanje pa so tokrat prispevali
mladi ustvarjalci iz osnovnih šol.
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2.3.4
Tržno komuniciranje in upravljanje blagovne znamke
Naš cilj so informirane stranke, ki nam zaupajo. In mi zaupamo njim!
V letu 2011 smo dosledno izvajali začrtano strategijo oglaševanja. Poslovni javnosti smo približevali prednosti
storitve Hitra pošta, uporabo mobilnega portala ter nabor vseh najsodobnejših informacijskih storitev. Ostale medijske kampanje lahko strnemo v naslednja področja:
• Prodaja trgovskega blaga na poštah – izvajali smo obsežnejše oglaševalske akcije ob začetku šole, akcije
oglaševanja prodaje sveč ter adventne in božične ponudbe na poštah. Vse oglaševalske aktivnosti so bile
podkrepljene z aktivnostmi pospeševanja prodaje na poštah, z izdajami prodajnih katalogov ter ostalimi
oglaševalskimi kanali, ki jih izkoriščamo v prostorih pošt.
• LX-telegrami – v drugi polovici leta 2011 smo delno prenovili ponudbo LX-telegramov, predvsem program obdarovanj ob rojstvu. Pripravili smo nov katalog, ki smo ga dostavili gospodinjstvom, ter klasične
oglase oz. oglase v kombinaciji s PR-članki. V sodelovanju s podjetjem Baby Center smo obdarjali porodnice, prav tako smo sodelovali v radijski nagradni igri, pri katerih so lahko radijski poslušalci vsak dan
izbrani osebi brezplačno poslali telegram.
• Informacijske storitve – v podporo trženju informacijskih storitev smo uporabljali kombinacijo klasičnega
oglaševanja in podpore s PR-članki in intervjuji v strokovnih publikacijah, predstavitve na srečanjih strokovne javnosti s predavanji in dogodki. Tudi na tem področju smo izvedli akcije pošiljanja direktnih pisem.
• Hitra pošta – pripravili smo dve kampanji, najprej v mesecu maju, nato s prenovljeno oz. osveženo podobo
v novembru, kjer smo izpostavili mobilni portal Pošte Slovenije. Z obema akcijama smo ostali zvesti oglaševanju glavnih prednosti te storitve, na kar smo posebej opozarjali prek promocijskih člankov in objav v
obliki nasvetov poslovnim strankam.
• Ostale storitve (razvijanje fotografij, poštna potovanja, vplačila loto, prodaja vstopnic ipd.) – oglašujemo
prek internih kanalov komuniciranja (oglaševanje v prostorih pošt na monitorjih in s plakati, »mejlingi«
registriranim uporabnikom, oglaševanje v Prodajnem katalogu Pošte Slovenije in v internem časopisu Poštni razgledi).
• Vaša pošta – z nagradnimi igrami, pospeševanjem prodaje na dogodkih ter promocijami v trgovskih centrih smo skozi vse leto pridobivali nove naročnike za storitev Vaša pošta.
• Osebne poštne znamke – večjo oglaševalsko akcijo smo izpeljali ob uvedbi naročanja osebnih znamk prek
mobilnega telefona. Ob začetku šole in v prednovoletnem času smo izvedli še akcije pospeševanja prodaje
z letaki gospodinjstvom. Posebne ciljne skupine (turizem, poslovni partnerji) oz. javnosti (maturanti, mamice v porodnišnicah) smo nagovarjali s pošiljanjem direktnih pisem. Vse oglaševalske aktivnosti so bile
podkrepljene z aktivnostmi pospeševanja prodaje s promocijami – maskotami v trgovinskih centrih in v
okviru raznih dogodkov ter ostalimi oglaševalskimi kanali, ki jih izkoriščamo v prostorih pošt.
• Paketna embalaža – paketno embalažo smo z mnogimi koristnimi nasveti o zaščiti pošiljk predstavili v
informacijskem prospektu, ponudbo smo dodatno podprli z oglaševanjem v tiskanih medijih.
• Svetovni dan pošte – 9. oktober – tudi v letu 2011 smo organizirali dneve odprtih vrat v poštnih logističnih centrih ter prireditve za otroke s Poštarjem Pavlijem po vsej Sloveniji.
Za pospeševanje prodaje t. i. »sezonskih izdelkov«, smo v decembru izvedli tudi promocije na poštah, ki so se
izkazale za izredno uspešne, predvsem z vidika svetovanja in pomoči kupcem.

41

letno poročilo 2011
POSLOVNO POROČILO

Pojavljanje na socialnih medmrežjih
V marcu 2011 smo prvič nastopili na socialnem omrežju Facebook. Kot na vseh spletnih družbenih omrežjih je
tudi tukaj potrebna stalna prisotnost in neprestana komunikacija z uporabniki.
Svojo dostopnost, odličnost blagovnih znamk in ugodnosti smo dnevno sporočali in približevali tisočim sledilcev
na omrežju, katerih število je ob vsaki izvedeni aktivnosti le še strmo naraslo.
Zavedajoč se pomembnosti hitrih povratnih informacij neposredno od aktivnih uporabnikov naših storitev smo te
informacije izkoristili v smeri razvoja oziroma nadgradnje storitev.

Na poštah so tudi vaše stranke!

Oglaševanje v prostorih pošt
V letu 2011 so postali naši mediji še bolj prepoznavni in uveljavljeni pri različnih oglaševalcih. Prostori pošt postajajo tako vse bolj uspešen medij tako za lokalno kot nacionalno oglaševanje. Naj se oglaševalci odločijo za
oglaševanje na poštnih okencih, na monitorjih ali v tiskanih medijih – ob številu strank na poštah, ki nas dnevno
obiščejo, sta njihova opaznost in s tem uspeh skorajda zagotovljena.

Za najpomembnejše prebivalce današnjega in jutrišnjega sveta Pavli v torbi vedno darilo ima!

Aktivnosti za otroke
V letu 2011 smo namenili veliko aktivnosti otrokom, tudi zato, da bi približali 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 Pavlijevi torbi vedno našlo kaj zanimivega.
Na dogodkih smo z otroki prepevali in se učili novih pesmic, spoznavali zgodbe iz življenja najbolj znanega poštarja, risali in ustvarjali svoje znamke ter skupaj tudi zaplesali.
Z veseljem smo prižigali iskrice sreče v očeh otrok z brezplačnimi predstavami s Poštarjem Pavlijem za otroke, ki
so vključeni v različne zavode.
Na spletni strani živi otroški kotiček s Poštarjem Pavlijem, kjer ne manjka zabavnih zgodbic o prigodah Poštarja
Pavlija, besedil, Pavlijevih pesmic, igrarij, pobarvank in seveda nagradnih iger.
V mesecu decembru je ponovno zaživela Božičkova pošta, v sklopu katere je Božiček prejel prek sedem tisoč pisem
otrok posameznikov ter šolskih in vrtčevskih skupin. Tudi tokrat je Božiček ob pomoči Poštarja Pavlija odgovoril
vsem ter jim poslal majhno darilce.

Le z rednim spremljanjem in upoštevanjem želja  in potreb strank
pri načrtovanju strategij lahko uresničujemo naše poslanstvo!
V Pošti Slovenije smo tudi v letu 2011 izvedli več tržnih raziskav; njihovi rezultati so bili osnova za sprejemanje
odločitev o nadaljnjem poslovanju ter tržno-komunikacijskih 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 obišče eno pošto 763 obiskovalcev dnevno (16.786 obiskovalcev/mesec), največje pošte pa dnevno obišče
skoraj 1.300 obiskovalcev.
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• Tudi v letu 2011 je pošte obiskal skriti kupec, s katerim smo ponovno ugotavljali prijaznost in strokovnost
naših zaposlenih.
• V mesecu aprilu in maju 2011 je bila izvedena anketa o zadovoljstvu zaposlenih in kupcev z dejavniki prostorske urejenosti pošt ter zadovoljstva s ponudbo trgovskega blaga na poštah.

2.4
POŠTNO OMREŽJE IN LOGISTIKA
560 poštnih enot, 1.154 poštnih okenc, 2.608 poštnih nabiralnikov,
1.053 avtomobilov, 1.905 dvokoles in 6.534 zaposlenih v službi za vas!

2.4.1
Enote javnega poštnega omrežja
Konec leta 2011 je bilo v Sloveniji 560 enot poštnega omrežja, kar pomeni zmanjšanje za eno enoto v primerjavi
z letom 2010. Zaprli smo pošto 8103 Novo mesto, katere prostori niso ustrezali minimalnim delovnim pogojem.
Deleži različnih organizacijskih oblik pošt – največ je dostavnih pošt

79,46 %

dostavne pošte

0,36 %

paketne pretvorne pošte

0,36 %

izpostavljena okenca

14,64 %

okenske pošte

4,29 %

premične pošte

0,36 %

pogodbene pošte

0,36 %

poštni logistični center

0,18 %

začasne pošte

Gostota javnega poštnega omrežja
Tipični kazalci gostote poštnega omrežja so število km2 ter število prebivalcev in gospodinjstev na stalno pošto. V
letu 2011 je bilo 527 stalnih pošt (445 dostavnih in 82 okenskih pošt), kar pomeni, da je ena v povprečju pokrivala
38.5 km2, 1.451 gospodinjstev oz. 3.895 prebivalcev.
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Poštna okenca
Število poštnih okenc za delo s strankami se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 povečalo za sedem. Pošta Slovenije opravlja storitve na skupaj 1.154 poštnih okencih, od tega na 140 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 207, univerzalnih, na katerih lahko uporabniki opravijo vse storitve, je 807.

Pogostost dostave
V letu 2011 je bilo 63,5 odstotka gospodinjstev vključenih v šestkrat tedensko dostavo in 36,5 odstotka v petkrat tedensko dostavo. V izpostavljene predalčnike prejema pošiljke pet- oz. šestkrat tedensko 0,18 odstotka gospodinjstev.
Število gospodinjstev, vključenih v dostavo prek izpostavljenih predalčnikov, se je zmanjšalo s 1.912 na 1.340 oziroma za 30 odstotkov.
Kar dvema tretjinama gospodinjstev dostavljamo pošto tudi ob sobotah!

63,5 %

6-krat tedenska

36,5 %

5-krat tedenska

2.4.2
Naprave poštnega omrežja in transportna sredstva
V Pošti Slovenije uporabljamo različna sredstva za opravljanje poštnih storitev z uporabniki, kot so poštni nabiralniki, poštni predali in izpostavljeni predalčniki. V primerjavi s predhodnim letom smo zmanjšali število poštnih
nabiralnikov z 2.799 na 2.608 in število poštnih predalov s 17.749 na 17.196.
V poštnih logističnih centrih uporabljamo naslednja sredstva za pripravo in predelavo poštnih pošiljk: avtomatski
pisemski in paketni usmerjevalnik, usmerjevalnik za vreče, stroje za vezanje svežnjev, naprave za zlaganje nenaslovljene direktne pošte itd.
Pošta Slovenije pri svoji dejavnosti uporablja tudi številna transportna sredstva za zunanji in notranji transport.
V notranjem transportu imamo na razpolago 1.231 transportnih sredstev – različnih transportnih vozičkov in
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viličarjev, v zunanjem pa je transportnih sredstev skupaj kar 3.269. To so različna kolesa, skuterji, osebna vozila,
lahka in srednja dostavna vozila ter tovorna vozila. Število avtomobilov smo v letu 2011 s 1.024 povečali na 1.053,
število dvokoles pa se ni spremenilo in jih je 1.905.

2.5
UPRAVLJANJE S KAKOVOSTJO
Ker je kakovost naših storitev tista, ki nas dela drugačne, boljše!

Kakovost prenosa poštnih pošiljk
v notranjem poštnem prometu
Kakovost prenosa pošiljk korespondence se je ugotavljala na podlagi in v skladu z 10. členom Splošnega akta
o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. Kakovost prenosa preverja organ, ki ni odvisen od izvajalca
univerzalne poštne storitve. Z javnim razpisom Pošte Slovenije je bilo v ta namen izbrano podjetje Quotas
GmbH iz Nemčije. 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
• 100 odstotkov pošiljk korespondence prenesenih v treh delovnih dneh (D + 3).
Glede na preteklo leto se je kakovost prenosa izboljšala, in sicer v roku D + 1 za 0,7 odstotne točke. Podatki merjenja kakovosti za leto 2011 so naslednji:
• v enem delovnem dnevu (D + 1) je bilo prenesenih 96,2 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.
V skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve smo že sredi leta 2010 začeli z merjenjem rokov prenosa tudi za paketne pošiljke, ki spadajo v obseg univerzalne poštne storitve. V letu 2011 smo dobili
prvi letni rezultat. 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).
Navedene vrednosti v celoti izpolnjujemo oziroma jih presegamo. Izmerjena kumulativna vrednost za leto 2011 je
bila naslednja:
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• v roku D + 2 je bilo prenesenih 99 odstotkov paketnih pošiljk,
• v roku D + 3 pa 100 odstotkov.

Kakovost prenosa poštnih pošiljk
v mednarodnem poštnem prometu
Prvo mesto za kakovost dostave v združenju EPG.
Na področju mednarodnega poštnega prometa redno sodelujemo v neodvisnem merjenju kakovosti prenosa prednostnih pisemskih pošiljk UNEX in v merjenju kakovosti prenosa paketnih pošiljk, ki jih vodi podjetje International Post Corporation. Od dosežene kakovosti je odvisno tudi plačilo, ki ga posamezni poštni operater prejme za
dostavo pošiljk v svoji državi. Pošta Slovenije se uvršča med pet najboljših poštnih operaterjev, in sicer za kakovost dostave od prispetja pošiljke v Slovenijo do vročitve naslovniku v Sloveniji.
V letu 2011 so bili v merjenju kakovosti UNEX doseženi naslednji rezultati:
• 95 odstotkov prednostnih pisemskih pošiljk, prispelih iz tujine, je bilo v Sloveniji vročenih dan po prispetju (94.3
odstotka leta 2010);
• v skladu s standardom poštne direktive EU mora biti v treh delovnih dneh (D + 3) prenesenih 85 odstotkov pošiljk:
• v odpravi iz Slovenije v tujino je bil standard dosežen,
• v smeri iz tujine v Slovenijo je bil standard celo presežen, in sicer smo kar 87,2 odstotka pošiljk naslovnikom
vročili v treh dneh po oddaji pošiljk.
Že drugo leto zapored pa je Pošta Slovenije dosegla prvo mesto za kakovost dostave v Sloveniji v združenju EPG
(E Parcel Group), ki ga upravlja International Post Corporation. EPG sestavlja 27 poštnih operaterjev, vse največje
evropske pošte in ameriška pošta.

Reklamacije in odškodninski postopki
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
(SISTEN 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 2011 je bilo vloženih 2.241 pritožb na univerzalno poštno storitev, od
tega 2.015 pritožb v notranjem poštnem prometu in 226 pritožb v mednarodnem poštnem prometu. Od vseh
vloženih pritožb na univerzalno poštno storitev smo jih 535 obravnavali kot upravičene (525 v notranjem in
10 v mednarodnem poštnem prometu). V obdobju poročanja smo odškodnine izplačali za 138 pritožb v notranjem prometu. Povprečen čas, potreben za izplačilo odškodnine pritožniku, ki se šteje od dneva, ko je bila
pritožba sprejeta, je bil 29,4 dneva.
V primerjavi z letom 2010 je bilo v letu 2011 vloženih 16 (0,7 odstotka) pritožb več na univerzalno poštno
storitev. V notranjem prometu se je število vloženih pritožb zvišalo za 1,9 odstotka (38 pritožb več), v mednarodnem prometu pa se je število pritožb znižalo za 8,9 odstotka (22 pritožb manj) glede na leto 2010.
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2.6
NABAVA
• D
 osledno analiziranje trga in skrbno izvajanje postopkov javnega naročanja za doseganje
optimalnih nabavnih pogojev.
• Zagotavljanje tekočega poteka poslovanja s časovno natančno načrtovanimi nabavami.
V Pošti Slovenije je naročanje v letu 2011 potekalo v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega
naročanja, ki se je v tem letu ponovno spremenila. Junija 2011 je začela veljati novela Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS – UPB
3, Ur. l. RS, št. 72/2011), novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK – UPB 2, Ur. l. RS,
št. 69/2011) in sprejet je bil nov Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l.
RS, št. 60/2011).
Spremembe zakonodaje smo implementirali v proces izvajanja postopkov javnega naročanja brez večjih zastojev, tako da je oskrba družbe z vsem potrebnim blagom in storitvami tudi v letu 2011 potekala nemoteno.
Z doslednostjo pri analiziranju trgov, skrbnostjo pri pripravi in izvedbi postopkov naročanja ter izvajanju pogodb smo pri naročanju dosegali primerne tržne cene, ugodne pogoje in ustrezno kakovost blaga in storitev, s
čemer smo znatno prispevali k znižanju stroškov in nemotenemu izvajanju procesov.
V operativnem izvajanju internih naročil smo v letu 2011 implementirali informacijsko podporo naročanju
osebne varovalne opreme in službene obleke, posodobili smo tudi informacijsko opremo v naročniškem modulu Scale.
V letu 2011 je bilo izvedenih 135 postopkov velikih vrednosti in 113 postopkov male vrednosti (izvedeni na
upravi družbe) ter 623 enostavnih postopkov na upravi družbe in po poslovnih enotah.

2.7
NALOŽBE
V letu 2011 smo za investicije (po denarnem toku) namenili 30.788 tisoč evrov. Investicijska sredstva smo namenili za izvajanje tekočega poslovanja in razvojnih projektov, s katerimi smo zagotavljali rast prihodkov ter
izboljšali in optimizirali procese. Vlaganja pa smo namenili tudi za varnost zaposlenih in premoženja ter informacijsko varnost.
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Največ investicijskih sredstev (po denarnem toku) smo namenili za kapitalske naložbe, zgradbe in informacijsko tehnologijo
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sprejemna mehanizacija

Zgradbe in oprema za pošte
V letu 2011 smo:
• v nove poslovne prostore preselili pošte 3342 Gornji Grad, 4247 Zgornje Gorje, 2256 Juršinci, 1433 Radeče, 3205
Vitanje, 3214 Zreče in 3220 Štore;
• obnovili pošte 5220 Tolmin, 4105 Kranj in 1233 Dob.
V poštnem logističnem centru v Mariboru smo uredili polnilnico akumulatorjev. Pri investicijah v objekte smo skrbeli za
energetsko učinkovitost in upoštevali zahteve in smernice za izgradnjo nizko energetskih objektov (več v poglavju 3.3.).

Transportna sredstva
Tudi pri vlaganjih v transportna sredstva skrbimo za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, saj smo nabavili
vozila, ki imajo ekološko primernejše motorje, in vozila na utekočinjeni naftni plin.
Pri dopolnjevanju kapacitet voznega parka upoštevamo veljavne kriterije za odpis, strukturo terena in obseg prometa. V letu 2011 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 dostava peš oziroma z dvokolesi ni mogoča;
• 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).
Prav tako skrbimo, da zamenjavo maziv in raznih tekočin (motorno olje, zavorno olje, hladilna tekočina …), pnevmatik itd. izvajajo pooblaščeni servisi, ki so dolžni zagotoviti ustrezni način ravnanja z odpadki.
V letu 2011 smo začeli tudi z aktivnostmi za uvedbo novega tipa zabojnika, ki bo od sedanjega predvsem lažji,
ustreznejši za manipulacijo ter sestavljen iz manj delov, kar pomeni nižje stroške vzdrževanja.
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Sprejemna mehanizacija
Nabavili smo elektronske tehtnice, stroje za štetje bankovcev in stroje za vezanje svežnjev.

Informatika
Sredstva za investicije na področju informatike smo porabili za:
• prenovo uporabniške strojne opreme na poslovnih enotah,
• prenovo SAN-opreme,
• dodatno uporabniško opremo na poštnih enotah,
• dodatno komunikacijsko opremo na poštnih enotah,
• uporabniško opremo za podporo novim storitvam,
• nadgradnjo poslovnega dela informacijskega sistema in
• informacijsko opremo za izvedbo razvoja novih storitev.

Varovanje
V Pošti Slovenije smo se v letih 2010 in 2011 srečali s porastom števila kaznivih dejanj ropov poštnih
poslovalnic. Za zmanjšanje varnostnega tveganja so bile v letu 2011 poleg nekaterih organizacijskih ukrepov izvedene aktivnosti v smislu montaže dodatne mehanske zaščite na varnostno najbolj izpostavljenih
poštah (30 poštnih poslovalnic) ter izpeljani postopki za izbor najugodnejših ponudnikov za nadgradnjo
sistemov tehničnega varovanja, za montažo sistema video nadzora na določenih poštnih poslovalnicah
in mehansko zaščito za še 100 pošt.

Ostalo
Nabavili smo pohištveno in ostalo opremo za izboljšanje tehnoloških procesov ter klimatske naprave za pošte.
Na 20-tih 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, izdelavo požarnih vrat, zapornic in nakladalnih ramp.

Kapitalske naložbe
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) je 14. aprila 2011 spremenila Akt o ustanovitvi družbe
Pošta Slovenije d. o. o. Po tej spremembi je AUKN spremenil pristojnosti ustanovitelja tako, da ta odloča o
pridobivanju, odsvajanju ali obremenjevanju kapitalskih vložkov družbe v druge pravne osebe, kadar skupna
vrednost takšnih poslov v določeni pravni osebi presega vrednost 5 milijonov evrov, v tem primeru pa se ne
uporablja določba 30. člena Akta o ustanovitvi, ki določa posle, za katere poslovodstvo potrebuje soglasje
nadzornega sveta. AUKN je istega dne sprejel sklep, s katerim je kot ustanovitelj sprejel odločitev, da Pošta
Slovenije kupi delnice Nove Kreditne banke Maribor d. d. v višini 20.793.536 evrov.
Glede na sklep, sprejet na skupščini družbe Feniksšped. d. o. o., dne 28. julija 2011, je Pošta Slovenije 1. avgusta 2011 povečala osnovni kapital družbe Feniksšped za 199.502 evrov.
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2.8
INFORMATIKA
Informacijska tehnologija Pošte Slovenije pomembno prispeva h kakovostnemu, zanesljivemu in varnemu izvajanju storitev z zagotavljanjem najsodobnejših informacijskih, tehničnih, komunikacijskih, logističnih ter integracijskih in poslovnih rešitev.
Temeljna cilja informacijske tehnologije Pošte Slovenije sta s sodobnimi tehnologijami nuditi:
• učinkovito informacijsko komunikacijsko podporo internim uporabnikom in
• tržno zanimive storitve zunanjim uporabnikom.
Informacijski sistem Pošte Slovenije sodi med največje in najbolj razvejane v državi, saj povezuje 1.154 poštnih
(bančnih okenc), 247 zalednih delovnih mest in več kot 850 delovnih mest na upravi družbe in poslovnih enotah. V
sistemu je več kot 15.000 kosov IT-opreme ter več kot 5.000 km komunikacijskih naprav. Ob notranjih uporabnikih
informacijskih storitev imamo tudi okoli 100.000 zunanjih uporabnikov. Za obvladovanje tako obsežnega informacijskega sistema je Pošta Slovenije sprejela »Strategijo informacijske tehnologije«.

Delovanje informacijskega sistema v letu 2011
Ob vseh intenzivnih operativnih in razvojnih aktivnostih, ki so se odvijale v letu 2011, gotovo velja izpostaviti
dejstvo, da ni bilo izpadov delovanja informacijskega sistema niti v celoti niti na posameznih enotah, ki bi se lahko
negativno odrazili v poslovanju družbe.
Aktivnosti na področju servisnega centra
Zaradi potrebe in želje po kakovostnejšem izvajanju storitev smo že v letu 2010 prenovili, v letu 2011 pa funkcionalno nadgradili in dopolnili infrastrukturno in aplikativno podporo v službi servisnega centra in 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) in izdelava baze znanja, ki bo omogočala iskanje rešitev, upravljanje z napakami za notranje in zunanje uporabnike, vnos grafičnega (slikovnega) opisa napak,
direktno sporočanje napak na poljubni servis idr. Serviserji lahko dostopajo do podatkov in imajo možnost vnosa
sprememb, poročil in dodajanja delovnih nalogov, kar omogoča spremljanje servisnih posegov na posamezni strojni opremi in pregled nad celotnim življenjskim ciklom napake in opreme.
Upravljanje in nadzor sistema za digitalno oglaševanje na poštnih enotah
Sistem za digitalno oglaševanje na poštnih enotah, ki ga je doslej upravljal zunanji izvajalec, smo začeli upravljati in
nadzirati sami v okviru informacijskega sistema Pošte Slovenije in tako znatno znižali stroške. Servisni center skrbi
za pravilno delovanje sistema, usklajenost urnikov objav ter za vsebine oglaševanja na vseh poštnih poslovalnicah.
Zamenjava sistemske in strojne opreme na poslovnih enotah in v obeh poštnih logističnih centrih (PLC)
Po uspešni prenovi informacijske infrastrukture na poštnih okencih v preteklih letih smo v letu 2011 uspešno
prenovili uporabniško okolje na upravah poslovnih enot in v obeh PLC. Prenovili smo centralne strežniške sisteme
in terminalske gruče. Uporabnikom smo omogočili uporabo najnovejše programske opreme in hitrejše delo. V
poštnih poslovalnicah smo delavcem na zalednih delovnih mestih omogočili omejen dostop do informacij na svetovnem spletu, dostop do ostalih poslovnih aplikacij ter lažjo in učinkovitejšo medsebojno komunikacijo.
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Dogradnja virtualnih diskovnih polj in sistemov za varovanje podatkov
Zaradi hitre rasti obsega podatkov smo prenovili SAN-okolje in ga dogradili z dodatnimi sistemi in kapacitetami.
Podatke varujemo v virtualni knjižnici, ki omogoča hitro varovanje podatkov.
Telekomunikacijska infrastruktura
V letu 2011 smo prenovili hrbtenično omrežje, da bo dovolj prepustno za predvidene potrebe v naslednjih letih, ko
bomo prešli na dva podatkovna centra.
Prenovili smo tudi vrsto podpornih komunikacijskih sistemov in orodij (CCM, ACS, Fluke OWIII, Spectrum,
stikala, usmerjevalniki).
Univerzalno poštno okence (UPO)
• Leta 2010 je bila na vseh poštah nameščena prenovljena aplikacija UPO, v letu 2011 pa smo jo razvijali naprej.
• Zaradi zakonskih zahtev ter večjega zadovoljstva uporabnikov smo na poštnih okencih postavili prikazovalnike
s prikazom količin, cen in vrednosti opravljenih storitev. Namestitev prikazovalnikov je bila nujna tudi zaradi
prilagoditve na nov način plačevanja na UPO – PosMoneta, to je plačilo storitve s pomočjo mobilnega telefona.
• Večina bančnih poslov na UPO se izvaja on-line. V sistem so vključene pošte in banke (PBS, NKBM) znotraj posameznih osmih regij. Da bi zmanjšali morebitne izpade on-line delovanja na minimum, smo vzpostavili sistem
rezervne variante on-line delovanja. Ta temelji na avtomatskem preklopu sistema UPO iz nedelujoče regije na
rezervno regijo, ki deluje, tako da uporabnik na UPO motenj v sistemu sploh ne zazna.
• Uvedli smo nov modul Časopisno poslovanje, ki je namenjen prodaji časopisov in revij (edicij) na poštnem okencu.
Elektronsko naročanje virtualnih vrednotnic
Virtualne vrednotnice naročamo dobaviteljem elektronsko in kriptirano z varnim ključem. Tako je izmenjava podatkov
varnejša ter nam prihrani veliko časa, minimizira zaloge in pripomore h kakovostnemu zagotavljanju storitev na pošti.
Spremnica
Aplikacija Spremnica je namenjena pogodbenim strankam, in sicer za vnos podatkov o poslovnih paketih v notranjem in mednarodnem prometu ter podatkov o pošiljkah Hitre pošte v notranjem prometu.
Spletni kalkulator
Spletna aplikacija bo omogočila uporabnikom izračun poštnine po predhodnem vnosu vrste, mase in količine
pošiljk.
Sledenje pošiljk
V okviru prenove sledenja pošiljk smo pripravili spletni servis, ki omogoča pogodbenikom vpogled v status njihovih pošiljk.
E-fakturiranje
Prenovljena aplikacija UPO je omogočila avtomatsko izstavitev računa za opravljene storitve in za prodano blago.
Seveda pa se razvoj tudi na tem področju nadaljuje. Računi se tako avtomatsko prenašajo v E-Arhiv Pošte Slovenije
in ni več potrebe po njihovem shranjevanju v fizični obliki.
Marketinški informacijski sistem
V sodobnem poslovnem okolju se morajo družbe hitro odzivati na spremembe s prilagajanjem procesov in poslovnih funkcij. Pri tem so bistvene kakovostne in zanesljive informacije, ki omogočajo sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev.
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Ta cilj bomo med drugim dosegli z vzpostavitvijo korporativnega skladišča podatkov z naprednim procesom
zajemanja in zbiranja podatkov o transakcijah. Celovita rešitev bo nudila tudi orodja in vmesnike za poročila
in analize podatkov (sistemi kazalnikov, oglasne poročevalske table, napredna analitska orodja, enotna knjiga
poročil ...).
Kadrovski informacijski sistem na poštah
Aplikacija daje popolno informacijsko podporo kadrovski funkciji na poštah. Omogoča izdelavo urnikov, službeno
razdelitev, evidenco odsotnosti in prisotnosti, nadomeščanje zaposlenih, izračunavanje kilometrin in podatkov za
obračun plač. Pomemben del aplikacije je tudi informacijska podpora za razporejanje delavcev v rezervi.
Nadgradnja iScala
V letu 2011 je bila izvedena nadgradnja Poslovno-informacijskega sistema iScala. Nadgradnja je bila nujna zaradi
prehoda na novo strojno opremo, ki je zahtevala ustrezno 64-bitno programsko opremo.
Projekt izvedbe nadgradnje je bil najobsežnejši do sedaj, saj je bilo treba obstoječe in nove funkcionalnosti sistema
medsebojno prilagoditi in prenoviti, delovanje nove verzije pa je bilo treba testirati.
E-Arhiv
Podaljšali smo veljavnost akreditacije storitev zajema in elektronske hrambe gradiv. Sistemu E-Arhiv je bil dodan
spletni vmesnik, ki uporabnikom omogoča oddaljen dostop do gradiva, celovito upravljanje z gradivom v e-hrambi
ter celovito upravljanje lastnega dela arhiva. Implementiran je bil dodatni sistem za spremljanje delovanja storitve,
ki omogoča učinkovitejši nadzor razpoložljivosti storitve in s tem višji nivo zagotavljanja storitve.
Varna izmenjava digitalnih dokumentov
V okviru sistema za varno izmenjavo digitalnih dokumentov se je zaradi uvedene podpore izmenjave e-dokumentov v okviru e-sodstva število uporabnikov spletnega portala moja.posta.si povečalo za več kot polovico.
Dokumentni sistem
Dogradili smo elektronski dokumentni sistem in s tem optimirali delovne tokove, omogočili napredno vzporedno
podpisovanje e-dokumentov, elektronsko razpošiljanje dokumentacije na poljubno število enot ter zagotovili sledljivost tokov dokumentov.
Certifikatska agencija
Uvedli smo postopek prevzema digitalnih potrdil na .NET pametne kartice. Te je mogoče integrirati v priloženi
USB-ključek, kar omogoča razpoznavanje digitalnih potrdil prek običajnih USB-vrat na osebnih računalnikih, to
pa močno poenostavi uporabo.
Implementacija nove elektronske storitve
Na področju elektronskih storitev smo v letu 2011 poskusno pripravili novo storitev, poimenovano »Digitalna pisarna«.
Ta je zasnovana kot fleksibilna platforma, ki se lahko prilagaja naročnikovim potrebam, rasti in razvoju poslovanja. Zasnovana je na konceptu uporabe programske opreme kot storitve (Software-as-a-Service) in se izvaja
s pomočjo najnovejših tehnologij gostovanja. Končni uporabnik lahko uporablja najsodobnejše programske
rešitve in zanje plačuje mesečno uporabnino. Ob klasičnih programskih storitvah e-pošte, centralnem shranjevanju datotek in on-line shranjevanju varnostnih kopij dokumentov je v Digitalni pisarni prav vse, kar
malo ali srednje veliko podjetje potrebuje pri svojem poslovanju: strojna oprema, varnostne rešitve, poslovne
aplikacije in možnost izobraževanja.
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2.9
TVEGANJA, NOTRANJA REVIZIJA IN VARNOST
Proces upravljanja s tveganji je postal del našega strateškega poslovanja.
Aktivnostim prepoznavanja, ovrednotenja in obvladovanja tveganj
namenjamo posebno pozornost.

2.9.1
Korporativno upravljanje tveganj
Strategija, organizacija in
metodologija upravljanja s tveganji
V Pošti Slovenije se zavedamo, da je v hitro spreminjajočem se in negotovem okolju prepoznavanje in obvladovanje tveganj pomemben dejavnik poslovnega uspeha družbe. Zato smo že v letu 2010 prenovili obstoječi
sistem upravljanja s tveganji in za stalno spremljanje in obvladovanje tveganj poslovnega okolja vzpostavili
celovit sistem korporativnega upravljanja s tveganji (KUT). Sistem od preoblikovanja preverjamo in dopolnjujemo s ciljem, da so ključna tveganja, ki jim je Pošta Slovenije izpostavljena, pravočasno prepoznana,
ovrednotena in ustrezno obvladovana.
Strategija KUT temelji na strategiji Pošte Slovenije in njenem strateškem razvojnem programu (SRP). V tem
okviru je proces KUT vzpostavljen kot strukturiran, skladen in neprekinjen proces, ki teče po celotni organizaciji. Proces zajema prepoznavanje in vrednotenje tveganj – evidentiranje tveganj, obravnavo tveganj,
vodenje in ažuriranje kataloga tveganj, vodenje kartic tveganj ter spremljanje in poročanje o ukrepih za obvladovanje tveganj.
Cilj procesa KUT v Pošti Slovenije je sistematično in pravočasno prepoznavanje potencialnih nevarnosti in
priložnosti ter izvajanje in spremljanje ustreznih ukrepov za njihovo obvladovanje z namenom odpraviti ali
zmanjšati negativne učinke tveganj na poslovne rezultate družbe oziroma optimalno izkoristiti prepoznane
priložnosti, kar se odraža v pozitivnih učinkih na poslovne rezultate družbe.
Pravilnik o korporativnem upravljanju tveganj v Pošti Slovenije natančno opisuje postopke ter odgovornosti in pristojnosti v procesu korporativnega obvladovanja tveganj. Za operativno izvedbo politike KUT in nadzor nad njenim izvajanjem ter poročanjem je v Pošti Slovenije organiziran Svet za KUT. Podporo delovanju in
upravljanju področja izvaja Služba za poslovne procese (SPP). Svet za KUT in SPP skrbita za izvajanje politik
na tem področju, razvijata metodologijo in orodja, opozarjata na potencialna, še ne identificirana tveganja ter
sodelujeta pri analizi, predlogih in nadzoru obvladovanja posameznega tveganja. Izvajanje kontrol vršijo za to
pooblaščeni delavci, poslovodstvo in Služba notranje revizije.
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Proces korporativnega upravljanja s tveganji v Pošti Slovenije

Oblikovanje okolja KUT

Izboljševanje KUT

Obvladovanje KUT

Nadzor in poročanje KUT

Za razvrščanje prepoznanih tveganj uporabljamo opisne in vrednostne kriterije. Opisno smo tveganja členili v dve
osnovni skupini: tveganja okolja in tveganja delovanja (tabela 2).
Tabela 2: Sistemska členitev tveganj Pošte Slovenije v letu 2011
Zap. št. / Vrsta tveganja

Zap. št. / Vrsta tveganja

1. Tveganja okolja

2. Tveganja delovanja

1.1. Zunanja tveganja

2.1. Kadrovska tveganja

1.2. Trženjska tveganja

2.2. Tveganja razvoja

1.3. Strateške povezave in naložbe

2.3. Tveganja delovanja in 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

Pri merjenju izpostavljenosti tveganj uporabljamo tri tehnike:
1.

opisno ali kakovostno vrednotenje tveganj,

2.

kombinirano vrednotenje tveganj in

3.

kvantitativno ali številčno vrednotenje tveganj.

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 3).
Tabela 3: Matrika izpostavljenosti tveganjem
Verjetnost

Vpliv oz. posledica (škoda)
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
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Stopnje izpostavljenosti so razvrščene v tri stopnje, na podlagi katerih je določen nivo sprejemljivosti tveganja in v
zvezi s tem zahtevana prioriteta ukrepov za obvladovanje tveganj (tabela 4).
Tabela 4: Stopnje sprejemljivosti tveganj v Pošti Slovenije
Stopnja izpostavljenosti

Sprejemljivost tveganja

Ukrepi za obvladovanje

Visoko

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.

Obvladljivo

Sprejemljivo tveganje
z nadzorom.

Treba je pripraviti in izvajati ukrepe za obvladovanje oz. znižanje
dosežene stopnje, izvaja se nadzor, korektivna akcija ni potrebna.

Nizko

Sprejemljivo tveganje.

Spremljanje dogodkov, ki lahko povzročijo eskalacijo tveganja,
korektivna akcija ni potrebna.

Tveganjem, ki so ugotovljena kot ključna, posvečamo največjo pozornost. Svet za KUT na podlagi analize
umesti tveganja, ključna za poslovanje, v katalog tveganj. V njem so tveganja časovno opredeljena, ovrednotena, imajo določeno odgovorno osebo (t. i. skrbnike tveganj) in definiran način obvladovanja oz. ukrepe.
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,
izogibanje projektom s previsokim tveganjem idr.),
• s prenosom tveganj (zavarovanje pri zavarovalnici idr.),
• z zmanjševanjem tveganj (povečanje interne kontrolne aktivnosti, uvedba in nadgradnja sistemov za neprekinjen način poslovanja, dodatne varnostne zaščite pri poslovanju z gotovino idr.),
• s sprejemom tveganja (v zvezi s tveganjem ni sprejeta nobena dodatna aktivnost, poslovna priložnost se
išče drugje).

Obvladovanje tveganj v letu 2011
Ocenjujemo, da smo tveganja v letu 2011 kljub splošni gospodarski krizi in posledično številnim dejavnikom,
na katere nismo imeli vpliva, obvladovali uspešno in tako zmanjšali negativne vplive tveganj na poslovanje,
kar potrjuje tudi dober poslovni rezultat v letu 2011.
Pri tem se zavedamo, da bo potrebno stalno intenzivno izvajanje aktivnosti obvladovanja tveganj za zagotavljanje uspešnega poslovanja Pošte Slovenije v prihodnosti.
V letu 2011 smo bili najbolj izpostavljeni naslednjim skupinam tveganj:
• zunanjim (makroekonomska situacija, zakonodaja in regulativa, odnosi z javnostmi),
• trženjskim (tržni delež, zadovoljstvo uporabnikov, konkurenca),
• razvojnim (nove storitve in zmogljivosti),
• varnostnim (umeščeno zaradi ogroženosti človeških življenj) in
• kreditnim tveganjem.
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Izpostavljenost posameznim podskupinam tveganj v 2011
4,50
4,00
3,50

Stopnja škode

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Stopnja verjetnosti
Makroekonomske razmere
Odškodninske tožbe
Varnostna tveganja
Nedoseganje pričakovanih kap. donosov
kreditno tveganje
Razvoj storitev in zmogljivosti
Tveganja zakonodaje in regulative
Zagotavljanje resursov
Nemotiviranost zaposlenih
Zaščita
Napake zaposlenih

Menedžment procesov
Nerazpoložljivost zaposlenih
Zlorabe, prevare zaposlenih
Tveganja komuniciranja z javnostmi
Delovanje poštnega omrežja
Tveganje izgube tržnega deleža
Delovanje informacijske infrastrukture
Informacijska varnost
Zadovoljstvo uporabnikov
Delovanje podporne infrastrukture

Tveganja okolja
Med tveganja okolja smo uvrstili zunanja tveganja, trženjska tveganja in strateške povezave in naložbe.

Zunanja tveganja
Skupino zunanjih tveganj sestavljajo tveganje makroekonomskih razmer, tveganje zakonodaje in regulative ter tveganje
komuniciranja z javnostmi. Tveganja smo obvladovali s sistematičnim spremljanjem zunanjega okolja in pravočasnim
izvajanjem številnih ukrepov, s katerimi smo zmanjševali ali nevtralizirali potencialne negativne vplive na poslovanje
družbe. Kljub številnim ukrepom pa se nekaterim negativnim posledicam zunanjih tveganj nismo mogli izogniti.
Prisotne makroekonomske razmere so povzročile splošni upad gospodarske dejavnosti, stečaje, povišale kreditno
tveganje, zmanjšale povpraševanja po obstoječih in novih storitvah, posebej i-storitvah, kar se je odrazilo v nižjih
poslovnih prihodkih od načrtovanih.
Skupino zunanjih tveganj je najbolj zaznamovala podskupina tveganj zakonodaje in regulative. Ključni tveganji
tega področja sta bili tveganje sprejema podzakonskih predpisov, ki bi lahko postavili Pošto Slovenije v slabši položaj od konkurence, in tveganje sprejema Zakona o malem delu. Na tem področju tveganj smo aktivno delovali
v smeri sprememb podzakonskih predpisov Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2), s podajanjem mnenj in pobud
regulatorju APEK ter izdelali strategijo v primeru sprejema zakonske omejitve izvajanja študentskega dela (v zvezi
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s predlogom Zakona o malem delu). Kljub intenzivni komunikaciji in pripravljenih strokovnih podlagah ter utemeljitvah Pošte Slovenije pa še vedno ni prišlo do uskladitev oz. zbližanj določenih izhodišč z APEK-om. Ker ni
bil sprejet predlog Zakona o malem delu, smo se izognili tveganju zakonske omejitve izvajanja študentskega dela.
Glede na navedeno ocenjujemo, da smo tveganje zakonodaje in regulative uspešno obvladovali.
Ocenjujemo, da smo tveganja komuniciranja z javnostmi obvladovali uspešno. V komunikacijski strategiji je bil
poudarek na komuniciranju z zunanjimi in internimi javnostmi ter doslednim uveljavljanjem celostne grafične podobe, da bi ohranili dobro ime Pošte Slovenije. Z ustreznim pristopom v komuniciranju smo pravočasno reagirali
na negativne objave v medijih, objavili pojasnila ter vzdrževali korektne odnose z novinarji.

Trženjska tveganja
Pri trženjskih tveganjih se je uresničila izguba tržnega deleža zaradi stečajev ali umika nekaterih velikih tujih kataloških trgovcev s slovenskega trga. Nezadostno rast prihodkov smo dosegli tudi na področju prodaje i-storitev, kar je v
pretežnem delu posledica gospodarske krize in konkurence na tem področju. Z namenom zagotovitve boljših prodajnih
rezultatov za i-storitve je bila v septembru 2011 ustanovljena nova služba za prodajo i-storitev. Vendar kljub temu z vidika
doseganja planiranih prihodkov od prodaje i-storitev v letu 2011 še nismo dosegli (ni bilo možno) želenih učinkov.
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 (alternativne dostavne mreže za dostavo časopisov, (ne)naslovljenih in paketnih
pošiljk ter hitre pošte) in mednarodnem trgu, kar se je še dodatno zaostrilo z liberalizacijo trga poštnih storitev v
letu 2011. Ocenjujemo, da smo v letu 2011 tveganja izgube tržnega deleža obvladovali dokaj uspešno.
Kljub številnim ukrepom preprečevanja tveganj, povezanih z zadovoljstvom uporabnikov, se zamudam in poškodbam pošiljk oz. drugim reklamacijam nismo uspeli povsem izogniti. Kljub temu pa smo dosegali predpisane standarde kakovosti po določilih Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, zato ocenjujemo,
da smo tveganje obvladovali uspešno. Tveganja smo obvladovali z izobraževanjem in motiviranjem 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 in jim bomo izpostavljeni, dokler
bomo imeli prevladujoč tržni delež na področju poštnih storitev.

Tveganje strateških povezav in naložb
V to skupino tveganj smo uvrstili tveganje nedoseganja pričakovanih donosov naložb ali izgube vloženih sredstev. Po
odločitvi lastnika za nakup delnic NKBM se je zaradi padca vrednosti delnic NKBM in posledično slabitve naložbe
nakup negativno odrazil v izkazu poslovnega izida družbe za leto 2011 v višini 9,9 milijona evrov.

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, kreditno tveganje, valutno tveganje, obrestno tveganje in tveganje
plačilne sposobnosti.
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Kadrovska tveganja
Delovno intenzivna dejavnost Pošte Slovenije povečuje izpostavljenost kadrovskim tveganjem, ki se nanašajo na
namerno ali nenamerno škodo, ki jo povzročijo zaposleni ali Pošta zaposlenim. Odrazijo se predvsem v absentizmu
oz. nerazpoložljivosti zaposlenih, nezadovoljivi angažiranosti in operativnih napakah.
Napakam v delovnih procesih in delovnih postopkih se zaradi velikega števila zaposlenih in razpršenosti tveganja
ne moremo povsem izogniti, zmanjšujemo pa jih predvsem z vzpostavljenim sistemom stalnih izobraževanj in
usposabljanjem zaposlenih, kontrolnimi mehanizmi v delovnih postopkih, sodelovanjem med organizacijskimi
enotami, samoizobraževanjem ter ustreznim motiviranjem zaposlenih.
Na področju tveganj, povezanih z zlorabami in prevarami zaposlenih, so najpogostejše zatajitve, ponarejanje listin
in poneverbe, ki jih obvladujemo s sistemom notranjih kontrol. Z izvajanjem notranjega (inšpektorji notranje kontrole, notranji revizorji, pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja idr.) in zunanjega nadzora (zunanji revizorji,
Poštna Banka Slovenije idr.) pa se ta tveganja odkrivajo in sankcionirajo. Kljub navedenemu pa je bil ugotovljen
večji (nekaj čez 0,1 milijona evrov) primer poneverbe zaposlenih, zaradi česar je ta segment tveganj dobil oceno
obvladovanja dokaj uspešno.
Izpostavljenost absentizmu obvladujemo z izboljševanjem delovnih pogojev, nadzorom nad izvajanjem ukrepov
za varnost in zdravje pri delu, rednimi zdravniški pregledi, zunanjim nadzorom bolniških odsotnosti idr. Nezadovoljivo angažiranost zaposlenih obvladujemo z ukrepi, kot so: nagrajevanje koristnih predlogov in idej, sistemom
izobraževanja, rednim komuniciranjem s sindikati in svetom delavcev, interno komunikacijo, letnimi razgovori z
zaposlenimi, izplačilom delovne uspešnosti in udeležbe na dobičku v skladu s poslovnimi rezultati.
Ocenjujemo, da smo kadrovska tveganja z izvajanjem številnih ukrepov na tem področju uspešno obvladovali.

Tveganja razvoja
V okviru tveganj razvoja nam grozijo predvsem tveganja prepozno razvitih in lansiranih storitev, za trg ne dovolj
zanimivih storitev, premajhnih zmogljivosti ter previsokih stroškov razvoja. Zaradi spremenjenih zahtev strank
(tako pravnih kot fizičnih oseb) in s tem povezanimi spremembami trga (upad klasičnih poštnih storitev) smo
dopolnili strategijo razvoja. Tveganje razvojnega oz. tehnološkega zaostanka obvladujemo s spremljanjem in »benchmarkingom« konkurence, raziskavo trga ter vzpostavljenim sistemom kontinuiranega spodbujanja pritoka idej
za nove storitve oziroma izboljšave storitev od sodelavcev in strank. Služba za poslovne procese skrbi za uporabo
predpisane projektne metodologije in nadzor nad izvedbo projektov, ki so usklajeni z letnim poslovnim načrtom
in strategijo podjetja.
Nepredvideno pa se je uresničilo tveganje naložbenih odločitev lastnika (AUKN), nakupa delnic NKBM (20,8
milijona evrov) in izplačila udeležbe na dobičku lastniku (6 milijonov evrov), ki ni bilo predvideno v prvotnem
poslovnem načrtu. Dinamika previsokih izplačil dobička ali drugih zahtev lastnika bi lahko ogrozila nadaljnji razvoj podjetja. V letih do 2017 predvidevamo visoka vlaganja v posodobitev poštne logistične tehnologije, kjer so
potrebne zamenjave ali nadgradnje. Ocenjujemo, da smo tveganje razvoja obvladovali dokaj uspešno.

Tveganja delovanja infrastrukture
Uresničena tveganja delovanja infrastrukture (poštnega omrežja, informacijske infrastrukture, podporne infrastrukture) lahko prispevajo k slabši kakovosti storitev, ki se odrazi v nedoseganju predpisane kakovosti prenosa poštnih
pošiljk in izvajanju drugih storitev. Z izvajanjem načrtovanih ukrepov smo ta tveganja uspešno obvladovali.
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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 ter jo obvladujemo z
dnevnim nadzorom procesa in toka pošiljk od oddaje do vročitve. Kakovost prenosa poštnih pošiljk v notranjem
poštnem prometu merimo v skladu z zahtevami standarda SIST EN 13850. Letni rezultati kumulativne vrednosti
kakovosti prenosa so nad predpisano vrednostjo, in sicer za 1,2 odstotka za rok D + 1 (95 odstotkov) in za 0,1 odstotka za rok D + 2 (99,5 odstotka). 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, strokovno uporabo IT-tehnologij, kontrolnimi mehanizmi za informacijsko varnost in dodatnim
nadzorom z zaposlitvijo preizkušenega revizorja informacijskih sistemov v letu 2011. V nadaljevanju so predstavljene glavne skupine informacijskih tveganj ter kratek opis načinov za njihovo obvladovanje. Tveganje
zagotavljanja neprekinjenega poslovanja na področju IT obvladujemo za najbolj kritične segmente poslovanja z
izdelanimi in implementiranimi načrti neprekinjenega poslovanja, ki temeljijo predvsem na zagotavljanju
redundantnih sistemov in ustreznih odzivnih časov pri zamenjavi opreme za najbolj kritične dele IT-sistemov.
Obvladovanje tveganja delovanja strojne računalniške in komunikacijske opreme je ključnega pomena za delovanje
celotnega informacijskega sistema. Obvladovanje tveganj na tem segmentu je zagotovljeno z dolgoletnim sodelovanjem s ponudnikom vzdrževanja in dolgoročnimi vzdrževalnimi pogodbami. Uporabljamo opremo
mednarodno priznanih ponudnikov (visoka kakovost), zahtevana je skladnost s standardi ter sprotno odpravljanje pomanjkljivosti. Tveganje delovanja programske opreme, ki je sestavni del informacijskega sistema,
obvladujemo z uporabo opreme visoke kakovosti, ki je skladna s standardi. Prav tako je zagotovljeno sprotno
odpravljanje pomanjkljivosti. Za vsako programsko opremo, ki se uporablja v informacijskem okolju Pošte
Slovenije, je zagotovljena veljavna vzdrževalna pogodba. Ocenjujemo, da smo tveganje delovanja informacijske infrastrukture uspešno obvladovali.

Tveganja varnosti in zaščite
Tveganjem varnosti in zaščite posvečamo zaradi narave dela (denarno poslovanje, obseg poslovanja, število zaposlenih, velikost IT-infrastrukture) veliko pozornosti in smo jih obvladovali uspešno.
Varnostna tveganja smo na področju poštnega in denarnega prometa s prenosom tveganj na zavarovalnico s finančnega vidika uspešno obvladovali, zaradi drugih negativnih posledic (ogrožanja človeških življenj) pa smo mu pomembno izpostavljeni, zato ga obravnavamo kot tveganja, katerim smo bili najbolj izpostavljeni. Število ropov se je
v letu 2011 gleda na leto 2010 zmanjšalo, ko je bilo število ropov enako kumulativi predhodnih štirih let. Prav tako
se je primerjalno zmanjšalo število vlomov. 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.
Področju informacijske varnosti smo posvečali veliko pozornosti in ocenjujemo, da smo ta 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). Nevarnosti računalniških virusov pa obvladujemo z
uporabo centraliziranega sistema nadzora in upravljanja. Prav tako kontinuirano skrbimo za ustreznost orodja
in za neprekinjenost pogodbenega odnosa s principalom za sprotno zagotavljanje najnovejših informacij o novi
zlonamerni kodi.
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Tveganja splošnega menedžmenta
Tveganja splošnega menedžmenta se kažejo v tveganjih zagotavljanja resursov ter menedžmenta poslovnih procesov in smo jih po našem mnenju uspešno obvladovali.
Na področju tveganj zagotavljanja resursov smo pri izvedbi investicij in drugih naročil posebno pozornost posvečali
gospodarnosti. V 2011 pa je prišlo do bistvenega porasta cen goriv, na kar nismo imeli vpliva in kar je vplivalo na
povečanje stroškov za energente ter s tem na preseganje načrtovanih stroškov energentov. 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 v zvezi s spremljanjem izvajanja pogodb.
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. investicije ter tveganja neizvršitev zaradi spremenjenih
okoliščin. Kljub zamiku pri sklenitvi pravnih poslov ocenjujemo, da smo tveganja uspešno obvladovali.
V 2011 pa je prišlo do bistvenega porasta cene nafte, na kar nismo imeli vpliva in kar je vplivalo na povečanje stroškov za energente ter preseganje načrtovanih stroškov energentov.
V okviru menedžmenta procesov smo najbolj izpostavljeni tveganju neustrezne optimizacije poslovnih procesov,
kar obvladujemo s pripravo variant optimizacije, simulacijami in »benchmarkingom« dobrih praks. Z realizacijo
projekta Menedžment poslovnih procesov bomo vzpostavili dodatni kontrolni mehanizem za zagotavljanje optimalnosti poslovnih procesov. Tveganja napačne optimizacije smo v 2011 obvladovali še s projektnim vodenjem in
njegovim spremljanjem (projektna pisarna) ter z vzpostavljenim sistemom korporativnega upravljanja s tveganji.

Kreditno tveganje
Zaradi gospodarske krize in izpostavljenosti posvečamo posebno pozornost kreditnemu tveganju. Z enotnim vodenjem politike plačilnih pogojev in možne izpostavljenosti do posameznega kupca se že v osnovi preprečujejo večji
negativni odkloni pri rednem poplačilu terjatev. Terjatve se sistematično obvladujejo na nivoju poslovnih enot in na
upravi družbe, kjer se centralno upravljajo. Zaradi narave produktov, dejavnosti velikih kupcev, velike razpršenosti
kupcev in intenzivne izterjave je naš položaj na področju neporavnavanja finančnih obveznosti posameznega kupca v
primerjavi z drugimi dejavnostmi ugodnejši. Vrednost oblikovanih popravkov vrednosti v letu 2011 znaša 4,6 promila
v poslovnih prihodkih, zato ocenjujemo, da smo tveganje v primerjavi z drugimi podjetji uspešno obvladovali.

Valutno tveganje
Pošta Slovenije je kot vsi poštni operaterji vpeta v mednarodni poštni promet, vendar pretežni del denarnega toka
poteka v evrih. Obseg poslovanja v tujih valutah ni bistven, zato je izpostavljenost valutnim tveganjem zanemarljiva.

Obrestno tveganje
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. Zadolževanje sicer obvladujemo s spremenljivo obrestno mero Euribor in ugodnim pribitkom. Pri depozitih plasiramo depozite bankam po fiksnih obrestnih merah. Zaradi razmer
na bančnih trgih in dobrega finančnega stanja tveganje obvladujemo uspešno.
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Tveganje plačilne sposobnosti
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 je to tveganje tesno povezano s
kreditnim tveganjem. Zato smo zaradi likvidnostnih težav slovenskih podjetij za obvladovanje tega tveganja uporabili večjo mero previdnosti. Navedeno tveganje obvladujemo s skrbnim načrtovanjem denarnih tokov (investicij,
obvladovanjem kreditnega tveganja in tekočega poslovanja) in z najemom revolving kredita.

Strateški vidik tveganj
V naslednjih letih bomo najbolj izpostavljeni:
• zunanjim tveganjem (makroekonomske razmere, tveganje zakonodaje in regulative),
• trženjskim tveganjem (tržni delež, zadovoljstvo uporabnikov, konkurenca),
• tveganjem strateških povezav in naložb (nedoseganje pričakovanih kapitalskih donosov),
• tveganjem razvoja (razvoj storitev in zmogljivosti) in
• kreditnim tveganjem.
Tabela 5: Stopnje izpostavljenosti posameznim vrstam tveganj
Z. št. Vrsta tveganja

Stopnja izpostavljenosti tveganju
Nizka (1-3)

Obvladljiva (4-8)

Visoka (9-16)

1 Tveganja okolja
1.1. Zunanja tveganja

X

1.2. Trženjska tveganja

X

1.3. Strateške povezave in naložbe

X

2 Tveganja delovanja
2.1. Kadrovska tveganja

X

2.2. Tveganja razvoja

X

2.3. Tveganja delovanja infrastrukture

X

2.4. Tveganje varnosti in zaščite

X

2.5. Splošni menedžment

X

2.6. Kreditno tveganje

X

2.7. Valutno tveganje

X

2.8. Obrestno tveganje

X

2.9. Tveganje plačilne sposobnosti

X

Nadaljnji razvoj področja KUT bo zajemal:
• razvoj standardov in postopkov za merjenje, poročanje in obvladovanje tveganj,
• razvijanje oz. nadgrajevanje sistema odgovornosti in pooblastil za posamezna tveganja,
• organiziranje delavnic za izobraževanje zaposlenih in krepitev zavedanja zaposlenih o tveganjih, njihovem prepoznavanju, vrednotenju in spremljanju,
• neprestano preverjanje izpostavljenosti posameznim tveganjem (njihovim morebitnim interakcijam) in ugotavljanje ustreznosti ravnanja z njimi,
• stalno izboljševanje sistema za spremljanje in poročanje o izvajanju ukrepov za obvladovanje tveganj in
• udeleževanje na pomembnejših seminarjih in konferencah s področja obvladovanja tveganj ter spremljanje trendov in dobre prakse na področju metodologij za upravljanje s tveganji.
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2.9.2
Notranja revizija
Služba notranje revizije (SNR) 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 tveganj služba redno obvešča
revidirane osebe in poslovodstvo Pošte Slovenije, četrtletno pa tudi revizijsko komisijo nadzornega sveta.
Načrtovanje delovanja SNR temelji na osnovi analize tveganj pri delovanju in kontroliranju ključnih poslovnih
procesov, ki se izvajajo na Pošti Slovenije, ter na osnovi prepoznanih tveganj strokovnih sektorjev. Obseg in razpored notranjerevizijskih nalog pa je opredeljen v dolgoročnem in letnem načrtu delovanja službe, ki ga potrdi
poslovodstvo Pošte Slovenije.
Pri opravljanju revizijskih pregledov daje SNR poudarek preverjanju obstoja in delovanju sistema notranjih kontrol v
postopkih dela in upravljanju s tveganji ter pravilnosti, pravočasnosti in zanesljivosti informacij, ki jih poslovodstvo in
drugi potrebujejo pri sprejemanju poslovnih odločitev.
Revizorji SNR so opravili notranjerevizijske preglede in svetovanja na vseh, z vidika tveganj ključnih področjih poslovanja družbe, in sicer na področju prodaje in trženja paketnih storitev in elektronskih storitev, področju procesov za podporo izvajanju poštnih storitev in produktivnosti pošt, področju nabave energentov in odvetniških mnenj ter področju
kadrovske funkcije.
V letu 2011 so bili v SNR zaposleni trije notranji revizorji, ki so poleg revizijskih pregledov izvajali tudi svetovalne storitve
notranjim uporabnikom poslovanja z namenom izboljšanja učinkovitosti poslovanja, organizirali in koordinirali so pripravo podatkov za revidiranje letnega poročila Pošte Slovenije za leto 2010 ter zbiranje in pripravo podatkov predhodne
revizije poslovanja za leto 2011.
Notranji revizorji so pri svojem delovanju neodvisni od dejavnosti, ki jo revidirajo, kar jim omogoča, da svoje delo opravljajo strokovno in nepristransko. Poleg tega se stalno izpopolnjujejo in izobražujejo, spremljajo novosti na strokovnem
področju in področjih revidiranja.

2.9.3
Notranja kontrola
Zagotavljanje kakovostnega in zakonsko skladnega opravljanja storitev
zahteva kontinuirano kontrolo dela zaposlenih ter obdelavo reklamacij strank.
Služba notranje kontrole (SNK) je organizirana kot služba v Sektorju za korporativno varnost in nadzor. Vodja službe koordinira tudi delo inšpektorjev na poslovnih enotah, ki so odgovorni neposredno direktorjem poslovnih enot.
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Inšpektorji notranje kontrole, strokovnjaki na področju tehnologije dela pošte, delujejo pri svojem delu samostojno
in v skladu z navodilom za delo notranje kontrole, ki ga je sprejel generalni direktor. S svojim delom usmerjajo pošte in zaposlene pri zagotavljanju kakovosti storitev, doseganju predpisanega standarda, učinkoviti organiziranosti
ter racionalnem poslovanju.
Pri svojem delu inšpektorji sodelujejo z inšpektorjema Inšpektorata RS za elektronske komunikacije, elektronsko
podpisovanje in pošto, pri določenih nalogah sodelujejo z notranjo revizijo in revizorji Poštne banke Slovenije, s
službo za korporativno varnost, s pooblaščenci za preprečevanje pranja denarja v Poštni banki Slovenije in v Pošti
Slovenije, s komisijo za poštni promet ter dajejo samostojne pobude za racionalizacijo poslovanja.
Inšpektorji SNK in poslovnih enot so v letu 2011:
• opravili celovito kontrolo poslovanja na 489 poštah;
• opravili 512 delnih kontrolnih pregledov poslovanja (zajeto 1.209 pošt in oddelki v PLC Ljubljana in PLC Maribor);
• opravili 26 kontrol ostankov pošiljk v PLC Ljubljana in PLC Maribor;
• opravili 19 posebnih poizvedb o izvedenih transakcijah na poštah na osnovi zahteve posebnega pooblaščenca za
preprečevanje pranja denarja na PBS in Pošti Slovenije.
V letu 2011 so inšpektorji pregledali tudi 452 reklamacij, od tega jih je bilo 280 (62 odstotkov) upravičenih, 172 pa
neupravičenih, kar pomeni v primerjavi z letom 2010 upad za 26 odstotkov. Pri podrobnejši analizi upravičenih pritožb je razvidno, da so se pritožbe zaradi poškodb pošiljk v primerjavi z letom 2010 zmanjšale za 64 odstotkov, zaradi
neopravljenih oziroma delno opravljenih storitev za 36 odstotkov in zaradi nepravilno opravljenih vročitev pošiljk
za 46 odstotkov. Povečalo pa se je število reklamacij zaradi izgube pošiljk ter neprimernega odnosa poštnih delavcev.
Ob kontrolah poslovanja pošt je opravljena tudi kontrola izvajanja zakona o preprečevanju pranja denarja, upoštevanja navodil za delo pošt pri preprečevanju pranja denarja ter kontrola storitev menjalniškega poslovanja na poštah,
ki te storitve opravljajo. V devetnajstih primerih so inšpektorji opravili tudi posebne raziskave za razjasnitev posameznih opravljenih transakcij ter o ugotovitvah poročali pooblaščencu Pošte Slovenije za preprečevanje pranja denarja.
Po opravljenih celovitih kontrolnih pregledih so bili v vseh primerih opravljeni zaključni razgovori z upravniki in
kontrolorji, ki so zadolženi za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti. Po kontrolnih pregledih, ki so jih opravili
inšpektorji družbe, se zaključnega razgovora udeležijo tudi direktorji posamezne poslovne enote oziroma njihovi
namestniki ter vodje oddelkov za logistiko. O ugotovitvah so kontrolirane pošte tudi pisno obveščene z zapisnikom
o opravljenem kontrolnem pregledu pošte. O odpravi ugotovljenih nepravilnosti so odgovorni delavci 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.

2.9.4
Varovanje
Posebno skrb namenjamo varnosti naših ljudi in premoženja!
Primarno se s področjem zagotavljanja korporativne varnosti ukvarja Služba za korporativno varnost (SKV), ki
deluje v okviru Sektorja za korporativno varnost in nadzor. Vodja službe koordinira tudi delo referentov za varnost
na poslovnih enotah, ki so odgovorni neposredno direktorjem poslovnih enot.
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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 ter 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 zaposlene ter pripravlja ukrepe za zagotavljanje višjega nivoja varnosti. Zaposlenim, ki so
bili žrtve kaznivih dejanj, je zagotovljena psihosocialna pomoč, ki jo v obliki psihoterapevtske obravnave in
psihološkega svetovanja opravljajo zunanji strokovnjaki.
Po statističnih podatkih in lastnih ugotovitvah se je število kriminalnih dejanj leta 2011 na vseh segmentih s
področja premoženjske kriminalitete, ki najbolj ogrožajo Pošto Slovenije, zmanjšalo.
Tudi število ropov, ki predstavljajo najpogostejšo in najnevarnejšo obliko kriminalnih dejanj, ki ogrožajo
Pošto, se je v primerjavi z letom 2010 praktično prepolovilo. V obdobju zadnjih treh let sicer beležimo, da se
je varnostna problematika bistveno povečala, konkretnih razlogov za to pa ne moremo natančno definirati.
Sklepamo pa lahko, da so k temu prispevali zlasti trenutno stanje gospodarskega okolja in globalizacijski procesi (odprava vizumskega režima za nekatere države itd.).
V letu 2011 beležimo (v primerjavi z letom 2010) porast skupne premoženjske škode, na katero ima odločilen
vpliv spremenjen način izvedbe ropov poštnih poslovalnic. Posledično so odtujeni zneski gotovine pri posameznem ropu višji.
Med kaznivimi dejanji je bilo v letu 2011 največ ropov pošt

50 % ropi pošt
7%

ropi poštnih vozil

29 % vlomi
14 % ropi pismonoš
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Največja premoženjska škoda je nastala pri ropih pošt

72 % ropi pošt
2%

ropi pismonoš

24 % ropi poštnih vozil
2%

vlomi

Čeprav se število kaznivih dejanj v primerjavi s preteklimi leti zmanjšuje, pa na podlagi analize zadnjih dogodkov ocenjujemo, da predstavlja za Pošto trenutno največje tveganje napad na poštne uslužbence.
Zaradi navedenega smo v letu 2011 na tridesetih poštah, ki so že bile tarče napadov, implementirali sisteme, ki
povečujejo stopnjo mehanskega varovanja in so učinkoviti tako, da storilcu podaljšujejo čas, potreben za storitev kaznivega dejanja, hkrati pa preprečujejo neposreden kontakt storilca kaznivega dejanja s poštnim uslužbencem. V letu 2011 smo tako identificirali in obiskali še dodatnih sto pošt, ki jih bomo v letu 2012 opremili z
dodatno mehansko zaščito.
V letu 2011 je bil izveden tudi postopek izbire izvajalca za nabavo in montažo sistema za obarvanje denarja.
Predvidevamo, da bo montaža sistema v približno 270 poslovalnicah realizirana v prvi polovici leta 2012. Sistem
spada v nadstandardno opremo varovanja in predstavlja primerno in učinkovito rešitev – o čemer pričajo izkušnje tujih poštnih operaterjev in finančnih institucij –, ki lahko v relativno kratkem časovnem obdobju zagotovi
ustrezen način varovanja zaposlenih, strank in premoženja Pošte.
Prav tako smo izpeljali postopek izbire izvajalca za nabavo in montažo sistema video nadzora. Do aprila 2012
bo izvedena montaža sistema video nadzora v približno 140 poštnih poslovalnicah in izgradnja lastnega nadzornega centra, ki bo omogočal centralizirano spremljanje dogajanja na varovanih območjih oz. varovanih prostorih in zapisovanje, pregledovanje in arhiviranje slikovnih informacij.
V letu 2011 je bil tudi vzpostavljen prenos alarmnih signalov po zaščitenem komunikacijskem vodu »Infranet«, in sicer iz obeh poštnih logističnih centrov v operativno-komunikacijski center Ministrstva za notranje
zadeve. S tem imata oba logistična centra, kot ključna objekta Pošte, v primeru izrednih dogodkov omogočeno
ustrezno intervencijsko ukrepanje policije.
Zaradi ocene, da se bo število deviantnih ravnanj v prihodnje povečevalo, bo družba še intenzivneje nadgrajevala sistem zagotavljanja varnosti zaposlenih in svojega premoženja ter si prizadevala zagotavljati varnost v skladu
z normativi in priporočili s tega področja. Prav tako bo Pošta Slovenije še naprej aktivno sodelovala z organi
pregona pri raziskavah posameznih deviantnih pojavov ter na posameznih področjih, kot na primer pri prevozih
vrednostnih pošiljk, na podlagi izkušenj skupaj z organi pregona tudi kreirala zakonodajni okvir (ali normativno
pravno podlago) za izvajanje posameznih vrst storitev varovanja.
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2.10
ANALIZA POSLOVNIH DOSEŽKOV
Tabela 6: Poslovanje Pošte Slovenije v letu 2011
v EUR
PRIHODKI IN ODHODKI
1
PRIHODKI OD POŠTNIH STORITEV

2010

2011

Indeks

2

3

4 = 3/2

173.996.066

183.018.733

105

Prihodki od pisemskih storitev

108.231.166

117.565.589

109

Prihodki od paketnih storitev

21.803.612

21.857.106

100

1.867.891

1.954.611

105

Prihodki od direktne pošte, publikacij, prilog idr.

42.093.397

41.641.426

99

PRIHODKI OD OSTALIH STORITEV

Prihodki od Hitre pošte

58.618.823

54.670.684

93

PRIHODKI OD DENARNIH STORITEV

38.722.354

36.703.340

95

OSTALI PRIHODKI

19.896.468

17.967.345

90

6.973

12.742

183

655.853

657.392

100

POSLOVNI PRIHODKI

233.277.715

238.359.551

102

STROŠKI MATERIALA

4.040.726

4.429.676

110
115

USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI IN PRIHODKI OD ODPRAVE REZERVACIJ

STROŠKI ENERGIJE

6.283.571

7.198.888

STROŠKI STORITEV

37.402.476

37.185.545

99

STROŠKI DELA

146.297.616

147.482.780

101

AMORTIZACIJA

13.900.442

13.756.248

99

DRUGI STROŠKI

1.045.277

1.215.513

116

REZERVACIJE

2.373.611

1.864.423

79

NABAVNA VREDNOST TRGOVSKEGA BLAGA

3.639.638

3.370.982

93

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

1.261.780

1.111.745

88

216.245.137

217.615.802

101

17.032.578

20.743.749

122

POSLOVNI ODHODKI
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA
FINANČNI PRIHODKI

2.647.422

2.035.631

77

FINANČNI ODHODKI

237.043

12.533.247

5.287

DRUGI PRIHODKI

646.428

633.072

98

DRUGI ODHODKI
POSLOVNI IZID PRED DAVKOM IZ DOBIČKA
ODLOŽENI DAVKI
DAVEK IZ DOBIČKA
ČISTI POSLOVNI IZID

81.799

346.943

424

20.007.586

10.532.263

53

-3.820

-2.551.049

3.696.802

4.223.114

114

16.314.604

8.860.198

54

POSLOVNI PRIHODKI
Poslovni prihodki, ki so bili v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 višji za 2 odstotka, so v Pošti Slovenije razdeljeni
v naslednji glavni skupini:
• prihodki od poštnih storitev in
• prihodki od ostalih storitev.
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Prihodke od ostalih storitev pa delimo na:
• 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, 77-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

77 % poštne storitve
15 % denarne storitve
8%

ostale storitve

Prihodki od poštnih storitev so v letu 2011 nekoliko porasli
120
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Prihodki od pisemskih storitev so v primerjavi z letom 2010 kljub upadu števila storitev porasli, kar je posledica
dviga cen prenosa standardnega in navadnega pisma ter dopisnic v notranjem in mednarodnem prometu. V prihodnosti lahko pričakujemo postopen upad pisemskih prihodkov zaradi liberalizacije poštnega trga, racionalizacije
poslovanja strank ter substitucije z drugimi (elektronski) načini komuniciranja fizičnih in pravnih oseb.
Medtem ko so prihodki od paketnih storitev ostali na približno enaki ravni kot v letu 2010, so prihodki od Hitre
pošte porasli, kar je posledica dodatnih poslov s podjetjem UPS.
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V okviru prihodkov od direktne pošte in publikacij so najbolj upadli prihodki od nenaslovljenih publikacij, kar je
posledica prenehanja izdajanja brezplačnika ene naših največjih strank, sledijo jim prihodki od naslovljenih in delno
naslovljenih publikacij, ki so upadli zaradi zmanjšanja števila naročnikov. V tem segmentu pa so se povečali prihodki
od nenaslovljene direktne pošte, kar je posledica večjega števila opravljenih storitev ter pridobitve novih poslov.
Prihodki od denarnih storitev so za 5 odstotkov 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),
• odpiranju vplačilnih mest v večjih krajih (mestne blagajne),
• konkurenčnim cenam pri drugih izvajalcih plačilnega prometa in
• odpiranju plačilnih mest pri novih ponudnikih plačilnega prometa (TUŠ, Petrol, Mercator).
Ostali prihodki izkazujejo 10-odstotno znižanje, in to predvsem na račun manjšega obsega prodaje trgovskega in
komisijskega blaga, saj je zaradi posledic gospodarske krize še vedno opazna manjša kupna moč. Nekoliko nižji v
primerjavi z letom 2010 so bili tudi prihodki od ostalih storitev, predvsem zaradi ukinitve O'glasne pošte ter manjših prihodkov od drugih storitev (najemnine, delovne ure …).
Poslovni prihodki so bili za 1 odstotek nižji od načrtovanih za leto 2011 – za načrtovanimi najbolj zaostajajo
prihodki od publikacij, paketnih storitev ter ostali prihodki.
Tudi v letu 2012 pričakujemo nadaljevanje upada univerzalnih pisemskih storitev ter storitev plačilnega prometa.
Porasli pa bodo prihodki od dostopa do omrežja, saj pričakujemo sklenitev dodatnih pogodb z izvajalci zamenljivih
storitev, kar pa posledično pomeni upad v segmentu prihodkov od pisemskih storitev v okviru univerzalnih storitev.
Upad klasičnih poštnih storitev ter plačilnega prometa bomo poskušali nadomestili z uvajanjem novih, sodobnih poštnih, finančnih in elektronskih storitev, zato pričakujmo, da bodo poslovni prihodki v letu 2012 za 1 odstotek višji
od doseženih v letu 2011.

POSLOVNI ODHODKI
Poslovni odhodki so bili v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 višji za 1 odstotek. Tako je bila rast poslovnih odhodkov za eno odstotno točko nižja kot rast poslovnih prihodkov.
Rast poslovnih odhodkov je delno posledica ukinitve davka na dodano vrednost (DDV) za izvajanje univerzalne poštne
storitve, ki je vplivala na višji neodbitni delež DDV, ki povečuje stroške (material, energija, storitve, amortizacija, nabavna
vrednost trgovskega blaga). V letu 2010 je neodbitni delež znašal 24 odstotkov, kar pomeni, da smo stroške nabav (brez
vhodnega DDV) povečali za 24 odstotkov DDV, kar je enako, kot da bi vhodne stroške (brez DDV) množili s faktorjem
1,048. V letu 2011 pa se je neodbitni delež povečal na 54 odstotkov, zaradi česar smo stroške množili s faktorjem 1,108.
Dve tretjini poslovnih odhodkov predstavljajo stroški dela

68 % stroški dela
3%

energija

2%

nabavna vredost trgovskega blaga

17 % storitve
2%

ostali stroški

6%

amortizacija

2%

material
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Poslovni odhodki so v letu 2011 porasli
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Med stroški so porasli stroški materiala in energije ter stroški dela.
Stroški materiala in energije skupaj izkazujejo 13-odstotno povečanje, kar je predvsem posledica:
• višjih stroškov goriva za transportna sredstva zaradi rasti cen naftnih derivatov v letu 2011,
• višjih cen za dobavo električne energije in
• večjih nabav službene in varstvene obleke ter ostalega materiala.
Stroški dela so višji za 1 odstotek in so posledica:
• uskladitve plač v skladu z določili kolektivne pogodbe,
• višjega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter
• višjih vkalkuliranih stroškov neizkoriščenih letnih dopustov.
Poslovni odhodki so za 1 odstotek zaostali za načrtovanimi v letu 2011, kar je posledica racionalizacije poslovanja. Nižji so bili stroški materiala, storitev, amortizacija, nabavna vrednost trgovskega blaga ter drugi stroški.
V letu 2012 načrtujemo, da bodo stroški nekoliko porasli in s tem presegli dosežene v letu 2011 za 1 odstotek.
Zaradi nadaljnje rasti cen energentov pričakujemo rast stroškov energije, uvajanje novih storitev bo povzročilo
dodatne stroške storitev, nekoliko pa bodo porasli tudi stroški dela.

POSLOVNI IZID
Poslovanje v letu 2011 je Pošta Slovenije zaključila z dobičkom v višini 8.860 tisoč evrov, ki je za 46 odstotkov
oz. za 7.454 tisoč evrov nižji kot leta 2010. Nižji čisti poslovni izid je posledica slabitve naložbe v delnice Nove
Kreditne banke Maribor, katere skupni učinek je bil poslabšanje čistega poslovnega izida za 9,9 milijona evrov.
Brez upoštevanja slabitve naložbe v delnice NKBM bi bil poslovni izid Pošte Slovenije v primerjavi z letom
2010 višji za 15 odstotkov.
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v 000 EUR

Vpliv posameznih skupin odhodkov ter prihodkov na poslovni izid

boljše
Višji prihodki
Višji stroški
materiala in
energije

Nišji stroški
storitev

Višji stroški
dela

Nižji drugi
stroški

Nižji davki

slabše

Višji finančni
odhodki

4.457

-1.304

217

-1.185

637

-12.296

2.020

Poslovni izid iz poslovanja je bil v letu 2011 višji kot v letu 2010
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Načrtovan poslovni izid iz poslovanja smo kljub zaostrenim gospodarskim razmeram presegli za 4 odstotke,
čisti poslovni izid pa kar za 144 odstotkov (v letu 2011 smo izdelali rebalans plana zaradi slabitve naložbe v delnice NKBM). Ob upoštevanju aktualnih razmer na popolnoma liberaliziranem trgu poštnih storitev v letu 2012
pričakujemo nižji poslovni izid iz poslovanja za 4 odstotke ter za 194 odstotkov višji čisti poslovni izid (v letu 2011
visoki finančni odhodki zaradi slabitve naložbe v NKBM).
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KAZALNIKI
Tabela 7: Kazalniki poslovanja
KAZALNIKI/KAZALCI

2010

2011

Indeks

2

3

4 = 3/2

180.866.027

184.958.947

102

77,5

77,6

Dodana vrednost na zaposlenega
(dodana vrednost, deljena s povprečnim številom zaposlenih na osnovi delovnih ur)

28.795

29.718

103

Produktivnost dela
(čisti poslovni prihodki, deljeni s povprečnim številom zaposlenih na osnovi delovnih ur)

37.034

38.190

103

Stroški dela na zaposlenega

23.292

23.696

102

34.568.412

37.476.166

108

14,8

15,7

17.032.578

20.743.749

1
Dodana vrednost (poslovni prihodki, zmanjšani za stroške materiala, stroške energije,
stroške storitev, druge stroške in za nabavno vrednost trgovskega blaga)
Delež dodane vrednosti v poslovnih prihodkih v %

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 %

7,3

8,7

16.314.604

8.860.198

Celotna ekonomičnost (celotni prihodki / celotni odhodki) v %

109,2

104,6

Ekonomičnost od poslovanja (poslovni prihodki / poslovni odhodki) v %

107,9

109,5

E - čisti dobiček

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

7,0

3,7

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

6,6

3,6

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

5,2

2,9

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

4,2

13,0

Kazalnik dividendnosti kapitala v %
(izplačana dividenda v tekočem letu/povprečni kapital )

9,3

2,4

122
54

AUKN je v svoji dolgoročni strategiji upravljanja kapitalskih naložb RS za obdobje 2011 do 2015 kot dolgoročni cilj
Pošte Slovenije (do leta 2015) postavil naslednje doseganje kazalnikov:
• ROE v višini 7,0 odstotkov in
• stopnjo dividendnosti kapitala v višini 3,8 odstotka.
Pošta Slovenije v letu 2011 omenjenih kazalnikov ni dosegala, ocenjujemo pa, da jih bomo do leta 2015 dosegli.
Večina kazalnikov, ki se nanaša na redno poslovanje, se je v letu 2011 izboljšala

Dodana
vrednost

Dodana
vrednost na
zaposlenega

Produktivnost
dela

Stroški dela na
zaposlenega

EBITDA

EBIT

2,3%

3,2%

3,1%

1,7%

8,4%

21,8%
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Tabela 8: Računovodski kazalniki
Kazalniki

2010

2011

Stopnja lastniškosti financiranja (kapital / obveznosti do virov sredstev)

80,19

83,15

Stopnja dolgoročnosti financiranja (vsota kapitala in dolgoročnih dolgov
(skupaj z rezervacijami) / obveznosti do virov sredstev)

85,04

88,48

64,90

65,67

71,86

75,59

1,24

1,27

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti
(vsota denarnih sredstev in kratkoročnih naložb / kratkoročne obveznosti)

0,98

1,00

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti
(vsota denarnih sredstev, kratkoročnih naložb in kratkoročnih terjatev / kratkoročne obveznosti)

1,94

2,23

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti)

2,19

2,60

4,54

4,67

I. Kazalnika stanja financiranja (v %)

II. Kazalnika stanja investiranja (v %)
Stopnja osnovnosti investiranja (osnovna sredstva / sredstva)
Stopnja dolgoročnosti investiranja (vsota dolgoročnih sredstev brez odloženih terjev za davek / sredstva)
III. Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev (kapital / osnovna sredstva)

IV. Kazalnik obračanja
Koeficient obračanja obratnih sredstev (poslovni odhodki v letu dni / povprečno stanje obratnih sredstev)

DENARNI TOK
Tabela 9: Izkaz denarnega toka
v EUR
ELEMENTI
1

2010

2011

Indeks

2

3

4 = 3/2

311.443.295

303.499.761

97

295.515.547

288.510.910

98

15.927.748

14.988.852

94

-283.919.033

-270.588.838

95

-93.001.708

-91.034.097

98
100

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
- Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku

-111.222.055

-111.562.239

- Izdatki za dajatve vseh vrst

-79.088.665

-67.236.810

85

- Drugi izdatki pri poslovanju

-606.605

-755.691

125

27.524.262

32.910.923

120
93

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a + b)
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pri naložbenju

218.745.937

203.173.527

-227.354.351

-221.472.352

97

-8.608.414

-18.298.825

213

9.000.000

5.000.000

56

b) Izdatki pri financiranju

-27.722.245

-20.454.621

74

c) Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b)

-18.722.245

-15.454.621

83

b) Izdatki pri naložbenju
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a + b)
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Prejemki pri financiranju

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV
a) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)

193.603

-842.522

b) Začetno stanje denarnih sredstev

2.308.644

2.517.376

109

15.129

14.266

94

2.517.376

1.689.120

67

c) Promet na nakazniškem računu, promet denarnih sredstev na blagajni in tečajne razlike
d) Končno stanje denarnih sredstev
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Denarni tok pri poslovanju
Prejemki pri poslovanju so se v primerjavi z letom 2010 zmanjšali za 3 odstotke, predvsem zaradi spremembe v
obdavčitvi univerzalne poštne storitve (oprostitev davka na dodano vrednost). Na 5-odstotno znižanje izdatkov pri
poslovanju so vplivali nižji izdatki za dajatve vseh vrst (predvsem izdatki za plačilo DDV) ter nižji izdatki za nakup
materiala in storitev.
V letu 2011 so prejemki pri poslovanju presegli izdatke pri poslovanju v višini 32.911 tisoč evrov.
Denarni tok pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju so se v letu 2011 zmanjšali predvsem zaradi nižjega odpoklica kratkoročnih depozitov.
Kljub nakupu delnic Nove Kreditne banke Maribor pa so se znižali tudi izdatki pri naložbenju, predvsem zaradi
nižje vezave depozitnih sredstev za 12 odstotkov.
Denarni tok pri financiranju
Čisti denarni tok pri financiranju je v obeh letih negativen, saj ni bilo potreb po pridobitvi dolgoročnih kreditnih sredstev.
Najeta kratkoročna kreditna sredstva za pokrivanje rednega poslovanja in investicij pa so bila v istem letu tudi vrnjena.
Vsi prejemki so v letu 2011 nižji
350.000
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Največji delež med izdatki pri poslovanju predstavljajo izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku

41 % plače in deleži zaposlencev v dobičku
0,3 % drugi izdatki
34 % nakup materiala in storitev
25 % izdatki za dajatve vseh vrst

Tabela 10: Kazalniki denarne tokovnosti v letu 2011
Kazalniki denarne tokovnosti

2010

2011

Indeks

2

3

4=3/2

Koeficient pokritja izdatkov pri poslovanju s prejemki pri poslovanju (prejemki pri poslovanju, deljeni
z izdatki pri poslovanju)

1,10

1,12

102

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)

0,72

1,08

150

Koeficient ponovnega vlaganja (prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju, deljen s pribitkom
prejemkov (izdatkov) pri naložbenju)

3,20

1,80

56

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

0,99

1,61

162

1

Izračunani koeficienti v letu 2011 kažejo, da smo s prejemki pri poslovanju pokrivali izdatke pri poslovanju, prav tako
pa smo s čistim denarnim tokom iz poslovanja pokrivali čisti denarni tok pri naložbenju ter izdatke pri financiranju.
Ukrepi za boljše financiranje iz lastnega denarnega toka
V Pošti Slovenije smo še več pozornosti namenili spremljanju in izterjavi terjatev, saj je gospodarska kriza pustila
velike posledice v plačilni nedisciplini in posledično povzročila velike težave nekaterim našim kupcem. Nadaljevali
smo s še bolj poglobljenimi aktivnostmi: sklepanje dogovorov o poravnavi terjatev, odpovedi pogodb zaradi neplačevanja obveznosti, ažurno opominjanje.

2.11
DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA
V mesecu februarju 2012 je bila podpisana nova podjetniška kolektivna pogodba, ki zagotavlja prenovljen plačni model.
Generalni direktor Pošte Slovenije Aleš Hauc je bil v mesecu marcu 2012 imenovan na položaj predsednika
uprave Nove KBM.
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V mesecu marcu 2012 je Pošta Slovenije ustanovila hčerinsko družbo PS VilaMedia d.o.o., ki se bo ukvarjala
predvsem s trženjem storitev nenaslovljene direktne pošte in je v 100-odstotni lasti Pošte Slovenije.
Slovensko logistično združenje je v mesecu aprilu 2012 nagrado logist leta 2011 podelilo Pošti Slovenije.

2.12
NAČRTI ZA PRIHODNOST
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 dodatnih prihodkov,
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 oz. razvoj oglaševalskih medijev za splošno javnost ter za ciljno oglaševanje in komuniciranje s pomočjo podatkovnih baz Pošte Slovenije (npr. naslovljen tematski letak, uporaba podatkovnih baz
za hibridno pošto). V letu 2012 načrtujemo uvedbo tematskega letaka Vaša pošta plus. Potencialnim kupcem
preferenčne baze za posamezno kategorijo bomo ponudili možnost oglaševanja v posebnem tematskem letaku,
ki ga bomo pošiljali zainteresiranim strankam iz baze glede na izbrano tematiko. Uvedli bomo tudi oglaševalski
letak Povej naprej, ki ga bomo pošiljali na vsa gospodinjstva v Sloveniji predvidoma enkrat tedensko;
• I-storitve: razvoj bo usmerjen v uvedbo spletne trgovine, ponudbo storitev/rešitev za e-prenos sporočilnih vsebin in e-upravljanje dokumentnega toka (npr. e-predalčnik, digitalizacija fizičnega gradiva in vhodne pošte) ter
storitev digitalne pisarne (ponudba storitev za pisarniško poslovanje oz. osebno uporabo). Za e-prenos sporočilnih vsebin načrtujemo tudi vzpostavitev aplikacije za pametne telefone ter tablične računalnike s podatki o
poštnih poslovalnicah (delovni časi, lokacije …). V poslovanje smo v letu 2011 že uvedli QR-kodo na poštnih
obrazcih, nadaljujemo z uvedbo na poštnih znamkah in reklamnem materialu; OR-koda bo uporabnikom poštnih storitev omogočala hitrejši dostop do dodatnih informacij o storitvah;
• dodatne storitve na poštah oz. poštni mreži: razvoj bo usmerjen v ponudbo raznovrstnih storitev za stranke
(ponudbe mobilnih operaterjev, prodaja trgovskega blaga, prodaja električne energije idr.), nadaljujemo tudi z
aktivnostmi za uvedbo enostavnih upravnih storitev na poštah, promoviranje filatelije idr.;
• 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
zdravil v segmentu B2B in B2C, logistike živil v segmentu B2B in B2C in dostave za spletno prodajo v maloprodaji.
Na področju poštnih storitev načrtujemo nadaljnji razvoj naslednjih aktivnosti:
• 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);
• potekale bodo aktivnosti v zvezi z dostopom do poštnega omrežja za izvajalce zamenljivih storitev;
• na področju filatelije načrtujemo skupno izdajo znamke z madžarskim poštnim operaterjem na temo lončarska
vas in lončarski izdelki ter izdelavo nove knjige znamk s poštnimi znamkami, ki prikazujejo ljudske noše.
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V letu 2012 načrtujemo nadaljnji razvoj in aktivnosti na področju denarnih ter ostalih storitev:
• prenovo podpore za mednarodne poštne nakaznice;
• programske dopolnitve za posle vplačil/izplačil na/z računov PBS;
• uvedbo »stanovanjskega varčevanja«;
• aktivno pridobivanje novih komitentov – fizičnih oseb – Poštne banke Slovenije in Nove Kreditne banke Maribor.;
• nadaljevanje aktivnosti na področju prenove telegrafije – izdelavo nove aplikacije za sprejem telegramov prek
brezplačne telefonske številke, prenovo spletne aplikacije za sprejem telegramov prek interneta, izdelavo nove
aplikacije SK Telegraf za obračun telegramov, sprejetih prek brezplačne telefonske številke;
• na področju prodaje trgovskega blaga bomo tudi v prihodnje stremeli h kakovostni ponudbi izdelkov na poštah, kjer
si bomo, sploh zaradi velike razvejanosti poštnega omrežja, še naprej prizadevali, da bo na poštah »za vsakogar nekaj«.
Na področju poštnega omrežja in logistike načrtujemo nadaljnji razvoj naslednjih aktivnosti:
• z Univerzo v Mariboru bomo sodelovali pri projektih, ki se bodo izvajali v okviru razpisov EU. Namen projektov je spodbuditi uvedbo električnih vozil v mestno logistiko, izdelan bo model za načrtovanje prevozov in testiranje električnih vozil;
• na podlagi izsledkov »Študije izvedljivosti«, ki je potrdila možnost adaptacije, podaljšanja in modernizacije PLC
Ljubljana na obstoječi lokaciji, bo predvidoma v letu 2012 izdelan »Idejni projekt PLC Ljubljana«;
• v letu 2012 bo izvedena nadgradnja oziroma zamenjava zastarele informacijske tehnologije v okviru paketnih in pisemskih usmerjevalnikov ter usmerjevalnika vreč. Omenjena nadgradnja je namenjena obnovi vitalnih delov usmerjevalnih
naprav in posledično zagotavljanju operativne učinkovitosti naprav ter zmanjšanju faktorja tveganja odpovedi vsaj
za naslednjih pet do deset let. Odpoved posamezne usmerjevalne naprave bi namreč pomenila znatno škodo za Pošto;
• uvedli bomo nov tip zabojnika za prevoz paketov, vreč in vrednostnih pošiljk, ki bo tehnološko naprednejši,
saj bo manj robusten od obstoječih zabojnikov, imel bo nižjo lastno težo in nosilnost, kar bo pripomoglo k enostavnejši in lažji ročni uporabi zabojnikov. Prav tako bomo spremenili manipulacijo z zabojniki znotraj PLC-jev,
in sicer z uvedbo posebnih vozičkov za njihov prevoz. To bo pomenilo tudi nižje stroške vzdrževanja zabojnikov;
• z uvedbo linijske naprave za zlaganje nenaslovljene direktne pošte (NNDP) bomo dosegali večje učinke zlaganja NNDP zaradi visokih hitrosti delovanja naprave, hkrati pa bo z linijsko napravo omogočeno zlaganje večjega
števila različnih NNDP. Prednost takšne naprave je tudi, da z vključitvijo posebnega modula omogoča zlaganje
NNDP po »željah« naslovnikov oz. t. i. personalizacijo ter ovijanje zloženih setov NNDP z vodilnim listom;
• že uveden sistem za sledenje v vozilih, kjer vozni redi oz. obhodni redi niso vnaprej natančno določeni, nameščamo tudi v vozila, ki prevažajo poštne sklepe, in jih hkrati nadgrajujemo s fiksnimi ter mobilnimi »panik« stikali.
Tako bomo z omenjenim sistemom poleg hitrejšega odzivanja na klice uporabnikov za prevzem in dostavo pošiljk
zagotavljali tudi večjo varnost voznikov pri opravljanju prevozov. Z montažo oz. priklopom »panik« stikal bo namreč možno ob izrednih dogodkih s sprožitvijo tega stikala takoj aktivirati pristojne varnostne organizacije;
• v letu 2011 smo začeli izvajati poskusni projekt optimizacije dostave, katerega namen je ugotoviti, ali je programsko orodje, ki je dostopno na trgu, z določenimi dopolnitvami dejansko primerno za našo uporabo;
• za vzpostavitev učinkovitejše dostavne mreže smo nadaljevali z aktivnostmi na področju centralizacije dostave.
Tako smo trem poštam, pri katerih smo centralizacijo dostave izvedli v letu 2010, dodali še 35 pošt v lanskem
letu. Z centralizacijo dostave nadaljujemo tudi v letošnjem letu;
• v letu 2012 načrtuje uvedbo oz. testno delovanje manjšega števila pogodbenih pošt.
Na mednarodnem področju bomo v letu 2012:
• iskali nove priložnosti predvsem na področju spletne trgovine. Storitev brezplačnega vračanja paketov, ki jo že
ponujamo za Nemčijo, Veliko Britanijo, Belgijo in Nizozemsko, bomo razširili še na druge države;
• v skladu s potrebami kupcev načrtujemo povečanje masnih stopenj pošiljk EMS in poslovnega paketa za Hrvaško do 50 kg ter zagotavljanje zajamčenih rokov prenosa za mesto Zagreb;
• načrtujemo povezavo predvsem z azijskimi poštnimi operaterji, tako bomo poskušali razširiti prodajne kanale
za internetne nakupe v obeh smereh;
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• okrepili bomo sodelovanje z zasebnimi poštnimi operaterji in ponudili našim uporabnikom nove storitve – kot
podporo rasti internetne trgovine;
• širili sodelovanje s partnerskim podjetjem UPS.
Na področju kadrovsko-pravne funkcije načrtujemo:
• sprejetje nove sistemizacije delovnih mest;
• sprejetje kadrovske strategije, kjer med najpomembnejše cilje spada upravljanje s starejšo delovno silo;
• posodobitev sistema evidentiranja delovnega časa z registrirno uro, ki bo omogočal centralno spremljanje delovnega časa, natančen obračun ter pripravo podatkov, ki jih bo mogoče prenesti v program za obračun plač;
• posodobitev kadrovsko-informacijskega sistema;
• informatizacijo procesov izvajanja letnih pogovorov, spremljanja delovne uspešnosti in napredovanja zaposlenih;
• vzpostavitev šole vodenja.
Na področju varnosti in zdravja pri delu načrtujemo poleg izvajanja zakonsko predpisanih nalog predvsem še:
• zmanjšanje števila poškodb pri delu;
• uvedbo in certificiranje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001:2007;
• začetek izvajanja aktivne zdravstvene pomoči zaposlenim z uporabo opreme Vita life (blazine z elektromagnetnim poljem);
• ureditev varnih točk za otroke, mladino ter za druge pomoči potrebne osebe na posameznih poštah po poslovnih enotah.
Za leto 2012 si v okviru informatizacije internih procesov in infrastrukturnih IT-področij zastavljamo naslednje aktivnosti in cilje:
• prenovo dostavnega modula,
• razvoj aplikacije Spletna trgovina,
• prenovo aplikacije za sprejem in distribucijo telegramov,
• uvedbo spletnega plačilnega modula,
• razvoj vstopne točke za poslovne uporabnike na spletu,
• centralni register naslovnikov,
• nadaljevanje razvoja marketinškega informacijskega sistema,
• prenovo nabavnega modula,
• različne infrastrukturne aktivnosti:
• izgradnjo varne sobe na lokaciji PLC Ljubljana,
• pripravo podlag za izgradnjo nove varne sobe na lokaciji PLC Maribor,
• vzpostavitev komunikacijskega okolja za potrebe dveh podatkovnih centrov,
• prenovo energetike na lokaciji PLC MB za potrebe podatkovnih centrov,
• izdelavo DRS-načrta za ciljna področja,
• redno posodobitev sistemov in orodij: sporočilni sistem, tehnologija Sharepoint, FIM,
• vsebinska dopolnitev storitve Digitalna pisarna,
• dopolnitev e-storitev s storitvijo najema virtualnega okolja,
• implementacija mehanizmov »end-point-security« na ključnih točkah,
• dopolnitev E-hrambe digitalnih dokumentov,
• nadgraditev varne izmenjave digitalnih dokumentov,
• posodobitev dokumentnega sistema,
• nadgradnjo aplikacije v paketnem ekspeditu.
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.

POROČILO O DRUŽBENI
ODGOVORNOSTI

… izvajanje
strategije
ekološke
učinkovitosti
transporta …

OBLIKUJEMO
ODGOVORNO EKOLOŠKO
POLITIKO PODJETJA
Ne more nam biti vseeno. Delujemo namreč v okolju, v
katerem živimo in ki ga moramo zaradi narave svojega
dela varovati in spoštovati. Prav zaradi tega, ker je
razlika med besedami in dejanji velika, smo letos v
poštni sistem uvedli tehnološko napreden tip plastične
zapiralke za zapiranje vreč in s tem zmanjšali rabo
plastične mase v našem delovanju. Tako smo prispevali
k razumnejšemu odnosu do okolja.
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Ob skrbi za uspešno poslovanje si vedno bolj prizadevamo 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, z donacijami podpiramo zdravstvene ustanove ter kulturna, športna in
druga društva. Pomembnost družbene odgovornosti je zapisana v etičnem kodeksu ravnanja zaposlenih.

3.1
UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI
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.

3.1.1
Stanje in gibanje zaposlenih
V Pošti Slovenije je bilo na dan 31. decembra 2011 zaposlenih 6.534 delavcev za polni in krajši delovni čas. Število
zaposlenih se je v primerjavi s stanjem konec leta 2010 postopoma zmanjševalo, tako da je bilo konec leta 2011
zaposlenih 34 delavcev manj (0,5 %). Med letom je družbo zapustilo 213 zaposlenih, od tega največ zaradi upokojitev. Odhodi zaposlenih so bili delno nadomeščeni z novimi zaposlitvami. V letu 2011 je zaposlitev v Pošti Sloveniji
dobilo 179 novih delavcev, v večini primerov na področju dela dostave. Stopnja fluktuacije je bila 3,2-odstotna in
za 1,1 odstotne točke nižja kot leta 2010.
Tabela 11: Število in struktura zaposlenih
Vsebina

2010

2011

Razlika

2

3

4=3-2

6.568

6.534

-34

- polni delovni čas

97,5 %

97,1 %

-0,4

- krajši delovni čas

2,5 %

2,9 %

0,4

95,3 %

95,7 %

0,4

4,7 %

4,3 %

-0,4

1
Število zaposlenih
na dan 31. 12.
Delovni čas

Delovno razmerje
- nedoločen čas
- določen čas
Spol
- moški

63,4 %

63,7 %

0,3

- ženske

36,6 %

36,3 %

-0,3
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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 2,9
odstotka zaposlenih. Z manjšim številom novih zaposlitev se je v primerjavi z letom 2010 povečal delež zaposlenih za
nedoločen čas. Zaposlovanje novih delavcev na področju dela dostave je imelo vpliv na strukturo zaposlenih, kjer po
spolu prevladujejo moški (63,7 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 42 let, ima 21 let delovne dobe in peto stopnjo strokovne izobrazbe
(4 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 novozaposleni, ki imajo velikokrat višjo stopnjo
od zahtevane strokovne izobrazbe.
Tabela 12: Povprečno število zaposlenih po stopnjah strokovne izobrazbe
Stopnja strokovne izobrazbe

2010

2011

Indeks

1

2

3

4 = 3/2

I.

537

496

92

II.

55

52

93

III.

426

418

98

IV.

1.989

1.956

98

V.

2.517

2.498

99

VI.

546

570

105

VII.

516

537

104

VIII.

24

26

111

1

0

0

6.611

6.552

99

IX.
Skupaj

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

37 % manipulacija
5%

strokovne službe družbe

5%

strokovne službe PE

41 % dostava
7%

predelava (PLC)

3%

transport

2%

ostale pomožne dejavnosti
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3.1.2
Odsotnosti delavcev
V letu 2011 so se odsotnosti z dela na zaposlenega v povprečju znižale za 1,4 dneva na zaposlenega. Nižje je število
dni letnih dopustov na zaposlenega, porodniškega dopusta in ostalih odsotnosti (izredni plačani dopust, izobraževanje, darovanje krvi, usposabljanje v rezervnem sestavu Slovenske vojske, neopravičeni izostanki, suspenz). Število dni bolniških odsotnosti na zaposlenega se je povečalo za 1,4 odstotka in je imelo vpliv na nižjo izrabo letnih
dopustov (odstotek izrabe letnega dopusta se je znižal za 1,8 odstotne točke).
Tabela 13: Povprečna dolžina odsotnosti na zaposlenega, izražena v dnevih
Vrste odsotnosti

2010

1

2011

Indeks
4 = 3/2

2

3

Letni dopust

31,0

29,9

96

Bolniška odsotnost

14,4

14,6

101

Porodniški dopust

3,4

3,0

88

Očetovski dopust

0,4

0,4

100

Ostale odsotnosti

1,3

1,2

92

50,5

49,1

97

SKUPAJ

V Pošti Slovenije spremljamo gibanje bolniške odsotnosti s pomočjo različnih kazalcev, eden teh je tudi odstotek
bolniške odsotnosti, ki kaže delež izgubljenih delovnih dni na enega zaposlenega delavca. V letu 2011 se je ta delež
zvišal za 0,1 odstotno točko in znaša 4,7 odstotka. Porast bolniških odsotnosti pripisujemo dejstvu, da smo v letu
2010 izvajali poostrene nadzore bolniških odsotnosti v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, v letu 2011 pa ne. V
primerjavi z republiškim deležem so bolniške odsotnosti v Pošti Slovenije še vedno višje za 0,5 odstotne točke.
Tabela 14: Odstotek bolniške odsotnosti (% BO) v Pošti Slovenije in na ravni RS
Primerjalne kategorije

2010

1

2011

Razlika
4=3-2

2

3

Pošta Slovenije

4,6 %

4,7 %

0,1

Republika Slovenija*

4,2 %

4,2 %

0,0

* Vir: IZV RS.

Odstotek bolniške odsotnosti (% BO) je kazalec, ki ga v Pošti Slovenije izračunavamo za primerljivost z absentizmom na ravni Republike Slovenije, pri čemer za izračun uporabljamo enako formulo kot Inštitut za varovanje
zdravja (IZV) RS, to je % BO, 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.

3.1.3
Plače in delovna uspešnost
Delavec Pošte Slovenije je v letu 2011 prejel v povprečju za 1 odstotek višjo mesečno bruto plačo, kamor
je všteto tudi izplačilo dela plače iz poslovne uspešnosti in dela dobička. Na rast plač so vplivali zakonska

83

letno poročilo 2011
POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

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 avgustu 2011 ter
poslovne uspešnosti v decembru 2011.
Tabela 15: Primerjava povprečnih bruto plač
v EUR
Primerjalne kategorije

2010

1

2011

Indeks

2

3

4 = 3/2

Pošta Slovenije

1.460,64

1.475,07

101

Republika Slovenija

1.494,88

1.524,65

102

1.421,14

1.459,76

103

Dejavnost prometa in skladiščenja

V primerjavi s povprečno bruto plačo v Republiki Sloveniji je delavec Pošte Slovenije prejel za 3,3 odstotka nižje
plačilo. V primerjavi s povprečno plačo zaposlenih na področju dejavnosti prometa in skladiščenja je bila povprečna plača v Pošti Slovenije višja za 1 odstotek.
Iz naslova poslovne uspešnosti in udeležbe na dobičku so zaposleni v povprečju prejeli 46,6 odstotka povprečne
bruto plače v Pošti Slovenije v letu 2011.
Osnova za nagrajevanje in napredovanje zaposlenih je določena v kolektivni pogodbi, odvisna pa je od uspešnosti posameznega delavca. Zaposlene smo motivirali z ocenjevanjem delovne uspešnosti, ki poteka dvakrat
letno in lahko vpliva na višino plače v višini + ali – 10 odstotkov. Ključnim skupinam zaposlenih so bile izplačane
denarne nagrade 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 pošt. V letu 2011 je bilo z denarno nagrado nagrajenih 10 odstotkov vseh zaposlenih, 30
delavcev pa je prejelo pisno priznanje.

3.1.4
Sodelovanje s sindikatom in svetom delavcev
Poslovodstvo Pošte Slovenije posebno pozornost namenja sodelovanju s sindikati in svetom delavcev. V Pošti Slovenije delujeta dva sindikata: pod okriljem Konfederacije sindikatov KS 90 in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Sodelovanje z obema organoma poteka v obliki rednih sej med vodstvom družbe in predstavniki konference
sindikatov ter sveta delavcev. Na ta način je zagotovljeno, da so delavci družbe 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. V letu 2010 je od pogajanj odstopil
Sindikat poštnih delavcev KS 90, pogajanja so se nadaljevala z drugim reprezentativnim sindikatom, s katerim je
bila tudi podpisana nova podjetniška kolektivna pogodba.
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.
O vseh zadevah, ki se nanašajo ali bi lahko imele vpliv na varnost in zdravje pri delu, se pred uvedbo posvetujemo
z odborom za varnost in zdravje pri delu sveta delavcev in s predstavniki sindikatov. O predlogih odbora nato razpravlja in odloča svet delavcev.
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3.1.5
Izobraževanje delavcev
V Pošti Slovenije si nenehno prizadevamo izboljševati poslovanje, pri tem pa se zavedamo, da so ključ za doseganje
tega cilja naši zaposleni. Ti so vez med poslovnimi cilji in strategijami za njihovo uresničitev ter vez med vizijo kot
zamislijo in njeno uresničitvijo.
Izvajamo številne aktivnosti, ki so vezane na procese izobraževanja in razvoj kadrov. Z vzpostavitvijo sistema letnih
razgovorov z zaposlenimi smo uvedli prenos strateških usmeritev do vseh nivojev ter uvedli sistem ciljnega vodenja, vzpostavili smo tudi »Akademijo prodaje in prodajnega vodenja« v okviru katere sistematično razvijamo in
izobražujemo zaposlene, ki delujejo na področju trženja in prodaje.
V letu 2011 beležimo 8.188 udeležb zaposlenih na različnih oblikah izobraževanj. Realiziranih je bilo 72.522 izobraževalnih ur oziroma v povprečju 11,1 ure na zaposlenega.
Tabela 16: Izobraževanje
Kazalci procesov izobraževanja - funkcionalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

2010

2011

Indeks

2

3

4 = 3/2

Število zaposlenih

6.568

6.534

99

Letno število vseh udeležb zaposlenih na izobraževanju

9.984

8.188

82

86.409

72.522

84

13,1

11,1

85

1

Letno število ur izobraževanja in usposabljanja
Povprečno število ur izobraževanja in usposabljanja na zaposlenega

Poleg funkcionalnega izobraževanja in usposabljanja smo 51 perspektivnim zaposlenim povrnili stroške šolanja za pridobitev dodatne formalne izobrazbe. Pod strokovnim vodstvom mentorjev smo za samostojno in učinkovito delo usposobili štiri pripravnike in 25 na novo zaposlenih sodelavcev, 150 študentom pa smo omogočili praktično izobraževanje.

3.1.6
Skrb za zaposlene
V Pošti Slovenije se zavedamo, da je uspeh naše družbe v veliki meri odvisen od zdravih, zadovoljnih in motiviranih zaposlenih. Zato si prizadevamo ustvariti spodbudno 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 2011
udeležilo 30 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 organizirali cepljenje proti gripi, ki je na voljo vsem zaposlenim, ter cepljenje
proti klopnemu meningoencefalitisu za tiste zaposlene, ki so pri svojem delu izpostavljeni možnosti okužbe
(pismonoše, ki se gibajo v bližini gozdov in travnikov).
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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 »dnevom odprtih vrat za zaposlene«, ko imajo zaposleni
nekaj-krat letno možnost, da se s specifičnim primerom obrnejo na poslovodstvo družbe. Na ta način imamo
možnost vpogleda v mnenja, stališča in vrednote zaposlenih.
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 2011 smo na ta način pomagali 63 sodelavcem. Ob koncu leta 2011 smo za več kot 2.100
otrok zaposlenih organizirali božično-novoletne predstave ter otroke obdarili. V letu 2011 so bile organizirane zimske in letne športne igre, v okviru katerih je bilo organizirano srečanje delavcev Pošte Slovenije.
Pri reševanju stanovanjskih težav nudimo zaposlenim možnost najema stanovanja ali sobe v samskem domu.
Pošta Slovenije ima v lasti 43 stanovanj, od tega 26 službenih in 17 neprofitnih stanovanj ter 36 samskih sob
v objektu na Vojkovi 60 v Ljubljani.
Za preživljanje prostega delovnega časa imajo zaposleni možnost najeti počitniške zmogljivosti ob morju in v
gorah. V letu 2011 je v 16 počitniških stanovanjih letovalo 5 odstotkov zaposlenih.

3.1.7
Dodatno pokojninsko zavarovanje
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 20,86 evra iz leta 2002, ko smo se kot delodajalec vključili v zavarovanje, se je do leta 2011
dvignila na 45 evrov. Konec leta 2011 je bilo v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 5.925 zaposlenih,
to je 91 odstotkov vseh zaposlenih.

3.1.8
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
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.
Med pomembnejše naloge v letu 2011 spadajo:
• Priprava identifikacije projekta in zagonskega elaborata za izvajanje programa podpore zaposlenim (PPZ) za prepoznavanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu in drugih psihosocialnih tveganj. Program se bo predvidoma
začel izvajati konec meseca marca 2012 in se bo nato z različnimi vsebinami izvajal neprekinjeno v naslednjih letih.
• Začetek urejanja sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001. Načrtujemo, da bo
sistem urejen in certificiran meseca novembra 2012.
• Nabava enajstih defibrilatorjev, ki smo jih namestili na sedežih strokovnih služb družbe in poslovnih enot. Z
nabavami bomo postopoma nadaljevali v letu 2012 in v naslednjih letih.
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• Izdelava revizije ocene tveganja, ki so jo obravnavali tudi odbor za varnost in zdravje pri delu sveta delavcev in
predstavniki sindikatov.
• Izvajanje pregledov in meritev delovnega okolja ter pregledov in preizkusov delovne opreme, ki so jih v preteklosti opravljali zunanji izvajalci, od začetka leta 2011 pa jih opravljajo strokovni delavci za varnost in zdravje,
zaposleni v Pošti Slovenije.
• Znižanje števila poškodb pri delu. V primerjavi z letom 2010 se je skupno število poškodb pri delu zmanjšalo
za 16 odstotkov, za enak odstotek se je zmanjšalo tudi število poškodb pri delu na 1.000 zaposlenih. S tem smo
presegli zastavljeni cilj.
Tabela 17: Splošni podatki o poškodbah pri delu
VRSTA PODATKOV

2010

2011

Indeks

2

3

4 = 3/2

6.611

6.552

99

305

269

88

44

24

55

na delu

9

10

111

na poti na delo in z dela

8

2

25

1
Povprečno število zaposlenih
lahke (< 30 dni)
težke (> 30 dni)
Število poškodb pri delu

smrtne

na delu
na poti na delo in z dela

na delu

0

1

0

na poti na delo in z dela

0

0

0

314

280

89

52

26

50

366

306

84

0

0

0

47,49

42,73

90

7,80

3,97

51

skupaj

55,36

46,7

84

CILJ POŠTE SLOVENIJE

na delu
skupaj

na poti na delo in z dela
skupaj

Število kolektivnih poškodb
na delu
Število poškodb na 1000 zaposlenih

na poti na delo in z dela

55,70

52,40

94

Skupno število izgubljenih dni za poškodbe pri delu

7.705

8.050

104

Število izgubljenih dni na eno poškodbo pri delu

21,05

26,39

125

3.1.9
Komuniciranje z zaposlenimi
Pomemben del komunikacije z zaposlenimi predstavlja Uradno glasilo Pošte Slovenije, ki je v letu 2011 izšlo
štirikrat, zaposleni pa se lahko z njegovo vsebino seznanijo tudi na intranetu. Osnovni namen Uradnega glasila je
obveščanje zaposlenih o navodilih, pravilnikih, odredbah, splošnih pogojih in spremembah, ki jih izdaja družba.
V njem objavljamo tudi akte ministrstev, poslovodstva, nadzornega sveta, sveta delavcev ter konference sindikatov.
S pomočjo objav in strokovnih člankov v internem glasilu Poštni razgledi, ki izhaja dvomesečno, 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, obvestili po e-pošti, na oglasnih deskah in intranetu pa zaposlene sproti seznanjamo tudi z aktualnimi informacijami.
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3.2
ODGOVORNOST DO DRUŽBENE SKUPNOSTI
Ker je dobro delati dobro.
Skladno z jasno začrtano strategijo sponzoriranja in doniranja podpiramo društva, institucije, zavode ter
mnoge humanitarne, izobraževalne in razvojne projekte in dejavnosti s področja športa, kulture, izobraževanj, raziskav in drugih. Zavedajoč se svoje pomembne vloge pri uresničevanju mnogih plemenitih ciljev ter
zvenečih uspehov smo ponosni, da smo lahko del teh uspehov.
Del sredstev, namenjenih za poslovna darila, smo tudi v letu 2011 namenili v dobrodelne namene. Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor smo predali donacijo za nakup programske opreme za računalniški
tomograf, donacijo za nakup aparata/monitorja za nadzor vitalnih funkcij ter donacijo za nakup aparata za
določitev tekočinskega stanja pri hemodializnih bolnikih. Prav tako smo donacijo namenili Splošni bolnišnici Celje kot pomoč pri sofinanciranju stroškov operativnih posegov z robotom za zdravljenje raka prostate,
Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Maribor za nakup ultrazvočnega aparata za potrebe ginekologije,
Slovenskemu društvu hospic za pomoč pri delovanju društva, ki nudi podporo umirajočim in njihovim družinskim članom, in Mladinskemu domu Maribor za pomoč pri izvedbi zimovanja za otroke in mladostnike.
Pošta Slovenije tudi v letu 2011 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 obrazcev UPN, posebnih položnic in plačilnih nalogov v humanitarne namene se je Pošta Slovenije odpovedala prihodku v znesku 44 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.
Pošta Slovenije je soustanovitelj Muzeja pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu, kjer so na ogled prenovljene in dopolnjene zbirke Zgodovina pošte, Zgodovina telekomunikacij, Telefonistke in telegrafistke. V
zbirki Zgodovina pošte je prikazan razvoj pošte od prazgodovine do danes, razstavljene so makete poštnih
vozov, rekonstrukcije poštnih uradov in uniforme poštarjev iz različnih obdobij ter različna poštna prevozna
sredstva (kočija moped, kolo). Najmlajšim obiskovalcem je namenjen tudi Živin kotiček.
Kultura in umetnost sta zrcalo vsakega naroda in prav enako lahko rečemo za kulturno-umetniško ustvarjanje posameznih podjetij, saj lahko to prispeva k večjemu ugledu 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 preostale ljubitelje umetnosti. Pihalni orkester KUD Pošta Maribor, ki ima 80-letno
tradicijo, in moški pevski zbor beležita vrsto 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.

88
letno poročilo 2011
POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

Zaposleni se športno in kulturno udejstvujejo tudi v Kegljaškem klubu Poštar Ljubljana, v Društvu za šport
in kulturo Poštar Celje, v 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
V Pošti Slovenije pripisujemo velik poudarek načrtovanju in izvajanju odnosov z mediji in prek njih tudi odnosov s strankami ter odnosov z internimi javnostmi. Za zaposlene smo konec lanskega leta izdali Priročnik za interno komuniciranje v Pošti Slovenije, z novimi vsebinami s področja uspešnega in učinkovitega komuniciranja.
Z mediji si prizadevamo komunicirati načrtovano, proaktivno, strokovno in odprto, predvsem pa dvosmerno.
Poleg rednega obveščanja medijev in drugih javnosti o poslovanju, storitvah, dosežkih in podobnem v Pošti
Slovenije težimo tudi k čim bolj profesionalnim, a hkrati tudi manj formalnim odnosom z novinarji. Temeljne komunikacijske cilje na področju odnosov z mediji dosegamo z novinarskimi konferencami, aktualnimi
sporočili za medije, različnimi informativnimi gradivi, s spremljanjem objav v medijih in njihovo analizo ter
aktivnostmi, ki med drugim obsegajo tudi nekoliko manj formalne oblike odnosov z mediji.
Medijem smo v letu 2011 na različne načine sporočali in posredovali informacije o tekočem poslovanju Pošte
Slovenije in njenih strateških dolgoročnih ciljih, o odprtju novih in prenovi obstoječih pošt, o cenovni politiki Pošte Slovenije, o novih in sodobnih poštnih storitvah in podobno. Medijsko smo podprli sponzorske
in donatorske aktivnosti Pošte Slovenije ter promocijske dogodke. Z mediji smo odprto komunicirali tudi v
primerih negativnih objav.

3.3
ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA
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 Pošti Slovenije opravljamo različne aktivnosti za varovanje okolja, vplive na okolje in življenjski prostor
načrtno zmanjšujemo. Zastavljamo si in dosegamo do okolja prijazne strateške cilje, usmerjeni smo k nenehnemu izboljševanju zaščite okolja.
V letu 2011 smo še temeljiteje pristopili k ločevanju odpadkov. Odpadno embalažo je po pogodbi prevzemalo
podjetje Gorenje Surovina, s katerim smo si ogledali vsa obstoječa 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 posodobili načrt gospodarjenja z
odpadki za obdobje do leta 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.
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Sončna energija je neomejen vir elektrike, zato bo v prihodnosti eden njenih najpomembnejših virov. V letu
2011 so bili naročeni projekti postavitve dveh sončnih elektrarn na strehah poštnih logističnih centrov v
Ljubljani in Mariboru.
Družbena odgovornost podjetja se kaže tudi 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 2011 smo nadaljevali z uvajanjem prevoznih sredstev na alternativne pogone. Vozni park smo povečali za
vozila, ki imajo ekološko primernejše motorje, ter vozila, ki jih poganja utekočinjeni naftni plin. Maziva, različne
tekočine (motorno in zavorno olje, hladilna tekočina itd.) in pnevmatike so menjavali pooblaščeni servisi, ki zagotavljajo ustrezen način ravnanja z odpadki.
V skladu z izdelano ekološko študijo »Strategija ekološke učinkovitosti transporta v Pošti Slovenije«, ki je zasnovana na postopni uvedbi do okolja prijaznih vozil, bomo v letu 2012 prvič v vozni park uvedli električne skuterje.
Zamenjavo obstoječega voznega parka z novim, do okolja prijaznim voznim parkom bomo dosegli postopoma.
Najprej v kratkoročnem časovnem obdobju, to je do leta 2015. Strategija predvideva, da bomo imeli v tem obdobju
v voznem parku Pošte 10 odstotkov vozil na plin, 10 odstotkov vozil na akumulatorski in 10 odstotkov vozil na
hibridni pogon. Takšen vozni park bi tudi pripomogel k znižanju emisij za 17 odstotkov do leta 2015. Za doseganje
teh ciljev strategija predvideva postopno uvedbo novih tehnologij, zato bomo v letošnjem letu uvedli v dostavo
pisemskih pošiljk 60 skuterjev na električni pogon. Kot družbeno odgovorno in ekološko naravnano podjetje pa
tudi sodelujemo v raznih domačih in mednarodnih projektih, konferencah in združenjih ter se na ta način širše
vključujemo v uvajanje do okolja prijaznih vozil.
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OBLIKUJEMO
DIGITALNO PRIHODNOST
Naš svet postaja večdimenzionalen, posledično
tudi multifunkcionalen ter z novimi informacijskimi
kanali in platformami izredno uporaben. Sledimo
mu. Vedno. Prav zaradi tega smo razvili mobilni
portal za enostaven dostop do najbolj iskanih
spletnih vsebin in aplikacij.
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4.1
REVIZORJEVO POROČILO
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4.2
RAČUNOVODSKI IZKAZI
Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

4.2.1

Bilanca stanja
v EUR
POSTAVKA

Pojasnila

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

1
SREDSTVA

2

3
300.587.850

4
311.666.862

5 = 3/4
96

1.198.510
216.583
779.161
202.766
194.865.385
168.448.441
14.191.816
154.256.625
24.660.474
157.849
1.598.621
1.598.621
1.345.022
27.976.146
19.211.878
1.802.014
8.884.130
8.525.734
8.764.268
8.764.268
1.833.082
1.833.082
5.126.875

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
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

90
94
85
115
98
99
99
99
87
100
201
201
81
144
181
116
99
6.021
99
99
82
82
199

B5

61.841.671
1.272.224
1.980.479
1.003.583
976.896
24.608.340
24.608.340
0
24.608.340
32.291.508
15.016
30.315.275
1.961.217
1.689.120

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
18.118
34.162.230
3.111.294
2.517.376

79
113
124
339
75
69
69
0
69
87
83
89
63
67

C
I

6.401.159
22.853.678

7.116.354
23.635.989

90
97

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
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah
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

A1
A1
A2
A3

A3
A4

A5
A6
B1
B2

B3

B4
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v EUR
POSTAVKA

Pojasnila

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

2

3

4

5 = 3/4

300.587.850

311.666.862

96

249.929.936

249.916.173

100

121.472.482

121.472.482

100

1. Osnovni kapital

121.472.482

121.472.482

100

II. Kapitalske rezerve

85.697.131

85.697.131

100

III. Rezerve iz dobička

16.119.394

15.676.384

103

1. Zakonske rezerve

6.289.090

5.846.080

108

2. Druge rezerve iz dobička

9.830.304

9.830.304

100

20.197

37.774

53

18.203.544

11.533.528

158

8.417.188

15.498.874

54

16.030.175

15.101.037

106

16.030.175

15.101.037

106

1
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A) Kapital

D

I. Vpoklicani kapital

IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni čisti dobiček
VI. Čisti dobiček poslovnega leta
B) Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1. Rezervacije

E

C) Dolgoročne obveznosti

F

8.903

22.335

40

I. Dolgoročne finančne obveznosti

5.640

21.832

26

1. Druge dolgoročne finančne obveznosti

5.640

21.832

26

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

3.263

503

649

1. Druge dolgoročne poslovne obveznosti

3.263

503

649

26.252.256

38.793.673

68

649

9.407.294

0

Č) Kratkoročne obveznosti

G

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

ZABILANČNA EVIDENCA

1.748.853

0

7.658.441

0

26.251.607

29.386.379

89

2.668

3.377

79

6.743.122

8.907.296

76

19.505.817

20.475.706

95

H

8.366.580

7.833.644

107

I

22.853.678

23.635.989

97

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D) Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

0
649

97
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4.2.2
Izkaz poslovnega izida
v EUR
POSTAVKA

Pojasnila

2011

2010

Indeks

1

2

3

4

5 = 3/4

1. Čisti prihodki od prodaje

J

237.689.417

232.614.889

102

233.748.408

228.557.865

102

3.941.009

4.057.024

97

a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

12.742

6.973

183

3. Drugi poslovni prihodki

K

657.392

655.853

100

4. Stroški blaga, materiala in storitev

L1

52.185.092

51.366.411

102

14.999.547

13.963.935

107

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

L2

a) Stroški plač
b) Stroški pokojninskih zavarovanj
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj
d) Drugi stroški dela
6. Odpisi vrednosti

L3; L4

a) Amortizacija
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
7. Drugi poslovni odhodki

M

a) Rezervacije

108.406.020

107.475.941

101

12.881.890

12.745.723

101

7.913.738

7.871.740

101

18.281.132

18.204.212

100

14.867.994

15.162.222

98

13.756.248

13.900.442

99

26.017

109.148

24

1.085.729

1.152.632

94

3.079.936

3.418.888

90

2.373.611

79

1.045.277

116

N

458.287

249.760

183

458.287

249.760

183

N

1.300.468

2.055.907

63

2.075

0

0

1.298.393

2.055.907

63

276.876

341.754

81

276.876

341.754

81

a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

99
101

1.215.513

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

37.402.476
146.297.616

1.864.423

b) Drugi stroški
8. Finančni prihodki iz deležev

37.185.545
147.482.780

N

a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
11. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

O

12.400.113

0

12. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

O

39.621

143.825

28

39.544

142.819

28

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
b) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
13. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

O

a) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

77

1.006

8

93.512

93.218

100

91.640

92.093

100
166

1.872

1.125

14. Drugi prihodki

P

633.072

646.428

98

15. Drugi odhodki

R

346.943

81.798

424

4.223.114

3.696.802

114

S

-2.551.049

-3.820

8.860.198

16.314.604

16. Davek iz dobička
17. Odloženi davki
18. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

54
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4.2.3
Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
v EUR
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja od 1. januarja do 31. decembra 2010

16.314.604

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

5.365

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja od 1. januarja do 31. decembra 2010

16.319.969

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja od 1. januarja do 31. decembra 2011

8.860.198

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

-17.577

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja od 1. januarja do 31. decembra 2011

8.842.621

4.2.4
Izkaz poslovnega izida po področnih odsekih
v EUR
Univerzalna
poštna storitev

Druge
poštne storitve

Ostale storitve

SKUPAJ

2

3

4

5=2+3+4

Prihodki

88.893.110

96.696.498

55.438.647

241.028.255

Stroški

91.843.645

96.556.520

42.523.062

230.923.227

REZULTAT

-2.950.535

139.979

12.915.584

10.105.028

Vsebina
1

+ Stroški finančne strukture
- Prevrednotovalni poslovni odhodki
- Finančni odhodki
- Drugi odhodki
POSLOVNI IZID PRED DAVKOM IZ DOBIČKA

14.419.170
1.111.745
12.533.247
346.943
10.532.263

V skladu z Zakonom o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 102/04) in Splošnim aktom o ločenih računovodskih
evidencah in prepovedi subvencioniranja (Uradni list RS, št. 29/10) 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.
Pošta Slovenije je tudi v letu 2011 dosledno upoštevala zakonsko obveznost stroškovno učinkovitega zagotavljanja
univerzalne poštne storitve – v računovodskem sistemu so upoštevane zahteve po trajnem, rednem in nemotenem
opravljanju univerzalne poštne storitve na celotnem ozemlju RS.
Vsebina storitev po posameznih področnih odsekih (univerzalna, druge poštne in ostale storitve) je podana v
poglavju 2.3.1.
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4.2.5
Izkaz denarnega toka
v EUR
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 dolgoročnih finančnih naložb
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

2011

2010

Indeks

2

3

4 = 2/3

303.499.761
288.510.910
14.988.852
-270.588.838
-91.034.097
-63.375.971
-2.080.674
-25.577.452
-111.562.239
-109.549.203
-2.013.036
-67.236.810
-20.303.768
-46.933.042
-755.691
-504.882
-250.809
32.910.923

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

97
98
94
95
98
106
110
82
100
100
100
85
64
99
125
100
249
120

203.173.527
1.669.483
240.420
23.624
201.240.000
-221.472.352
-10.089.314
-20.993.038
-190.390.000
-18.298.825

218.745.937
1.902.997
217.877
65.063
216.560.000
-227.354.351
-10.494.351
0
-216.860.000
-8.608.414

93
88
110
36
93
97
96
0
88
213

5.000.000
5.000.000
-20.454.621
-55.768
-1.748.853
-5.000.000
-13.650.000
-15.454.621

9.000.000
9.000.000
-27.722.245
-132.699
-3.239.546
-9.000.000
-15.350.000
-18.722.245

56
56
74
42
54
56
89
83

-842.522
2.517.376
-570
-198
15.034
1.689.120

193.603
2.308.644
-250
-313
15.692
2.517.376

109
228
63
96
67

100
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4.2.6
Izkaz gibanja kapitala
Leto 2010 in 2011

v EUR

Vpoklicani
kapital

Osnovni
kapital

I

I/1

Kapitalske
rezerve

Rezerve iz
dobička

II

Zakonske
rezerve

Druge Presežek iz
rezerve iz prevrednodobička
tenja

Preneseni
Čisti
čisti poslovni izid
poslovni poslovnega
izid
leta

III

III/1

III/2

IV

V

A.1. Stanje 31. decembra 2009

121.472.482 121.472.482

85.697.131 14.860.654

5.030.350

9.830.304

32.409

19.622.656

17.910.608 259.595.940

A.2. Stanje 1. januarja 2010

121.472.482 121.472.482

85.697.131 14.860.654

5.030.350

9.830.304

32.409 37.533.265

0 259.595.940

0

0

0 -25.999.736

B.1. S
 premembe lastniškega kapitala transakcije z lastniki

0

0

0

0

a) Izplačilo deleža

0

0

0

0

0

0

5.365

0

b) Sprememba presežka iz prevrednotenja
finančnih naložb
0

0

0

815.730

815.730

815.730

815.730

A.1. Stanje 31. decembra 2010

121.472.482 121.472.482

85.697.131 15.676.384

5.846.080

0

9.830.304

0

37.774

a) Preračuni za nazaj
A.2. Stanje 1. januarja 2011
B.1. Spremembe lastniškega kapitala transakcije z lastniki

121.472.482 121.472.482

85.697.131 15.676.384

0

11.533.528

-8.999.967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-17.577

0

-815.730

0

15.498.874

249.916.173

0

-8.999.967
0

0

0

0

443.010

443.010

443.010

443.010

121.472.482 121.472.482
-

-

0

85.697.131

16.119.394

6.289.090

9.830.304

-

-

-

-

0

20.197

-8.999.967
-8.999.967

8.860.198

8.842.621

8.860.198

8.860.198

-17.577

a) Razporeditev preostalega čistega dobička
leta 2011 na druge sestavine kapitala
C. Stanje 31. december 2011

-815.730

171.109

27.203.511

b) Sprememba presežka iz prevrednotenja
finančnih naložb

BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA

16.314.604

0 250.087.282

37.774

a) Vnos čistega poslovnega izida leta 2011

B.3. Spremembe v kapitalu

16.314.604

171.109
9.830.304

a) Izplačilo deleža
B.2. Celotni vseobsegajoči donos leta 2011

221
16.319.969

5.365

5.846.080

0

-25.999.736

16.314.604

5.365

a) Razporeditev preostalega čistega dobička
leta 2010 na druge sestavine kapitala

VII

-25.999.957

221

a) Vnos čistega poslovnega izida leta 2010

B.3. Spremembe v kapitalu

0

-25.999.957

b) Druge spremembe lastniškega kapitala
B.2. Celotni vseobsegajoči donos leta 2010

VI

Skupaj
kapital

-17.577
0

18.203.544

- 18.203.544

-443.010

0

-443.010

0

8.417.188 249.929.936
8.417.188

26.620.732

4.3
POJASNILA K IZKAZOM
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in s Slovenskimi
računovodskimi standardi (SRS) ter sestavljeni v evrih in zaokroženi na enoto.
V skladu z 8. točko 56. člena ZGD-1 ni opravljena popolna konsolidacija za podjetji v skupini, in sicer: EPPS d. o. o. (v
100-odstotnem lastništvu Pošte Slovenije) in Feniksšped, d. o. o. (v 95-odstotnem lastništvu Pošte Slovenije). Vključevanje
podrejenih družb ni potrebno, ker to ni pomembno za resničen in pošten prikaz po 8. točki 56. člena ZGD-1. Računovodska
usmeritev glede nepomembnosti za vključevanje odvisnih družb v skupino je opredeljena v Pravilniku o računovodstvu.
V pridruženem podjetju PBS, d. d., 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 1.117.800 evrov.
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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.
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 (nad 500 tisoč evri sedanje knjigovodske 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 odstotkov.
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.
V III. skupino družba uvršča dolgoročne depozite v pridruženem podjetju in druge dolgoročne depozite ter dolgoročna posojila delavcem.
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V IV. skupino družba uvršča deleže v podjetjih v skupini, v pridruženo podjetje in v druge dolgoročne deleže in
delnice ter obveznice Slovenske odškodninske družbe (SOD).
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.
Razlogi za uvrstitev nepremičnin v sredstva namenjena prodaji, so: preselitev pošte, preoblikovanje pošte v premično pošto ali v drugo obliko ali ukinitev, zemljišča, ki jih Pošta za poslovno dejavnost ne potrebuje, prazni poslovni
prostori po prekinitvi najemne pogodbe ter prazna stanovanja, za katera zaposleni nimajo interesa za najem.
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.
Družba oblikuje popravek vrednosti terjatev iz mednarodnega poštnega obračuna za vse terjatve, ki niso poravnane
v roku dveh let po zapadlosti.
Za preračun terjatev, ki so določene v tujih valutah, družba uporablja srednji tečaj, ki ga objavlja Banka Slovenije in
je povzet po tečajnici Evropske centralne banke.
Terjatve za odložene davke družba pripozna v knjigovodskih razvidih in računovodskih izkazih le za pomembne
(bistvene) zneske. 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.
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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
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.
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Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami pa tudi v zvezi s terjatvami. Finančni prihodki se prevrednotijo v zvezi s prodajo ali drugačno odtujitvijo finančnih naložb.
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Finančni odhodki se pripoznajo po obračunu, ne glede na plačila, ki so povezana z njimi.
Prevrednotovalni finančni odhodki nastanejo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala.
Amortizacija
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, naložbene nepremičnine in neopredmetenega sredstva
se zmanjšuje z amortiziranjem. Pri amortiziranju opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin ter
neopredmetenih sredstev uporablja Pošta Slovenije metodo enakomernega časovnega amortiziranja.
Opredmeteno osnovno sredstvo ter naložbena nepremičnina se začnejo amortizirati prvi dan naslednjega meseca
po tistem, ko so razpoložljiva za uporabo.
Amortizacija se obračunava posamično. Zemljišča in osnovna sredstva, ki se pridobivajo, ter umetniška dela
se ne amortizirajo.
Amortizacijske stopnje temeljijo na podlagi ocenjene ekonomske življenjske dobe sredstev. Pri neopredmetenih
sredstvih se uporabljajo dokončne dobe koristnosti.
Pri obračunu amortizacije smo uporabili naslednje stopnje:
Vrsta sredstev
1. Neopredmetena sredstva

Leto 2011
od 10 do 33,3 %

2. Opredmetena osnovna sredstva:
- poštne zgradbe in stanovanja
- zgradbe poštnih logističnih centrov
- oprema za opravljanje dejavnosti

od 2 do 5 %
2%
od 10 do 20 %

- transportna sredstva

od 12,5 do 50 %

- računalniška oprema

33,3 %

- zemljišče - parkirišče

2%

3. Naložbene nepremičnine

2%

Amortizacijske stopnje so bile v letu 2011 enake kot v letu 2010.
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.
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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.

A DOLGOROČNA SREDSTVA
A1 Gibanje neopredmetenih sredstev
Leto 2011
Vrednost

v EUR

Premoženjske pravice Druga neopredmetena sredstva

Skupaj neopr. dolg. sredstva

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2011

272.552

2.779.501

3.052.053

Povečanja - nove nabave

45.849

630.950

676.799

0

319

319

318.401

3.410.132

3.728.533

Stanje 1. 1. 2011

42.087

1.861.212

1.903.299

Amortizacija 2011

59.731

770.078

829.809

Zmanjšanja - izločitve
Stanje 31. 12. 2011
Popravek vrednosti

Zmanjšanja - izločitve

0

319

319

101.818

2.630.971

2.732.789

Stanje 1. 1. 2011

230.465

918.289

1.148.754

Stanje 31. 12. 2011

216.583

779.161

995.744

Stanje 31. 12. 2011
Neodpisana vrednost

Leto 2010
Vrednost

v EUR
Premoženjske pravice Druga neopredmetena sredstva

Skupaj neopr. dolg. sredstva

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2010
Povečanja - nove nabave
Zmanjšanja - izločitve

67.057

2.465.101

2.532.158

268.167

314.401

582.568

62.672

0

62.672

272.552

2.779.501

3.052.053

Stanje 1. 1. 2010

67.057

1.252.814

1.319.871

Amortizacija 2010

37.701

608.398

646.099

Stanje 31. 12. 2010
Popravek vrednosti

Zmanjšanja - izločitve

62.672

0

62.672

Stanje 31. 12. 2010

42.086

1.861.212

1.903.299

0

1.212.287

1.212.287

230.465

918.289

1.148.754

Neodpisana vrednost
Stanje 1. 1. 2010
Stanje 31. 12. 2010

Družba ni zastavila neopredmetenih sredstev kot jamstvo za dolgove.
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A2 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
v EUR
Zap. št. Postavka
1. Druge dolgoročne časovne razmejitve
Skupaj

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

202.766

175.932

115

202.766

175.932

115

Druge dolgoročne časovne razmejitve konec leta 2011 predstavljajo vnaprej vplačani stroški iz naslova stanovanjskega rezervnega sklada.
A3 Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin
Leto 2011
Vrednost

v EUR
Naložbene
nepremičnine

Oprema

Investicije
v teku

Zemljišča

Zgradbe

Skupaj

2.509.122

14.600.094

218.371.723

115.200.003

794.201

351.475.144

30.004

7.364

3.041.511

4.795.225

9.200.177

17.074.280

0

78.850

791.573

4.134.269

8.395.757

13.400.449

373.112

0

0

0

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2011
Povečanja - nove nabave
Zmanjšanja - izločitve
Prenosi OS med skupinami
Stanje 31. 12. 2011

-373.112
2.166.014

14.528.608

220.994.773

115.860.959

1.598.621

355.148.975

845.388

293.417

62.729.994

86.652.808

0

150.521.607

50.632

43.375

4.365.859

8.466.573

0

12.926.439

0

0

0

5.095

0

5.095
4.514.573

Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2011
Amortizacija 2011
Povečanja - nove nabave
Zmanjšanja - izločitve

0

0

432.733

4.081.840

0

75.028

0

-75.028

0

0

0

820.992

336.792

66.738.148

91.042.636

0

158.938.568

Stanje 1. 1. 2011

1.663.734

14.306.677

155.641.729

28.547.195

794.201

200.953.537

Stanje 31. 12. 2011

1.345.022

14.191.816

154.256.625

24.818.323

1.598.621

196.210.407

Skupaj

Prenosi OS med skupinami
Stanje 31. 12. 2011
Neodpisana vrednost

Leto 2010
Vrednost

v EUR
Naložbene
nepremičnine

Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Investicije
v teku

2.571.345

14.711.322

217.279.882

113.594.534

763.119

348.920.202

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2010
Povečanja - nove nabave

0

2.286

1.889.776

7.443.968

9.738.418

19.074.448

Zmanjšanja - izločitve

0

110.533

1.053.323

5.645.823

9.709.827

16.519.506

62.223

2.980

-255.388

192.676

-2.491

0

2.509.122

14.600.095

218.371.723

115.200.003

794.201

351.475.144

Stanje 1. 1. 2010

810.119

250.042

58.563.765

83.595.340

0

143.219.266

Amortizacija 2010

50.133

43.375

4.342.053

8.818.782

0

13.254.343

0

0

0

7.552

0

7.552
5.957.080

Prenosi OS med skupinami
Stanje 31. 12. 2010
Popravek vrednosti

Povečanja - nove nabave
Zmanjšanja - izločitve
Prenosi OS med skupinami
Stanje 31. 12. 2010

0

0

383.853

5.573.227

0

-14.864

0

208.029

-195.639

0

-2.474

845.388

293.417

62.729.994

86.652.808

0

150.521.607

1.761.226

14.461.279

158.716.117

29.999.194

763.120

205.700.935

1.663.734

14.306.677

155.641.729

28.547.195

794.201

200.953.537

Neodpisana vrednost
Stanje 1. 1. 2010
Stanje 31. 12. 2010
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Opredmetena osnovna sredstva
Nižja vrednost zemljišč in zgradb konec leta 2011 je posledica prenosa na konto Opredmetena osnovna sredstva,
namenjena prodaji (skupna vrednost 419.020 evrov, od tega prenos zemljišč v vrednosti 60.180 evrov in zgradb v
vrednosti 358.840 evrov) – vrednosti prikazane med izločitvami in medletnega odpisa. Med novimi nabavami je v
višini 96.590 evrov prikazan tudi prenos iz sredstev, namenjenih prodaji, nazaj na zgradbe. Razkritja k slabitvam
zgradb in stroškom amortizacije so podana v pojasnilih k izkazu poslovnega izida (točki L3 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 2011 nižje od novih nabav; neaktivirane so še naslednje večje postavke: nakup
poslovnega prostora na Brdu, nepremičnine v Orehovi vasi ter gradbena dela na pošti Jesenice.
V letni inventuri so izkazani inventurni manki v višini 65 evrov in presežek v višini 4.000 evrov (nabavna in odpisana vrednost). Zaradi dotrajanosti, uničenja in neuporabnosti so bila ob letni inventuri odpisana opredmetena
osnovna sredstva s sedanjo vrednostjo v višini 2.674 evrov.
V finančnem najemu imamo en osebni avtomobil, katerega sedanja vrednost je na dan 31. december 2011 znašala
22.470 evrov.
Družba ni zastavila opredmetenih osnovnih sredstev kot jamstvo za dolgove.
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 L3).
V letu 2011 je bilo ustvarjenih 195.472 evrov prihodkov, odhodki pa so znašali 98.562 evrov, od tega stroški amortizacije 52.858 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 2011 smo naložbene nepremičnine znižali za 318.712 evrov zaradi manjše kvadrature poslovnih prostorov,
ki jih damo v najem na pošti Trebnje.
Strokovna skupina družbe je pregledala naložbene nepremičnine in ocenila, da so knjigovodske vrednosti v višini
1.345.022 evrov primerne in ne odstopajo bistveno od tržnih vrednosti.
A4 Dolgoročne finančne naložbe
v EUR
Zap. št. Postavka
1. Deleži v podjetjih, od tega:

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

19.211.878

10.628.249

181

- deleži v podjetjih v skupini

1.802.014

1.551.394

116

- delež v pridruženem podjetju

8.884.130

8.935.248

99

- drugi dolgoročni deleži

8.525.734

141.607

6.021

50.000

50.000

100

8.345.633

8.394.103

99

368.635

379.334

97

27.976.146

19.451.686

144

2. Dolgoročni depoziti drugim
3. Dolgoročni depoziti v pridruženem podjetju
4. Dolgoročno dana posojila drugim
Skupaj
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Gibanje dolgoročnih finančnih naložb
v EUR
Vrednost

Deleži v podjetijh
Delež v
Delež v
podjetjih v pridruženem
skupini
podjetju

Stanje 31. 12. 2010

1.551.394

Povečanja

250.620

Zmanjšanja

Dolgoročno
Dolgoročni depoziti dana posojila

Drugim

V pridruženem
podjetju

Drugim

141.607

50.000

8.394.103

379.334

19.451.686

41.729

326.133

21.412.019

90.199

328.551

469.868

8.935.248

20.793.536
51.118

Prevrednotovanje - okrepitev
Prevrednotovanje - oslabitev
Stanje 31. 12. 2011

12.409.409
1.802.014

8.884.130

Skupaj

Drugi
dolgoročni
deleži

8.525.734

50.000

8.345.633

6.755

6.755

15.036

12.424.445

368.635 27.976.146

Deleži v podjetjih
Pošta Slovenije med družbami v skupini izkazuje dve hčerinski družbi, in sicer: 100-odstotni delež v družbi EPPS ter 95-odstotni delež v družbi Feniksšped. Pošta Slovenije je na podlagi sklepa, sprejetega dne 1. avgusta 2011, povečala osnovni kapital v družbi Feniksšped v višini 199.502 evrov, s tem se je lastniški delež povečal s 45 odstotkov na 95. Razliko v višini 51.118
evrov predstavlja prenos naložbe Feniksšped iz deležev v pridruženem podjetju na deleže v podjetjih v skupini.
Konsolidacija družb se ne opravlja, ker to ni pomembno za resničen in pošten prikaz rezultatov Pošte Slovenije.
Pridruženo podjetje je PBS (45-odstotni delež), druge dolgoročne deleže predstavljajo:
• naložbe v Športno loterijo Slovenije, izmerjene po nabavni vrednosti – 20-odstotni delež (za Pošto Slovenije ni
strateškega pomena), in družbo Indoma Maribor;
• naložbe, razporejene po pošteni vrednosti prek kapitala v NKBM – 6,644-odstotni delež, in Zavarovalnico Triglav.
Pošta Slovenije je na podlagi sklepa ustanovitelja dne 14. aprila 2011 nakupila delnice NKBM v višini 20.793.536 evrov.
Za omenjeni družbi je bilo na dan 31. december 2011 opravljeno prevrednotenje-oslabitev (pojasnilo O in pojasnilo
k izkazu gibanja kapitala).
Tveganje iz naslova strateških povezav in naložb je opisano v poglavju 2.9.1 Korporativno upravljanje tveganj.
v EUR

Delež v %

Vrednost
kapitala
31. 12. 2011

Poslovni izid
v letu 2011

Družba

Sedež

EPPS d. o. o.

Stegne 13 a, 1000 Ljubljana

100

3.237.086

96.895

Feniksšped, d. o. o.

Zg. Brnik 130 e, 4210 Brnik

95

304.211

89.067

Poštna banka Slovenije, d. d.

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

45

45.386.000

2.484.000

Športna Loterija in igre na srečo d.d.

Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana

20

11.237.835

2.431.696

60.165.132

5.101.658

Skupaj

Dolgoročni depoziti
Depoziti v pridruženem podjetju predstavljajo hibridne depozite v višini 8.345.633 evrov; vsi depoziti razen enega,
ki je obrestovan po obrestni meri 6-mesečni EURIBOR + 3,5 % (letna obrestna mera), so obrestovani po obrestni
meri 6-mesečni EURIBOR + 2,7 % (letna obrestna mera).
Dolgoročni depoziti drugim v višini 50.000 evrov so vezana sredstva pri Novi Kreditni banki Maribor, obrestovana
s 3,3-odstotno fiksno obrestno mero (letna obrestna mera).
Dolgoročno dana posojila
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 skladu s SRS 2006.
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Pošta Slovenije je pri Slovenski odškodninski družbi uveljavila odškodnino iz naslova denacionalizacije ter dne
10. junija 2011 na podlagi sklepa prejela 4.415 obveznic v višini 225.739 evrov. Za obveznice SOD-a smo na dan
31. decembra 2011 opravili prevrednotenje kapitala (pojasnilo O in pojasnilo k izkazu gibanja kapitala).
V skladu z 19. točko prvega odstavka 69. člena ZGD-1 Pošta Slovenije razkriva terjatev iz naslova neodplačanih posojil do delavca, zaposlenega po individualni pogodbi, na dan 31. december 2011, v višini 5.041 evrov (v letu 2011
odplačanih 2.150 evrov). Posojilo delavcu, zaposlenemu po individualni pogodbi, je bilo odobreno z odplačilno
dobo 20 let, obrestna mera pri posojilu je vezana na rast točke za ugotovitev vrednosti stanovanja.
A5 Dolgoročne poslovne terjatve
v EUR
Zap. št. Postavka

31. 12. 2011

1. Dolgoročne terjatve do delavcev
2. Dolgoročne terjatve do delavcev iz naslova prodanih stanovanj

Indeks

0

835

0

1.830.466

2.221.241

82

2.616

5.900

44

1.833.082

2.227.976

82

3. Ostale dolgoročne terjatve
Skupaj

31. 12. 2010

Dolgoročne terjatve do delavcev iz naslova prodanih stanovanj obsegajo posojila zaposlenim za odkup službenih
stanovanj, ki 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).
A6 Odložene terjatve za davek
v EUR
Zap. št. Postavka
1. Terjatve za odložen davek iz naslova rezervacij
2. Terjatve za odložen davek iz naslova finančnih naložb
3. Terjatve za odložen davek - ostalo
Skupaj

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks
99

2.111.967

2.130.797

2.479.985

0

0

534.923

445.029

120

5.126.875

2.575.826

199

Na višino terjatve za odložen davek iz naslova rezervacij je vplivalo črpanje rezervacij iz naslova jubilejnih nagrad,
odpravnin ter iz naslova gospodarskih in delovnih sporov. Oblikovanje terjatve za odložen davek iz naslova finančnih naložb je posledica slabitve finančne naložbe v NKBM in Zavarovalnico Triglav. Na rast terjatev za odložen
davek – ostalo je vplivalo oblikovanje popravkov vrednosti terjatev do kupcev. Za izračun odloženih davkov se
uporablja 20-odstotna davčna stopnja.

B KRATKOROČNA SREDSTVA
B1 Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
v EUR
Zap. št. Postavka
1. Opredmetena osnovna sredstva, namenjena prodaji
Skupaj

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

1.272.224

1.122.060

113

1.272.224

1.122.060

113

Med opredmetena osnovna sredstva, namenjena prodaji, so uvrščena osnovna sredstva, za katera se predvideva
prodaja, in sicer:
• poslovni prostori s pripadajočimi zemljišči: Hrastnik, Ljubljana (Tržaška), Duh na Ostrem vrhu, Pesnica pri
Mariboru, Šmartno ob Paki, Miklavž na Dravskem polju, Poljčane, Šmartno na Pohorju, Kozje, Zreče, Gornji
Grad, Jesenice - Javornik, Novo mesto (Kandija), Adlešiči in Brestanica;
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• garaže s pripadajočimi zemljišči v Brestanici in Sevnici;
• stanovanjski objekt Vuhred - Orlica s pripadajočim zemljiščem;
• stanovanja v Trbovlju, Pristavi pri Mestinju, na Pragerskem in Ptuju;
• zemljišča: Zgornje Gorje, Krška vas, 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 2011.
B2 Zaloge
v EUR
Zap. št. Postavka

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

1. Material

346.320

140.463

247

2. Drobni inventar

657.263

155.830

422

3. Trgovsko blago

976.896

1.297.304

75

1.980.479

1.593.597

124

Skupaj

V letu 2011 smo odpisali zaloge v vrednosti 26.995 evrov (zastarelost, poškodbe, neuporabnost). Pri popisu je bil
pri zalogah trgovskega blaga ugotovljen primanjkljaj v višini 3.667 evrov ter presežek v višini 2.828 evrov.
Na porast vrednosti zalog materiala je vplivalo povečanje zalog zimskih pnevmatik in obrazcev, na porast drobnega
inventarja pa povečanje zaloge službene in varstvene obleke ter obutve. Zmanjšanje zalog trgovskega blaga je posledica nižjih zalog virtualnih predplačniških kartic slovenskih operaterjev mobilne telefonije.
Družba na dan 31. december 2011 nima zastavljenih zalog.
B3 Kratkoročne finančne naložbe
v EUR
Zap. št. Postavka
1. Kratkoročno dana posojila
2. Kratkoročni depoziti pri bankah
Skupaj

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

108.340

150.394

72

24.500.000

35.341.729

69

24.608.340

35.492.124

69

Kratkoročno dana posojila zajemajo 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 letno obrestno mero od 1,3 do 4,3
odstotka.
B4 Kratkoročne poslovne terjatve
v EUR
Zap. št. Postavka
1. Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženega podjetja
3. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
4. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Skupaj

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

15.016

18.118

83

3.210.173

3.380.284

95

27.453.346

31.503.127

87

1.612.973

2.390.113

67

32.291.508

37.291.642

87
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Kratkoročne poslovne terjatve do povezanih oseb v skupni višini 3.225.189 evrov predstavljajo terjatve do
podjetij v skupini, in sicer do EPPS (14.777 evrov) in Feniksšpeda (239 evrov) ter do pridruženega podjetja
PBS (3.210.173 evrov).
Stanje terjatev do kupcev je na dan 31. december 2011 znašalo 30.315.275 evrov, od tega je del izkazan v okviru kratkoročnih poslovnih terjatev do pridruženega podjetja v višini 2.861.929 evrov.
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih zajemajo predvsem:
• terjatve do državnih institucij iz naslova boleznin in invalidnin – 445.642 evrov,
• ostale kratkoročne terjatve – blagajniški primanjkljaji na poštah – 295.580 evrov,
• kratkoročni del dolgoročnih terjatev iz naslova prodaje stanovanj – 222.845 evrov,
• kratkoročne terjatve za osnovna sredstev – 202.607 evrov,
• predujme za obratna sredstva – 164.683 evrov,
• kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki – 128.930 evrov.
Stanje terjatev do drugih je na dan 31. december 2011 znašalo 1.961.217 evrov, od tega je del v višini 348.244
evrov izkazan v okviru kratkoročnih poslovnih terjatev do pridruženega podjetja.
V skladu z 19. točko prvega odstavka 69. člena ZGD-1 Pošta Slovenije razkriva terjatev do zaposlenih po individualni pogodbi na dan 31. december 2011 v višini 39 evrov.
Pošta Slovenije svojih terjatev ni zavarovala, razen pri izvajalcih zamenljivih storitev, kjer so terjatve zavarovane z bančnimi garancijami v višini četrtine letnega prometa.
v EUR
Zap. št. Terjatve po zapadlosti
1. Nezapadle terjatve
2. Zamuda plačila: - do 30 dni

31. 12. 2011

Delež v %

31. 12. 2010

Delež v %

28.190.009

87,2

32.203.564

86,4

2.457.833

7,6

2.089.676

5,6

3.

- od 31 do 60 dni

802.448

2,5

906.341

2,4

4.

- od 61 do 90 dni

378.088

1,2

352.812

0,9

5.

- od 91 do 180 dni

244.183

0,8

315.515

0,8

6.

- od 181 do 365 dni

150.005

0,5

424.917

1,1

7.

- nad 366 dni
Skupaj

68.942

0,2

998.817

2,7

32.291.508

100,0

37.291.642

100,0

Kreditno tveganje iz naslova poslovnih terjatev je opisano v poglavju 2.9.1 Korporativno upravljanje tveganj –
Finančna tveganja.

112
letno poročilo 2011
RAČUNOVODSKO POROČILO

Gibanje popravkov vrednosti terjatev
v EUR
Zap. št. Postavka

2011

2010

1.938

2.438

1. Dolgoročno dana posojila
Popravek vrednosti na dan 1. 1.
+ oblikovani popravki v letu

188

0

0

500

2.126

1.938

2.504.649

1.912.954

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

549.157

56.712

+ oblikovani popravki vred. v letu do drugih

591.522

919.008

- plačane sporne in dvomljive terjatve
Končno stanje popravka terjatev 31. 12. (kto 079)
2. Kratkoročne terjatve do kupcev
Popravek vrednosti na dan 1. 1.

- plačane sporne in dvomljive terjatve

225.683

151.968

- odpis terjatev v letu

448.242

231.059

0

10.360

- popravek terjatev do tujine - tečajne razlike
- popravek vknjižb
Končno stanje popravka terjatev 31. 12. (kto 129)

65.764

11.359

2.905.639

2.504.649

3. Druge kratkoročne terjatve
Popravek vrednosti na dan 1. 1.
+ oblikovani popravki vred. v letu
Končno stanje popravka terjatev 31. 12. (kto 139)

173.321

0

0

173.321

173.321

173.321

144.907

149.457

8.488

4.291

4. Ostale kratkoročne terjatve
Popravek vrednosti na dan 1. 1.
+ oblikovani popravki vred. v letu
- plačane sporne in dvomljive terjatve

146

0

4.288

8.841

148.961

144.907

Popr. vred. na dan 1. 1.

2.824.815

2.064.849

+ oblikovani popravki v letu

1.149.354

1.153.332

- plačane sporne in dvomljive terjatve

225.829

152.468

- odpis terjatev v letu

452.530

239.900

0

10.360

65.764

11.359

3.230.047

2.824.815

- odpis terjatev v letu
Končno stanje popravka terjatev 31. 12. (kto 169)
SKUPAJ

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

B5 Denarna sredstva
v EUR
Zap. št. Postavka
1. Gotovina v blagajni in prejeti čeki
2. Denarna sredstva v banki
Skupaj

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

8.094

8.664

93

1.681.026

2.508.713

67

1.689.120

2.517.376

67

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.
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C KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
v EUR
Zap. št. Postavka
1. Kratkoročno odloženi stroški in odhodki
Skupaj

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

6.401.159

7.116.354

90

6.401.159

7.116.354

90

Aktivne časovne razmejitve pretežno zajemajo vkalkulirane prihodke iz naslova mednarodnega obračuna v
višini 5.915.912 evrov, od tega: za leto 2009 (594.741 evrov), za leto 2010 (2.319.547 evrov) in za leto 2011
(3.001.624 evrov).

D KAPITAL
v EUR
Zap. št. Postavka

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

121.472.482

121.472.482

100

85.697.131

85.697.131

100

3. Rezerve iz dobička:

16.119.394

15.676.384

103

- zakonske rezerve

6.289.090

5.846.080

108

- druge rezerve iz dobička

9.830.304

9.830.304

100

1. Osnovni kapital
2. Kapitalske rezerve

5. Presežek iz prevrednotenja
6. Preneseni čisti dobiček
7. Čisti dobiček poslovnega leta
Skupaj

20.197

37.774

53

18.203.544

11.533.528

158

8.417.188

15.498.874

54

249.929.936

249.916.173

100

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 2010 niso spremenile in so posledica odprave splošnega prevrednotovalnega
popravka kapitala.
Če bi družba prevrednotila kapital s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin za leto 2011 (2,0 %), bi izkazala čisti
dobiček v višini 3.861.875 evrov.
Spremembe vseh sestavin kapitala smo pojasnili pri pojasnilih k izkazu gibanja kapitala.

E REZERVACIJE
v EUR
Zap. št. Postavka

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

1. Rezervacije za jubilejne nagrade

3.429.204

3.329.813

103

2. Rezervacije za odpravnine

10.722.806

10.141.650

106

1.329.631

1.080.934

123

4. Rezervacije iz naslova nepremičnin

3. Rezervacije za tožbe

511.128

548.640

93

5. Nagrade za preseganje kvote invalidov

37.406

0

0

16.030.175

15.101.037

106

Skupaj
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Gibanje rezervacij
v EUR
Stanje na
dan 1. 1. 2011

Poraba
v letu 2011

Odprava
v letu 2011

1. Rezervacije za jubilejne nagrade

3.329.813

349.129

0

448.520

3.429.204

2. Rezervacije za odpravnine

10.141.650

519.716

0

1.100.872

10.722.806

3. Rezervacije za tožbe

1.080.934

5.334

61.000

315.031

1.329.631

548.640

0

37.512

0

511.128

Zap. št. Postavka

4. Rezervacije iz naslova nepremičnin
5. Nagrade za preseganje kvote invalidov
Skupaj

Oblikovanje
Stanje na
v letu 2011 dan 31. 12. 2011

0

0

0

37.406

37.406

15.101.037

874.180

98.512

1.901.829

16.030.175

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 odstotkov, rast plač v RS in v družbi v višini
3 odstotke, 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.

F DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
v EUR
Zap. št. Postavka

31. 12. 2011

31. 12. 2010

1. Druge dolgoročne finančne obveznosti

5.640

21.832

26

2. Druge dolgoročne poslovne obveznosti

3.263

503

649

8.903

22.335

40

Skupaj

Indeks

Druge dolgoročne finančne obveznosti se nanašajo na obveznosti iz finančnega najema za osebni avtomobil.
Druge dolgoročne poslovne obveznosti se nanašajo na obveznosti pri stanovanjskem ter odškodninskem skladu za
prodana stanovanja.

G KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
v EUR
Zap. št. Postavka
1. Kratkoročne finančne obveznosti
2. Kratkoročne poslovne obveznosti:
- Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v skupini
- Kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženega podjetija
- Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
- Kratkoročne obveznosti do drugih
Skupaj

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

649

9.407.294

0

26.251.607

29.386.379

89

2.668

3.377

79

397.678

418.586

95

6.717.238

8.894.185

76

19.134.023

20.070.231

95

26.252.256

38.793.673

68

115

letno poročilo 2011
RAČUNOVODSKO POROČILO

Kratkoročne poslovne obveznosti do povezanih oseb v skupni višini 400.346 evrov predstavljajo obveznosti do:
• podjetij v skupini EPPS (2.475 evrov) in Feniksšped (193 evrov) ter
• pridruženega podjetja PBS (397.678 evrov).
Obveznosti do dobaviteljev zajemajo:
• obveznosti do dobaviteljev osnovnih sredstev – 621.949 evrov in
• obveznosti do dobaviteljev obratnih sredstev – 6.123.841 evrov (od tega so obveznosti do dobaviteljev za obratna
sredstva v višini 28.552 evrov izkazane v kratkoročnih poslovnih obveznostih do povezanih oseb: EPPS 2.475
evrov, Feniksšped 193 evrov in PBS 25.884 evrov).
Kratkoročne obveznosti do drugih zajemajo:
• obveznosti do zaposlenih – 10.557.986 evrov,
• obveznosti do države za prispevke za socialno varnost in davke – 3.715.218 evrov,
• obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje – 2.360.358 evrov in
• ostale kratkoročne obveznosti – 2.872.255 evrov (obveznosti po odločbah, obveznosti do PBS za plačilni promet,
blagajniški presežki …) – od tega so obveznosti v višini 371.794 evrov izkazane v kratkoročnih poslovnih obveznostih do pridruženega podjetja.
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 2011.

H KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
v EUR
Zap. št. Postavka

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

8.144.031

7.646.477

107

222.549

187.168

119

8.366.580

7.833.644

107

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

V pasivnih časovnih razmejitvah so predvsem zajeti vnaprej obračunani stroški za neizkoriščen letni dopust v višini
2.441.199 evrov in stroški presežkov ur v višini 858.493 evrov ter vkalkulirani stroški iz naslova mednarodnega
obračuna za pisemske in paketne pošiljke v višini 4.252.399 evrov.

I ZABILANČNA EVIDENCA
v EUR
Zap. št. Postavka

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

1. Zaloge trgovskega blaga v konsignaciji

7.546.082

6.846.528

110

2. Gotovina PBS v poslovnih enotah družbe

6.568.920

7.739.852

85

4.703.010

4.605.686

102

4.035.666

4.443.922

91

22.853.678

23.635.989

97

3. Drobni inventar v uporabi
4. Drugo
Skupaj

Postavka Drugo se predvsem nanaša na prejete bančne garancije za dobro izvedbo poslov (2.360.632 evrov), prejete garancije od izvajalcev zamenljivih poštnih storitev (689.954 evrov), dane garancije pri NKBM (carinska in druge garancije
v višini 604.420 evrov), zaloge virtualnih predplačniških kartic slovenskih operaterjev mobilne telefonije (158.858 evrov),
poroštvo Fenikšpedu (90.000 evrov), opremo Minolta (78.407 evrov) in opremo Loterije Slovenije (32.476 evrov).
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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.

J Čisti prihodki od prodaje
v EUR
Zap. št. Postavka
1. Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu

2011

2010

Indeks

228.971.535

222.242.996

103

2. Prihodki od prodaje storitev na tujih trgih

3.844.615

3.918.372

98

3. Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu

4.776.873

6.314.869

76

4. Prihodki od prodaje blaga in materiala na tujih trgih
Skupaj

96.394

138.652

70

237.689.417

232.614.889

102

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 – prihodki od prenosa standardnih pisem v domačem prometu brez storitve – 51.748.994 evrov.
Porast prihodkov je pojasnjena v poglavju 2.10 Analiza poslovnih dosežkov.

K Drugi poslovni prihodki
(s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
v EUR
Zap. št. Postavka

2011

2010

Indeks

1. Dobiček od prodaje (izločitve) osnovnih sredstev

228.341

267.700

85

2. Prevrednotovalni poslovni prihodki od terjatev

225.829

152.468

148

3. Odprava rezervacij za tožbe

61.000

0

0

4. Odprava rezervacij za vkalkulirane stroške LD

29.881

218.594

14

5. Odprava rezervacij za nepremičnine

37.512

17.092

219

6. Odprava vkalkuliranih stroškov
Skupaj

74.830

0

0

657.392

655.853

100

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.

117

letno poročilo 2011
RAČUNOVODSKO POROČILO

L Stroški
Po funkcionalnih vrstah
v EUR
Zap. št. Postavka

2011

2010

Indeks
100

1. Stroški prodanih storitev

160.517.196

160.380.060

2. Stroški prodaje

16.599.690

16.343.196

102

3. Stroški uprave

36.016.188

34.620.462

104

4. Nabavna vrednost trgovskega blaga
Skupaj

3.370.982

3.639.638

93

216.504.057

214.983.357

101

Po naravnih vrstah
L1 Stroški materiala, storitev in nabavne vrednosti trgovskega blaga
v EUR
Zap. št. Postavka

2011

2010

Indeks

11.628.565

10.324.297

113

- stroški materiala

2.027.932

1.893.449

107

- stroški energije

7.198.888

6.283.571

115

- odpis drobnega inventarja

1.352.662

1.209.463

112

- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature

1.050.958

969.817

108

-1.875

-32.002

0

37.185.545

37.402.476

99

2.064.336

2.196.706

94

- najemnine

3.310.725

3.353.533

99

- stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev

7.878.243

7.471.887

105

- stroški storitev poštnega prometa

5.744.009

6.613.289

87

1. Stroški materiala

- popisne razlike pri materialu
2. Stroški storitev
- stroški prevoznih storitev

- povračila stroškov v zvezi z delom

1.954.670

1.904.888

103

- stroški intelektualnih storitev in osebnih storitev

2.340.034

2.152.128

109

- zavarovalne premije, stroški bančnih storitev in plačilnega prometa

2.561.434

2.492.504

103

- stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentance

1.949.139

1.855.265

105

9.382.954

9.362.274

100

- stroški drugih storitev
3. Nabavna vrednost trgovskega blaga
Skupaj

3.370.982

3.639.638

93

52.185.092

51.366.411

102

Stroški materiala in energije so bili v letu 2011 za 13 odstotkov višji kot v preteklem letu. V strukturi so deleži
posameznih vrst stroškov naslednji:
• gorivo za transportna sredstva 34 odstotkov oz. 4.010.346 evrov,
• električna energija 17 odstotkov oz. 2.025.934 evrov,
• energija za ogrevanje 10 odstotkov oz. 1.162.607 evrov,
• odpis službene in varstvene obleke ter obutve 8 odstotkov oz. 965.347 evrov,
• stroški pisarniškega materiala in kartuš 8 odstotkov oz. 924.147 evrov,
• stroški materiala za vzdrževanje OS in DI 7 odstotkov oz. 847.484 evrov,
• stroški pomožnega materiala za poštno manipulacijo 5 odstotkov oz. 581.406 evrov,
• stroški obrazcev za poštno manipulacijo 4 odstotke oz. 499.021 evrov,
• stroški odpisov drobnega inventarja 3 odstotke oz. 387.314 evrov,
• drugi stroški materiala 2 odstotka oz. 224.956 evrov.
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Stroški storitev so bili v letu 2011 za 1 odstotek nižji kot v preteklem letu. V strukturi stroškov storitev zavzemajo
največji delež:
• stroški mednarodnega obračuna za poštne storitve (14 odstotkov oz. 5.085.235 evrov),
• stroški študentskega dela (12 odstotkov oz. 4.351.264 evrov),
• stroški vzdrževanja računalniške opreme in licenc (9 odstotkov oz. 3.404.484 evrov),
• stroški zakupljenih vodov in pogodb za vzdrževanje telekomunikacijskih naprav (6 odstotkov oz. 2.383.758 evrov),
• stroški čiščenja (5 odstotkov oz. 2.004.931 evrov),
• stroški zavarovanja (5 odstotkov oz. 1.976.699 evrov),
• stroški vzdrževanja stavb (5 odstotkov oz. 1.801.444 evrov),
• stroški vzdrževanja osebnih in tovornih vozil (5 odstotkov oz. 1.716.544 evrov) in
• stroški prevoza pošte z motornimi vozili (4 odstotkov oz. 1.422.159 evrov).
V letu 2011 je bilo za revizijske preglede, ki jih je opravila družba ABC revizija d. o. o., porabljenih 22.874 evrov
(revidiranje letnega poročila in ločenih računovodskih evidenc). Drugih poslov s tem revizorjem ni bilo.
L2 Stroški dela
v EUR
Zap. št. Postavka

2011

2010

Indeks

1. Stroški dela
- plače zaposlenih

89.629.069

90.076.300

100

- nadomestila plač zaposlenim

18.776.951

17.399.641

108

- dajatve na plače za zagotavljanje socialne varnosti

17.574.052

17.480.767

101

3.221.576

3.136.696

103

18.281.132

18.204.212

100

147.482.780

146.297.616

101

- dodatno pokojninsko zavarovanje II. steber
- drugi stroški dela
Skupaj

V drugih stroških dela so največje postavke:
• regres – 6.894.895 evrov,
• prehrana med delom – 5.456.156 evrov,
• prevoz na delo – 5.348.567 evrov,
• denarne nagrade delavcem – 198.804 evrov,
• čiščenje in urejanje okolice – 111.492 evrov in
• sejnine – 75.650 evrov.
Prejemki, ki so jih v poslovnem letu prejele skupine oseb iz 16. točke prvega odstavka 69. člena ZGD-1, so naslednji:
• poslovodstvo – 347.893 evrov,
• nadzorni svet – 80.296 evrov in
• zaposleni po individualnih pogodbah – 1.681.802 evrov.
Prejemki poslovodstva v letu 2011
v EUR
Bruto plača

Nagrada

Regres za LD

Druga
nadomestila*

87.634

4.141

1.045

1.381

0

94.202

MARINIČ Igor

78.518

3.728

1.045

1.405

0

84.696

FILIPIČ Vinko

78.945

3.728

1.045

1.322

0

85.040

Poslovodstvo
HAUC Aleš

ANDRIC Matjaž
Skupaj

Udeležba na
dobičku

Skupaj
prejemki

78.882

1.778

1.045

1.845

406

83.955

323.978

13.374

4.182

5.953

406

347.893

*Potni stroški, prehrana, dnevnice, nočnine.
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Prejemki članov nadzornega sveta, revizijske komisije nadzornega sveta in kadrovske komisije nadzornega sveta
v letu 2011
v EUR

Sejnina

Osnovni
prejemek s
funkcijskim
dodatkom

Potni stroški

Skupaj
prejemki

700

0

0

700

GOLC GOROPEČNIK Mojca

1.375

0

275

1.650

GORJUP Barbara

5.027

8.282

1.378

14.687

GROŠELJ Klemen

3.217

0

630

3.847

KEŠE Bernarda

2.475

0

651

3.126

KRAČUN Davorin

1.760

8.282

43

10.085

MATJAŠIČ Rudi

Člani nadzornega sveta, revizijske komisije nadzornega sveta in
kadrovske komisije nadzornega sveta
BRATINA Borut

1.540

5.277

128

6.945

POGRAJC Božidar

5.115

6.596

1.161

12.872

PREMK Peter

1.760

6.982

687

9.429

SANZIN Samo

2.200

6.902

1.337

10.439

SENČUR Miloš

2.640

0

223

2.863

ZAMAN GROFF Maja

3.020

0

633

3.653

30.829

42.321

7.146

80.296

Skupaj

Zap. št. Postavka
1. Povprečno št. zaposlencev na podlagi delovnih ur
2. Stroški dela na zaposlenca v EUR

2011

2010

Indeks

6.224

6.281

99

23.696

23.292

102

L3 Amortizacija
v EUR
Zap. št. Postavka

2011

2010

Indeks

829.809

646.740

128

12.926.439

13.253.702

98

- zgradbe

4.365.859

4.342.054

101

- oprema

8.466.574

8.818.141

96

43.375

43.375

100

50.631

50.133

101

13.756.248

13.900.442

99

1. Neopredmetena sredstva
2. Opredmetena sredstva:

- zemljišče - parkirišče
- amortizacija naložbenih nepremičnin
Skupaj

L4 Prevrednotovalni poslovni odhodki
Pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
v EUR
Zap. št. Postavka
1. Izguba ob izločitvi osn. sredstev
2. Popisni primanjkljaji pri osn. sredstvih
Skupaj

2011

2010

Indeks

25.937

109.148

24

79

0

0

26.017

109.148

24

Izgubo ob izločitvi osnovnih sredstev predstavlja negativna razlika med prodajno vrednostjo osnovnih sredstev in
njihovo neodpisano sedanjo knjigovodsko vrednostjo.
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Pri obratnih sredstvih
v EUR
Zap. št. Postavka
1. Popravki vrednosti terjatev

2011

2010

971.039

983.259

99

2.327

299

779

2. Popravki vrednosti zalog
3. Popravki vrednosti tujih terjatev
Skupaj

Indeks

112.364

169.074

66

1.085.729

1.152.632

94

M Drugi poslovni odhodki
v EUR
Zap. št. Postavka
1. Rezervacije
2. Drugi stroški
Skupaj

2011

2010

Indeks

1.864.423

2.373.611

79

1.215.513

1.045.277

116

3.079.936

3.418.888

90

Postavka Rezervacije predstavlja oblikovane rezervacije za leto 2011 iz naslova jubilejnih nagrad, 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, športne igre, aktivnosti upokojencev, novoletna obdaritev otrok, socialna izplačila, izplačila za humanitarne, kulturne in druge namene ter organizacija srečanja poslovodstva z upravniki pošt.

N Finančni prihodki
v EUR
Zap. št. Postavka
1. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
2. Finančni prihodki iz danih posojil, od tega:
- finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini

2011

2010

Indeks

458.287

249.760

183

1.300.468

2.055.907

63

2.075

0

0

- finančni prihodki iz posojil, danih pridruženem podjetju

352.339

335.411

105

- finačni prihodki iz posojil, danih drugim

946.054

1.720.496

55

3. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
Skupaj

276.876

341.754

81

2.035.631

2.647.421

77

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah so se povečali, saj smo v letu 2011 poleg izplačanih dividend Športne
loterije prejeli še dividende NKBM in Zavarovalnice Triglav.
Finančni prihodki iz danih posojil predstavljajo obračunane obresti bank in SOD-a, iz poslovnih terjatev pa tečajne
razlike ter zamudne obresti.
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O Finančni odhodki
v EUR
Zap. št. Postavka

2011

2010

Indeks

39.621

143.825

28

- finančni odhodki iz posojil, prejetih od pridruženega podjetja

24.658

44.384

56

- finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

14.886

98.435

15

1. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti, od tega:

- 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
3. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Skupaj

77

1.006

8

93.512

93.218

100

91.640

92.093

100

1.872

1.125

166

12.400.113

0

0

12.533.246

237.043

5.287

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od pridruženega podjetja, se nanašajo na kratkoročni kredit pri PBS, ki je bil do
konca leta 2011 odplačan. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank, so se v letu 2011 znižali zaradi odplačila kredita.
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do dobaviteljev predstavljajo negativne tečajne razlike.
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb izhajajo iz slabitve naložb NKBM v višini 12.398.146
evrov in Zavarovalnice Triglav v višini 1.779 evrov ter slabitve posojil v višini 188 evrov.

P Drugi prihodki
v EUR
Zap. št. Postavka

2011

2010

Indeks

1. Izterjane odpisane terjatve

15.045

6.944

217

2. Prejete odškodnine

97.260

83.273

117

360.558

364.308

99

3. Prejete nagrade - preseganje kvote invalidi
4. Druge postavke
Skupaj

160.210

191.903

83

633.072

646.428

98

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, vračilo štipendij, enkratna nadomestila za služnost ter
odpise obveznosti po inventurnem elaboratu.

R Drugi odhodki
v EUR
Zap. št. Postavka

2011

2010

Indeks

1. Denarne kazni

5.250

3.055

172

2. Odškodnine

91.103

71.540

127

250.590

7.203

3.479

346.943

81.798

424

3. Druge neobičajne postavke
Skupaj
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Postavka Odškodnine vsebuje predvsem plačilo nadomestil za izgubljene poštne pošiljke ter drugih odškodnin.
Druge neobičajne postavke vključujejo poračun DDV (zaradi nižjega končnega odbitnega deleža vstopnega DDV
za leto 2011, kot je bil upoštevan med letom).

S Odloženi davki
Družba v izkazu poslovnega izida prikazuje -2.551.049 evrov odloženega davka, kar je vplivalo na zvišanje poslovnega izida obračunskega obdobja.
Odloženi davki, ki vplivajo na poslovni izid 2011, izhajajo iz:
v EUR
na dan 31. 12. 2011
- rezervacij (jubilejne nagrade, odpravnine, tožbe, nepremičnine),
- popravka vrednosti poslovnih terjatev in

-2.289
-68.776

- oslabitve finančnih naložb v NKBM in Zavarovalnico Triglav

-2.479.985

Skupaj

-2.551.049

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 2011
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 2011 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 2011 v primerjavi z letom 2010 zmanjšali za 5 odstotkov, od tega prejemki od poslovanja za 3 odstotke, kar je predvsem posledica spremembe v obdavčitvi univerzalne poštne storitve (oprostitev davka
na dodano vrednost), prejemki pri naložbenju za 7 odstotkov zaradi nižjega odpoklica kratkoročnih depozitov ter
prejemki pri financiranju za 44 odstotkov.
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Izdatki v letu 2011
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 2011 v primerjavi z letom 2010 nižji za 5 odstotkov, za enak odstotek so se znižali izdatki
pri poslovanju, kar je posledica nižjih izdatkov za plačilo davka na dodano vrednost zaradi oprostitve davka na
dodano vrednost za univerzalne poštne storitve. Izdatki pri naložbenju so nižji, saj je bila nižja vezava depozitnih
sredstev, nižji pa so tudi izdatki pri financiranju zaradi nižjega izplačila udeležbe na dobičku lastniku, vračila najetega kratkoročnega kredita PBS v nižji višini kot v letu 2010 in nižjih izdatkov za odplačilo dolgoročnih finančnih
obveznosti (odplačila anuitet dolgoročnih kreditov).

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. Na dan 1. januar 2011 je bil opravljen preračun za nazaj v višini 171.109 evrov zaradi vknjižbe neopredmetenega
osnovnega sredstva (prenos iz stroškov oz. popravek prenesenega dobička).
2. V breme prenesenega čistega dobička v višini 8.999.967 evrov je bila na osnovi sklepa Agencije za upravljanje
kapitalskih naložb Republike Slovenije (36. seja dne 28. julija 2011) izplačana:
• udeležba pri dobičku edinemu družbeniku v višini 6.000.000 evrov in
• udeležba pri dobičku zaposlenim v višini 2.999.967 evrov.
3. V skladu s 64. in 230. členom ZGD-1 se je znižal čisti dobiček tekočega leta za 443.010 evrov zaradi prenosa v
zakonske rezerve.
4. Presežek iz prevrednotenja se je zmanjšal za 17.557 evrov zaradi črpanja presežka iz naslova dolgoročnih finančnih naložb v višini 24.332 evrov (prevrednotenje obveznic SOD-a in delnic v Zavarovalnici Triglav) ter dodatno
oblikovanega presežka v višini 6.755 evrov (prevrednotenje obveznic SOD-a).
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4.4
POSLOVANJE S POVEZANIMI OSEBAMI
Prihodki/odhodki s podjetjema v skupini in s pridruženim podjetjem v letu 2011
v EUR
Zap. št. Postavka
1.

2.

EPPS

PBS

Feniksšped

SKUPAJ

Prihodki

191.453

31.327.553

3.746

31.522.752

- poslovni prihodki

191.453

30.975.214

1.671

31.168.337

- finančni prihodki

0

352.340

2.075

354.414

Odhodki

17.256

850.063

974

868.292

- poslovni odhodki

17.256

825.405

974

843.635

- finančni odhodki

0

24.658

0

24.658

V nadaljevanju posredujemo splošne podatke o družbah v skupini in o pridruženem podjetju in o poslovanju v letu 2011.
Splošni podatki o podjetjih v skupini in o pridruženem podjetju
v EUR
Delež v %

Vrednost kapitala
31. 12. 2011

Poslovni izid
v letu 2011
96.895

Družba

Sedež

EPPS d. o. o.

Stegne 13 a, 1000 Ljubljana

100

3.237.086

Feniksšped, d. o. o.

Zg. Brnik 130 e, 4210 Brnik

95

304.211

89.067

Poštna banka Slovenije, d. d.

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

45

45.386.000

2.484.000

48.927.297

2.669.962

Skupaj

4.4.1
Poštna banka Slovenije, d. d.
Poštno banko Slovenije, d. d. – Bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor, so ustanovile nekdanje slovenske
PTT-organizacije. Poslovati je začela 1. julija 1992, neposredno po tem, ko je v Sloveniji prenehala poslovati Poštna
hranilnica Beograd. V začetku je bila banka v 100-odstotni lasti PTT-podjetij. V letu 1995 je bila z delitveno bilanco
prenesena v 100-odstotno last Pošte Slovenije. Po sklepu lastnika je bil v letu 2002 izveden brezplačni prenos 55
odstotkov delnic banke na Novo Kreditno banko Maribor. Tako je banka v 55-odstotni lasti Nove Kreditne banke
Maribor in 45-odstotni lasti Pošte Slovenije. Banka opravlja finančne storitve, med katere spadajo bančne storitve,
vzajemno priznane finančne storitve, dodatne finančne storitve in druge finančne ter pomožne storitve, vse v skladu z Zakonom o bančništvu. Za Poštno banko Slovenije je značilno, da nima lastnih okenc in posluje prek največje
in najbolj enakomerno razporejene mreže enot, ki jo predstavljajo vse poštne enote v Sloveniji.

Poslovanje v letu 2011
Obseg bilančnega poslovanja Poštne banke je bil v letu 2011 v primerjavi z letom poprej višji za 1 odstotek, z realizirano bilančno vsoto v višini 826 milijonov evrov. Administrativni stroški so se v letu 2011 povečali za 5 odstotkov.
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Banka je v letu 2011 ustvarila 2.484 tisoč evrov čistega dobička, kar je za več kot polovico manj kot v letu 2010. K slabemu rezultatu so prispevale ekonomske razmere in velik obseg slabitev v letu 2011. Družba je konec leta 2011 zaposlovala 234 delavcev.

Finančni podatki in kazalniki
Kategorije primerjave

2011

2010

Indeks

2

3

4 = 2/3

Poslovni prihodki v 000 EUR

32.354

34.515

94

Poslovni odhodki v 000 EUR

29.225

28.153

104

3.129

6.362

49

Poslovni prihodki na zaposlenega v 000 EUR

138

148

93

ROAE - profitabilnost v %

5,6

12,2

46

ROAA - donosnost sredstev v %

0,4

0,8

50

2,1

2,1

100

1

Poslovni izid pred davkom iz dobička v 000 EUR

Operativni stroški / povprečna aktiva v %

Poslovno sodelovanje Poštna banka – Pošta Slovenije
Pomembnejši dogodki v letu 2011: na področju denarnih storitev v letu 2011 smo v sodelovanju s Poštno banko
Slovenije izvajali naslednje aktivnosti:
• posodobili smo program za kredite in menjalniške posle ter vzpostavili on-line delovanje;
• dopolnili smo posle plačilnega prometa zaradi uvedbe univerzalnega plačilnega naloga;
• banka je nadaljevala z obsežno akcijo motiviranja zaposlenih Pošte Slovenije za prodajo osebnih računov banke,
akcija se nadaljuje tudi v letu 2012;
• pripravili smo plan prodaje storitev (za pravne in fizične osebe, Hrčkove knjižice, mini kredite, varčevanje);
• banka je izvedla izobraževanje poštnih delavcev o bančnih storitvah, kar nadaljuje tudi v letu 2012;
• skupaj smo 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 denarnih storitev ima manjši obseg storitev plačilnega prometa. Stranke prehajajo na druge,
sodobnejše oblike plačevanja (e-račun, e-bančništvo, trajniki, direktne bremenitve). Plačilne storitve kot zunanji
izvajalci bank po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih ponujajo tudi Petrol, Tuš in Mercator. 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.
V letu 2011 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.
V okviru denarnih storitev je opaziti manjšo rast pri poštnonakazniškem prometu.
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, že od konca leta 2009 sodelujemo pri izvajanju trženjske akcije, katere namen je pridobiti čim večje število komitentov. Akcijo pridobivanja komitentov
nadaljujemo tudi v letu 2012.
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Mobilni bančni svetovalci nudijo strokovno pomoč poštnim uslužbencem z namenom doseganja kakovostnejših
storitev banke na poštnih okencih.
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 2012 načrtujemo nadaljnji razvoj storitev ter aktivnosti na področju denarnega poslovanja na poštnih okencih:
• programske dopolnitve za posle vplačil/izplačil iz računov PBS,
• posodobitev poslovanja s poštnimi nakaznicami,
• 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,
• 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,
• nadaljevanje obojestranskega oglaševanja v internih medijih in na oglaševalskih medijih.

4.4.2
EPPS – elektronsko pismo Pošte Slovenije d. o. o.
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.
Organa odločanja družbe sta nadzorni svet in poslovodstvo. Nadzorni svet sestavljajo:
• Vinko Filipič, predsednik,
• mag. Boris Novak, podpredsednik, in
• Darja Murkovič Žigart, članica.
V skladu s 5. točko 294. člena ZGD-1 razkrivamo prejemke, ki so jih člani organov vodenja Pošte Slovenije d. o. o.
pridobili z opravljanjem nalog v družbi v skupini: Vinko Filipič, ki je predsednik nadzornega sveta družbe v skupini
EPPS d. o. o., je iz tega naslova v letu 2011 prejel 2.274 evrov.
Poslovodstvo družbe predstavljata direktor mag. Vili Hribernik in njegov namestnik mag. Matjaž Janša.

Poslovanje v letu 2011
V družbi EPPS so v letu 2011 opravili 65 milijonov storitev in v primerjavi z letom 2010 beležijo 22,8-odstotno rast
števila storitev. Na dan 31. december 2011 je bilo v družbi zaposlenih 32 delavcev.
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letno poročilo 2011
RAČUNOVODSKO POROČILO

Finančni podatki in kazalniki
Kategorije primerjave
1

2011

2010

Indeks

2

3

4 = 2/3

Poslovni prihodki v EUR

4.242.952

3.712.754

114

Poslovni odhodki v EUR

4.132.479

3.679.460

112

Poslovni izid pred davkom iz dobička v EUR

116.725

44.185

264

1.738.521

1.619.829

107

Poslovni prihodki na zaposlenega v EUR

149.874

147.040

102

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR

61.410

64.152

96

2,3

1,0

237

Dodana vrednost v EUR

ROS - donosnost prodaje v %
ROE - donosnost kapitala v %

3,1

1,2

268

ROA - donosnost sredstev v %

2,6

1,0

267

4.4.3
Feniksšped, d. o. o.
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 bila Aerodrom Ljubljana v višini 11.059 evrov, kar je predstavljalo 51 odstotkov
kapitala družbe, in Pošta Slovenije v višini 10.626 evrov, kar je predstavljalo 49 odstotkov kapitala družbe. V letu
2011 je Pošta Slovenije dokapitalizirala družbo in tako postala 95-odstotni lastnik, 5-odstotni lastnik pa ostaja
Aerodrom Ljubljana d.d.
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.
Organa odločanja družbe sta nadzorni svet in poslovodstvo. Nadzorni svet sestavljajo:
• Marjan Osvald, predsednik,
• mag. Martin Mlakar, podpredsednik, in
• Janez Pernek, član.
Poslovodstvo družbe predstavlja direktor Boštjan Valenko.

Poslovanje v letu 2011
Prihodki so v letu 2011 v primerjavi z letom poprej porasli za 36 odstotkov, saj je podjetje v tem letu opravilo za 10
odstotkov več poslov kot v letu 2010.
V družbi je bilo na dan 31. december 2011 zaposlenih sedem delavcev.
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RAČUNOVODSKO POROČILO

Finančni podatki in kazalniki
Kategorije primerjave

2011

2010

Indeks

2

3

4 = 2/3

Poslovni prihodki v EUR

3.214.232

2.357.157

136

Poslovni odhodki v EUR

3.089.911

2.332.117

132

115.745

10.515

1.101

Dodana vrednost v EUR

425.784

299.266

142

Poslovni prihodki na zaposlenega v EUR

447.665

349.208

128

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR

59.301

44.336

134

1

Poslovni izid pred davkom iz dobička v EUR

4.5
DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA
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 2011.

