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Zanesljivo
vsepovsod
Zanesljivo do vsakogar!

Pošiljke dostavljamo v vsak kotič ek sveta , do vsakega
nabiralnika, do vsakega prejemnika. To je v naših genih,
to počnemo odgovorno in učinkovito že stoletja.
Pošta Slovenije smo 6.382 zaposlenih,
imamo lastno, moderno logistično mrež o,
tuje in domače partnerje ter razvejano mrež o
556 pošt in 2.353 dostavnih okrajev, v katerih
dostavljamo pošto gospodinjstvom po celi Sloveniji .

Pomembnejši
podatki o poslovanju
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PODATKI O POSLOVANJU
Ključni dosežki v številkah
Podatek

2008

2009

2010

2011

2012
226.964.743

Čisti prihodki od prodaje v EUR

245.268.027

229.915.770

232.614.889

237.689.417

Dodana vrednost v EUR

180.095.828

179.147.891

180.866.027

184.958.947

172.985.129

Kosmati denarni tok v EUR

36.460.566

35.202.905

34.568.412

37.476.166

24.998.403
9.494.685

Poslovni izid iz poslovanja v EUR

20.592.757

20.549.421

17.032.578

20.743.749

Čisti poslovni izid v EUR*

18.236.770

18.853.272

16.314.604

8.860.198

6.331.857

Vrednost naložb v EUR (denarni tok)

17.078.995

15.469.088

9.667.048

30.788.389

14.005.627

Število storitev (v 000 kos)

1.208.034

1.126.975

1.133.623

1.123.180

1.034.047

6.363

6.399

6.281

6.224

6.153

28.303

27.996

28.795

29.718

28.114

252.727.235

259.595.940

249.916.173

249.929.936

245.255.894

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur
Dodana vrednost na zaposlenega
Kapital v EUR
Bilančna vsota v EUR

311.331.371

315.066.134

311.666.862

300.587.850

295.201.207

143.635.263

143.944.985

146.297.616

147.482.780

147.986.726

2008

2009

2010

2011

2012

Donosnost prodaje – ROS

7,4

8,2

7,0

3,7

2,8

Donosnost kapitala – ROE

7,6

7,6

6,6

3,6

2,6

Donosnost sredstev – ROA

6,0

6,0

5,2

2,9

2,1

Stroški dela v EUR

Kazalniki v %

Legenda:
ROS = čisti poslovni izid / čisti prihodki od prodaje; ROE = čisti poslovni izid / povprečno stanje kapitala;
ROA = čisti poslovni izid / povprečno stanje sredstev.
*N
 ižji čisti poslovni izid v letu 2012 in 2011 je posledica slabitve naložbe v delnice NKBM, in sicer je učinek v letu 2012 (z upoštevanjem
odloženih davkov) zmanjšanje za 4,3 milijona evrov, v letu 2011 pa za 9,9 milijona evrov.

Čisti prihodki od prodaje
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2008

2009

2010

2011

2012

245.268
38,5

229.916
35,9

232.615
37,0

237.689
38,2

226.965
36,9

Čisti prihodki od prodaje (v 000 EUR)

●

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)

Pošta Slovenije
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Čisti poslovni izid
20.000

10,00

18.000

9,0

Čisti poslovni izid (v 000 EUR)

14.000

●

●
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7,0

12.000

6,0

10.000

●

8.000

●

3,0

4.000

2,0

2.000

1,0

0

●

5,0
4,0
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6.000

7

8,0
Donosnost prodaje – ROS (v %)

●

16.000

0
2008

2009

2010

2011

2012

18.237
7,4

18.853
8,2

16.315
7,0

8.860
3,7

6.332
2,8

Čisti poslovni izid (v 000 EUR)

●

Donosnost prodaje – ROS (v %)

Opomba: nižji čisti poslovni izid v letu 2012 in 2011 je posledica slabitve naložbe v delnice NKBM; brez slabitve bi čisti poslovni izid za leto
2012 znašal 10,6 milijona evrov in ROS 4,7 %, za leto 2011 pa 18,8 milijona evrov in ROS 7,9 %.

Dodana vrednost
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2008

2009

2010

2011

2012

180.096
28,3

179.148
28,0

180.866
28,8

184.959
29,7

172.985
28,1

Dodana vrednost (v 000 EUR)

●

Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR))
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29,5

Pošta Slovenije

Dodana vrednost (v 000 EUR)

184.000

Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR)

30,0

●

Pomembnejši dogodki
v letu 2012
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POMEMBNEJŠI
DOGODKI V LETU 2012
Po izboru mednarodne bonitetne hiše Dun & Bradstreet se je
Pošta Slovenije uvrstila med deset družb z najboljšo bonitetno oceno
za leto 2012 v Sloveniji.

Področje poštnega prometa
• V vozni park pisemske dostave smo uvedli prve skuterje na električni pogon.
• V okviru projekta Optimizacija poštnega omrežja smo poenotili delovne čase pošt, preoblikovali tri pošte v
pogodbene (6242 Materija, 9206 Križevci, 8272 Zdole) ter s centralizacijo dostave zmanjšali število dostavnih
pošt za 13 odstotkov. Centralizacijo dostave izvajamo zato, da bi povečali učinkovitosti dostavne mreže, pri tem
pa se delavci v dostavi z manjših pošt postopoma selijo na večje.
• Posodobili smo paketni in pisemski usmerjevalnik v poštnem logističnem centru Ljubljana.
• Sistem za sledenje smo namestili še v dodatna vozila in jih hkrati nadgradili z varnostnimi stikali. Ta sistem
omogoča hitrejše odzivanje na klice uporabnikov za prevzem in dostavo pošiljk ter zagotavlja tudi večjo varnost
voznikov pri opravljanju prevozov.

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2012

Področje novih storitev in izboljšav
• Vzpostavili smo logistični model dostave časopisov za naročnike do 7. ure zjutraj in začeli storitev izvajati
za dve založniški hiši. Nadaljnji razvoj bo usmerjen v zagotavljanje nedeljske dostave časopisov naročnikom,
kolportažo in dostavo publikacij na prevzemne lokacije, kjer bomo poleg neposredne dostave zagotavljali tudi
storitve ekspedita in poslovanje z remitendo.
• V drugi polovici leta 2012 smo začeli tržiti oglasni prostor v novi ediciji Povej naprej. Oglaševalcem ponujamo
možnost oglaševanja v tedniku, ki je dostavljen vsem gospodinjstvom v Sloveniji oz. vsem tistim, ki nimajo
nalepke Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK).
• Razvojne aktivnosti so usmerjene v ustvarjanje celovitih oskrbovalnih verig, s katerimi bomo našim strankam
zagotavljali prevoze in skladiščenje blaga. Prvo pogodbo smo sklenili s podjetjem Porsche Slovenija za oskrbovanje avtomobilskih servisov z rezervnimi deli.
• Na vseh poštah smo omogočili plačevanje z Moneto.
• Na območju Ljubljane smo uvedli novo storitev Dostava paketov med 18. in 20. uro, s katero dopolnjujemo
obstoječe storitve v okviru želenega časa dostave.
• Za pospeševanje prodaje storitve Preferenčna baza podatkov ter posledično storitve naslovljene direktne pošte
in storitev pisemskega ekspedita smo izvedli akcijo pridobivanja strank.
• Vzpostavili smo centralni register naslovov, kjer dnevno pridobivamo podatke o gospodinjstvih.
• Na področju denarnih storitev smo z akcijo PoBa 2012 pridobivali nove komitente Poštne banke Slovenije
(PBS), posodobili smo program za vplačilo in izplačilo poštnih nakaznic, skupaj s PBS pa smo ponovno izvedli
akcijo nedenarnega nagrajevanja naših zaposlenih za uspešno prodajo bančnih storitev na poštnih okencih.

Pomembnejši dogodki
v letu 2012

• Nadaljevali smo z aktivnostmi prenove 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 poslujejo na liberaliziranih poštnih trgih.
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Mednarodno področje
• V letu 2012 je v Dohi (Katar) potekal 25. kongres Svetovne poštne zveze, posvečen temi »Nov svet, nova
strategija«, na katerem je bila sprejeta nova poštna strategija, ki poudarja tri dimenzije poštnega omrežja – fizično,
elektronsko in finančno – ter medsebojno povezanost, vodenje in razvoj kot ključna področja za krepitev poštnih
storitev v svetovnem merilu.
• V neodvisnem diagnostičnem merjenju kakovosti prenosa prednostnih pisemskih pošiljk (UNEX), ki ga vodi
mednarodna organizacija International Post Corporation, se je Pošta Slovenije uvrstila med tri najboljše
evropske poštne operaterje po kakovosti dostave od prispetja pošiljke iz tujine do vročitve naslovniku; v
merjenju je sodelovalo 34 poštnih operaterjev.
• Že dve leti smo vodilna pošta na področju izmenjave mednarodnih paketov v omrežju EPG (E Parcel Group),
v katerem sodeluje 31 poštnih operaterjev – vse največje evropske pošte in ameriška.
• Za uporabnike, ki pošiljajo poslovne pakete na Hrvaško in v Srbijo, smo uvedli sprejem paketov do masne
stopnje 50 kg (prej 30 kg).
• Izvedene so bile številne aktivnosti za realizacijo projekta Informatizacija carinske pošte in modernizacija
poslovanja, zaključek projekta je predviden v letu 2013.

Področje informacijske podpore
• Uvedli smo novo blagovno znamko Poslovni center, prenovili celotno infrastrukturo Digitalne pisarne, hkrati
pa pripravili novo grafično podobo storitev Poslovnega centra. Informacijske storitve Poslovnega centra Pošte
Slovenije so namenjene podjetjem vseh velikosti, od mikro in malih do srednjih in velikih, zagotavljamo pa storitve
za e-pošto, shranjevanje in izmenjavo dokumentov, napredne poslovne komunikacije in mnoge druge storitve.
• Nadaljevali smo z drugo fazo prenove aplikacije Univerzalno poštno okence (UPO), ki obsega prenovo dostavnega modula in informatizacijo pismonoš.

Pošta Slovenije

• V februarju 2012 je bila podpisana nova podjetniška kolektivna pogodba, ki je bila podlaga za prenovo plačnega
modela. V maju 2012 je bila sprejeta nova sistemizacija delovnih mest.
• Vzpostavili smo enoten in integriran sistem za upravljanje z delovnim časom zaposlenih.
• S pomočjo aplikacije ScanPS smo v na novo organiziranem centru za digitalizacijo in obdelavo gradiva
izvajali obsežno in hitro pretvorbo arhivskega gradiva iz fizične v digitalno obliko ter ga shranili v E-Arhiv Pošte
Slovenije. Dokumenti v papirnati obliki so bili varno in ekološko uničeni.
• Vzpostavili smo sistem nudenja strokovne psihosocialne pomoči zaposlenim in njihovim družinskim članom
ter začeli izvajati program podpore zaposlenim za prepoznavanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu in
drugih psihosocialnih tveganj.
• Opravili smo primerjalno raziskavo organizacijske klime in kulture v podjetju, ki je zajela 88,5 odstotka
zaposlenih. Rezultati merjenja so pokazali, da je organizacijska klima v Pošti Slovenije dobra. Splošna klima
in vzdušje sta ne glede na trenutno slabšo situacijo v slovenskem gospodarstvu na enaki ravni kot pred dvema
letoma. Zaposleni pripisujemo največji pomen kakovosti, visoko pa cenimo tudi pripadnost organizaciji, motiviranost, zavzetost, inovativnost, organiziranost in notranje odnose.

Letno poročilo 2012

Kadrovsko področje

Pomembnejši dogodki
v letu 2012
Pošta Slovenije

Letno poročilo 2012
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• Zaključili smo s prenovo aplikacije Telegraf, pri tem pa smo tradicionalno storitev Pošte Slovenije namestili na
sodobnejšo infrastrukturo.
• Pripravili smo aplikacijo o poštnih poslovalnicah za pametne telefone in tablične računalnike, ki je pripravljena v operacijskih sistemih Android in Ios. Uporabnikom so v aplikaciji na voljo informacije o delovnih časih,
telefonske številke in naslovi pošt ter informacije o storitvah, ki jih je možno opraviti na posamezni pošti.
• Izvedli smo več dopolnitev aplikativnih podpor, ki jih lahko pogodbeni uporabniki uporabljajo za opremo
pošiljk. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi rešitvami, kot sta spletna aplikacija Poštno okence pri vas in
spletni servis, ki omogočata elektronsko posredovanje podatkov o pošiljkah na sprejemne pošte (elektronski
popis oddanih pošiljk), ter aplikacija Spremnica, s katero uporabniki pripravijo vso potrebno dokumentacijo
za oddajo paketnih pošiljk in pošiljk Hitre pošte. Pogodbenim strankam omogočamo posredovanje podatkov o
statusih pošiljk prek spletnega servisa (webservice).
• Nadaljevali smo z aktivnostmi za izboljšavo aplikacije za sledenje pošiljk. S spremembo sistema sprejemnih
številk smo tako našim uporabnikom kot tudi poštnim delavcem omogočili lažje in hitrejše sledenje pošiljk.
Pošiljkam je mogoče slediti tudi prek mobilnih telefonov.
• Izvedli smo nadgradnjo programske opreme GIS za področje Slovenije in Hrvaške. Nadgradnja aplikacije ponuja
rešitev, ki omogoča uporabniku vris nestandardnega območja (npr. 20-kilometrski obmejni pas) in izpis razdelilnikov z gospodinjstvi za distribucijo direktne pošte.
• V uporabo smo predali aplikacijo Marketinški informacijski sistem, s katero smo olajšali delo zaposlenim v
prodaji, saj omogoča ažurno spremljanje poslovanja s strankami in izdelavo hitrih in celovitih analiz poslovanja.
• Vzpostavili smo sistem za evidentiranje, zajem, upravljanje in hrambo elektronskih dokumentov (electronic
Document Management System – eDMS), ki omogoča postopni prehod na brezpapirno poslovanje.

Uvodna beseda
poslovodstva

UVODNA
BESEDA POSLOVODSTVA
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Dragocene izkušnje, modrost in razvoj so najmočnejše orodje
Pošte Slovenije za njen nadaljnji razvoj
Pošta Slovenije ima dolgo in bogato tradicijo. Njeni zaposleni premoremo več kot dobrodošle in dragocene
izkušnje ter razum in modrost, ki nam pomagajo pri premagovanju vsakodnevnih poslovnih ovir, doseganju
zadanih razvojnih izzivov in izpolnjevanju začrtanih strateških ciljev v prihodnosti. Te izkušnje in modrost so
rezultat preteklih izkušenj, vzponov in padcev, ki so nam pomagali, da se je Pošta Slovenije razvila v eno največjih
in najuspešnejših družb v Sloveniji ter v enega najboljših evropskih poštnih operaterjev. Pošta Slovenije je
zadnjih nekaj let, tudi v času zaostrenih gospodarskih razmer, v katere je sicer vstopila v dobri finančni kondiciji,
odlično poslovala. Na to smo lahko ponosni in vsak izmed nas si želi, da bi tako ostalo tudi v prihodnje. Toda žal
so gospodarske razmere, v katerih že nekaj let deluje globalni svet, Evropa, Slovenija in z njo seveda tudi Pošta
Slovenije, v letu 2012 pričakovano zarezale tudi v naše poslovanje. Na Pošti Slovenije smo zato sprejeli vrsto
ukrepov in odločitev z namenom doseganja dobrih poslovnih rezultatov v prihodnosti, ohranjanja socialne
varnosti zaposlenih ter ne nazadnje tudi ugleda in položaja, ki ga ima Pošta Slovenije v javnosti.

Tako smo bili pozno jeseni 2012 primorani oblikovati rebalans poslovnega načrta za leto 2012, v katerem smo, ob
soglasju in potrditvi nadzornega sveta, ustrezno prilagodili načrtovane prihodke in pričakovan poslovni rezultat.
Zavedamo se, da rebalansi niso niti prava in dolgoročna rešitev niti sredstvo, prek katerega bi dokazovali uresničevanje načrtovanega. Zato smo v letu 2012 sprejeli ustrezne kratkoročne in dolgoročne ukrepe za izboljšanje poslovanja
– najpomembnejše med njimi izvajamo v okviru nadaljnjega preoblikovanja poštnega omrežja z uvedbo pogodbenih
in premičnih pošt, s preoblikovanjem in centralizacijo dostave ter vztrajnim zniževanjem stroškov dela. Poleg omenjenega pa velik del našega časa in energije ter posebne pozornosti namenjamo pomembni nadgradnji obstoječih in
razvoju novih, tehnološko modernih in naprednih e-storitev Pošte Slovenije. Verjamemo, da bomo le s proaktivnimi,
tehnološko naprednimi dejanji in ponudbo, ki bo v koraku z današnjim modernim časom, dosegli zastavljeno.

Pošta Slovenije

Da bomo imeli na Pošti Slovenije v poslovnem letu 2012 kljub dobro opravljenemu delu težave pri doseganju
prvotno načrtovanih poslovnih rezultatov, so nam pokazali že polletni poslovni rezultati, dokončno pa so se
naše domneve potrdile v jesenskih mesecih. Dejstvo namreč je, da že nekaj let zapored vztrajno pada količina
klasičnih poštnih storitev, ki jih nadomeščajo elektronske poti komuniciranja; da se po popolnem odprtju evropskega poštnega trga tudi v Sloveniji povečuje število konkurentov; da se na področju našega delovanja še vedno
soočamo z dokaj rigidnimi zakonodajnimi predpisi, ki nas omejujejo pri samostojnem gospodarskem odločanju. V
zadnjih letih, odkar ustvarjamo v vsesplošno zaostrenih gospodarskih razmerah, pa se vedno pogosteje znajdemo v
situaciji, ko naše poslovne stranke zaradi racionalizacije in zmanjševanja stroškov varčujejo tudi v okviru poštnega
prometa. Priča smo naraščajočim željam po dodatnih in višjih popustih ter, žal, tudi nezmožnosti plačevanja vedno
večjega števila uporabnikov poštnih storitev.
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Poslovno okolje nas postavlja pred vedno težje in
zahtevnejše izzive

Uvodna beseda
poslovodstva
Pošta Slovenije
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mag. Igor Marinič
namestnik generalnega direktorja

mag. Boris Novak
generalni direktor

Vinko Filipič
član poslovodstva

Uvodna beseda
poslovodstva

Hkrati smo prepričani, da nam bo z doslednim izvajanjem sprejetih ukrepov uspelo nadaljevati uspešno pot in
razvoj Pošte Slovenije ter upravičiti izkazano zaupanje naših predhodnikov, lastnika in nadzornikov ter vseh ostalih
deležnikov, v prvi vrsti uporabnikov širokega nabora storitev Pošte Slovenije. Želimo namreč, da kljub danim
razmeram ne le ohranimo, temveč nadgradimo »kapital«, ustvarjen v pretekli zgodovini Pošte Slovenije.
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Kljub vsemu dosegli zavidljive številke …
V zadnjem letu dni smo dosegli poslovni izid pred davkom iz dobička v višini 6,9 milijona EUR oz. čisti poslovni izid
v višini 6,3 milijona EUR. Čeprav je čisti poslovni izid za leto 2012 za 29 odstotkov nižji od doseženega v letu 2011,
na Pošti Slovenije zaradi vsesplošnih gospodarskih razmer in z njimi povezanih dejavnikov ter več kot 5 milijonske
slabitve vrednosti naložbe v delnice NKBM poslovanje v letu 2012 ocenjujemo kot uspešno. Na dosežen rezultat je
vplival tudi 4-odstotni upad poslovnih prihodkov zaradi upada števila pisemskih pošiljk, ki se bo po naših predvidevanjih nadaljeval tudi v prihodnjih letih. Z upadom prometa se bomo zaradi nadaljnjega razvoja in razmaha novih
tehnologij, žal, v prihodnje še soočali tudi pri ostalem klasičnem segmentu našega poslovanja (dopisnice, plačilni
promet, časopisi in revije, direktna pošta). Največji, 77-odstotni delež prihodkov so v letu 2012 dosegli prihodki od
poštnih storitev, s 15 odstotki sledijo denarne in z 8 odstotki ostale storitve. Opravili smo 1.034 milijonov storitev:
poštne in denarne so v primerjavi z letom 2011 upadle za 8 odstotkov, ostale za 4 odstotke. Največji delež še naprej
predstavljajo poštne storitve, in sicer 93 odstotkov, sledijo ostale s 4 odstotki in denarne s 3,2 odstotka.

… presegli predpisano kakovost …
Z dobro in pravočasno opravljenim delom nam je uspelo kakovost prenosa poštnih pošiljk, tako v notranjem kot
mednarodnem poštnem prometu, v primerjavi z letom 2011 še dodatno izboljšati; rezultati nas postavljajo na
vodilna mesta, v družbo najboljših. V veliko zadovoljstvo nam je, da s tem v celoti izpolnjujemo našo osnovno
dejavnost ter začrtano poslanstvo in vizijo Pošte Slovenije. Prebivalcem Slovenije namreč okoli 2.600 pismonoš
vsakodnevno zagotavlja, da kar 97,3 odstotka odposlanih pošiljk naslovniki prejmejo v enem delovnem dnevu,
medtem ko nam predpisan standard nalaga 95-odstotni prenos.

… uvedli nove, tehnološko moderne storitve
Eno najpomembnejših področij na Pošti Slovenije je razvoj. Tako je bilo tudi leto 2012 usmerjeno v razvoj zahtevnejših storitev oziroma rešitev, ki so obogatile našo ponudbo. Vzpostavili smo logistični model jutranje dostave
časopisov, energijo usmerjali v izvajanje celovitih oskrbovalnih verig s poudarkom na oblikovanju modelov in
tehničnih rešitev logistike ter skladiščenja različnega blaga. Izdelali smo poslovno-logistični model izvajanja storitve
na področju logistike živil v segmentu dostave spletnih nakupov. Pospešeno smo izvajali aktivnosti na mednarodnem področju, in sicer pri informatizaciji carinske pošte in modernizaciji poslovanja. Ob izteku leta 2012 smo trgu
ponudili pomembno novost – storitev Poslovni center, ki združuje najsodobnejše informacijske storitve, temelječe
na preizkušenih tehnologijah uveljavljenih ponudnikov in namenjene najširšemu krogu poslovnih uporabnikov.

Pošta Slovenije

Z delom in razvojem v zadnjem letu pa nismo skoparili niti na področju investicij. Načrtovanih 14 milijonov EUR
smo namenili za izvajanje tekočega poslovanja in razvojnih projektov, s katerimi smo zagotavljali rast prihodkov
ter izboljšali in optimizirali procese, ter za varnost zaposlenih, premoženja in informacijsko varnost. Z investicijami
na tem področju bomo, ne glede na razmere, v katerih bomo poslovali, nadaljevali tudi v prihodnje, saj je varnost
na Pošti Slovenije na prvem mestu.

Letno poročilo 2012

… nadgradili varnost …

Uvodna beseda
poslovodstva
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Z opravljenim delom smo lahko zadovoljni. Zanj celotna ekipa Pošte Slovenije zasluži priznanje in zahvalo.
Zavedamo pa se, da bomo morali v prihodnjih mesecih še močneje zavihati rokave in še bolj zagnano poprijeti
za delo, predvsem na področjih, na katerih lahko vplivamo na dodano vrednost, zaslužek, prihodek. Ob tem
bomo morali biti iznajdljivi, vztrajni, domiselni, inovativni. Le tako se bomo lahko uspešno zoperstavili
danim razmeram in izzivom.

V 2013 vstopamo z jasnimi cilji in načrti za njihovo realizacijo
Kot kažejo napovedi na gospodarskem, finančnem in poštno-logističnem področju, bo leto 2013 tako kot za večino
družb tudi za Pošto Slovenije ponovno zelo zahtevno. Trendi in razmere namreč kažejo, da bomo še naprej priča
upadanju poslovnih prihodkov, medtem ko naj bi dobiček predvidoma ostal na enaki ravni kot preteklo leto. Ne
glede na to si bomo prizadevali za zagotavljanje kakovostnih, konkurenčnih in zanesljivih storitev – kot to od nas
pričakujejo uporabniki naših storitev in kot smo to zagotavljali vedno doslej.
Vendar se bomo morali tudi za te cilje potruditi ter modro in složno sodelovati. Nadaljevali bomo z že vzpostavljenimi ukrepi za izboljšanje poslovanja, z razvojnimi projekti ter z uvedbo novih storitev, kar bo zahtevalo
kontinuirana vlaganja v razvoj, znanje in opremo. V tem letu si želimo močno izboljšati tudi prepoznavnost Pošte
Slovenije kot kompetentnega ponudnika IT-storitev in računalništva v oblaku, pri čemer bomo vzpostavili partnersko sodelovanje z največjimi svetovnimi ponudniki na tem področju. Hkrati načrtujemo širitev sodelovanja
s poštnimi operaterji v regiji in Aziji. Področje, ki nam nudi dodatne možnosti širitve in rasti, je spletna trgovina.
Izzivov in načrtov je torej veliko.
Obljubljamo, da danih priložnosti ne bomo izpustili izpred oči. Pri tem bomo uresničevali noveliran Strateški razvojni
program Pošte Slovenije za obdobje 2013–2017, ki nas bo načrtno vodil in dodatno usmerjal pri našem delu.

Ekipni duh, moč in energija bodo nepogrešljivi
Cilje smo si torej zastavili, izzive identificirali, poti do njih opredelili. Prepričani smo, da pogledi in razmišljanje širše vodstvene ekipe vodijo v pravo smer – v izboljšave in razvoj ter s tem tudi v nadaljnje doseganje
pozitivnih poslovnih rezultatov in zagotavljanje varne prihodnosti Pošte Slovenije.

Pošta Slovenije
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Verjamemo, da nam bo z doslednim, odgovornim in strokovnim delom naše celotne ekipe zadane izzive
uspelo doseči ter upravičiti dobro ime in ugled Pošte Slovenije, ki so ga uspešno gradili vsi naši predhodniki.
Naj nam torej, spoštovani poslovni partnerji, zvesti uporabniki poštnih storitev, cenjene sodelavke in sodelavci,
na tej poti ne zmanjka modrosti, idej in energije, vztrajnosti in potrpljenja, medsebojnega spoštovanja in upoštevanja, odločnih korakov ter moštvenega duha.
Vinko Filipič
član poslovodstva

Mag. Igor Marinič
namestnik generalnega direktorja

Mag. Boris Novak
generalni direktor

o upravljanju družbe
Pošta Slovenije d. o. o.

Izjava o
upravljanju družbe
Pošta Slovenije d. o. o.
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V skladu s priporočili in pričakovanji Agencije za upravljanje kapitalskih naložb do družb v lastništvu države,
Aktom o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o., z dne 27. septembra 2012, 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. Slovenska odškodninska družba kot začasni
upravljavec državnega premoženja je z dopisom z dne 26. marca 2013 obvestila podjetja v državni lasti, da morajo
upoštevati priporočila AUKN.

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). Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer navedenih strateških usmeritev Pošta Slovenije ni mogla upoštevati pri pripravi poslovnega načrta.
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).

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. 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.
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.

Pošta Slovenije

Točke od 65 do 69 se nanašajo na preglednost poslovanja in poročanja; Pošta Slovenije dosledno upošteva smernice
poročanja, ki jih je določil AUKN.
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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.

Izjava uprave
o odgovornosti
in o neoškodovanju
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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 2012.
Obvladujoča družba Pošta Slovenije d. o. o. ni uporabila svojega vpliva, da bi pripravila družbe v skupini do tega,
da bi zase opravile škodljive pravne posle ali da bi kaj storile ali opustile v svojo škodo. Družbe so v okoliščinah, ki
so jim bile znane v trenutku pravnih poslov z matično družbo, za vsak pravni posel dobile ustrezna plačila in niso
bile prikrajšane.
Maribor, 26. april 2013

Pošta Slovenije
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Vinko Filipič
član poslovodstva

Mag. Igor Marinič
namestnik generalnega direktorja

Mag. Boris Novak
generalni direktor

o delu nadzornega sveta
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Nadzorni svet družbe Pošta Slovenije d. o. o. je v letu 2012 na osmih rednih, osmih korespondenčnih in treh
izrednih sejah v skladu z zakonodajo in skrbnostjo, ki se od njega zahteva, nadzoroval poslovanje družbe Pošta
Slovenije d. o. o. Seje je pisno skliceval in njihov dnevni red določil predsednik nadzornega sveta. Vsi člani nadzornega sveta so v letu 2012 svojo funkcijo opravljali vestno, sej so se redno udeleževali in v razpravah ter pri odločanju
aktivno sodelovali.
Nadzorni svet je v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. sestavljen iz šestih članov. Štiri člane
imenuje ustanovitelj, 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.
Nadzorni svet so v letu 2012 sestavljali člani:
• dr. Davorin Kračun, predsednik,
• Peter Premk, namestnik predsednika,
• Samo Sanzin, član,
• mag. Barbara Gorjup, članica,
• Božidar Pograjc, član, in
• Rudi Matjašič, član.

Pošta Slovenije

Na sejah se je nadzorni svet seznanil z letnim poročilom družbe Pošta Slovenije d. o. o. za poslovno leto 2011,
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 2012, ki je bilo izdelano v predpisanem roku. Po zagotovilih poslovodstva in revizorjev
ter natančnem pregledu vsebuje vse sestavine, ki jih predpisuje veljavni Zakon o gospodarskih družbah. Letno
poročilo tako vsebuje uvod, ki vključuje pomembnejše poudarke poslovanja družbe v letu 2012, 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 2012 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 2012 je revidirala na skupščini imenovana revizijska
družba Deloitte revizija d. o. o. Tako je letnemu poročilu priloženo tudi revizorjevo poročilo in predlog skupščini
za uporabo bilančnega dobička.

Letno poročilo 2012

So neodvisni in pri opravljanju funkcije upoštevajo cilje družbe, katerim podredijo morebitne drugačne osebne ali
posamične interese. Ker imajo v okviru sestave potrebna ekonomska in pravna znanja, je zagotovljeno učinkovito
in strokovno delo nadzornega sveta. Nadzorni svet sodeluje v okviru revizijske in kadrovske komisije s priznanima
strokovnjakoma s področja revizije, ekonomije in prava kot zunanjima članoma.

Poročilo o delu
nadzornega sveta
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V skladu s tretjim odstavkom 272. člena ZGD-1 je poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. v odprtem roku
predložilo nadzornemu svetu letno poročilo družbe za poslovno leto 2012 z revidiranimi računovodskimi izkazi in
predlogom uporabe bilančnega dobička, ki ga bo predložilo edinemu družbeniku, s čimer so bila določila ZGD-1
v celoti spoštovana.

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička
Bilančni dobiček družbe Pošta Slovenije d. o. o. v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi za leto 2012
znaša 21.636.015 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 družbe Pošta Slovenije d. o. o. za leto 2012 v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

Letno poročilo 2012

Ocena sodelovanja s poslovodstvom
V letu 2012 je nadzorni svet sodeloval s poslovodstvom v dveh sestavih. Po odhodu generalnega direktorja Aleša
Hauca v aprilu je v maju 2012 nadzorni svet imenoval novega generalnega direktorja mag. Borisa Novaka. Generalni
direktor oz. oba generalna direktorja, namestnik generalnega direktorja mag. Igor Marinič in član poslovodstva
Vinko Filipič so z nadzornim svetom dobro sodelovali. K temu dodano dobro sodelovanje in dopolnjevanje med
člani samimi 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, in upoštevalo priporočila, ki jih je podal nadzorni svet. Ta se je med poslovnim letom z delom poslovodstva
seznanil predvsem prek poročanja na sejah nadzornega sveta in posredno prek poročil revizijske komisije nadzornega sveta. Pri izvedbi kadrovskih vprašanj je kadrovska komisija predhodno pregledala gradiva in 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 2012 in strateškem razvojnem programu za
obdobje od leta 2007 do leta 2015. Poslovodstvo je kontinuirano spremljalo širše makroekonomsko okolje, neposredno gospodarsko okolje družbe in skozi analize posameznih tveganj ažurno obvladovalo oz. sprejemalo ukrepe,
s katerimi se je odzivalo na izzive in priložnosti, ki so se pojavljali. Pomemben izziv preteklih let, še posebej leta
2012, so bile 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 zaznamovala 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.

Pošta Slovenije

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 Pošta Slovenije
d. o. o. v posameznih obdobjih leta in končno v celotnem letu 2012. Sproti se je seznanjal tudi s poslovanjem
kapitalsko povezanih družb Pošte Slovenije d. o. o., sprejel je letno poročilo družbe za leto 2011 ter ustanovitelju v
skladu s predhodnim predlogom poslovodstva predlagal delitev bilančnega dobička. Nadzorni svet je obravnaval

Poročilo o delu
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predlog za imenovanje revizorja za poslovno leto 2012 in predlog za imenovanje posredoval ustanovitelju. Sprejel je
poslovni načrt družbe za leto 2013 (s projekcijo za leti 2014 in 2015) in njegov rebalans. 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 skupščinah družb Nove KBM d.d., EPPS d. o. o. in Feniksšped
d. o. o., se v tem okviru tudi seznanil z odločitvijo Agencije za trg vrednostnih papirjev Republike Slovenije o uresničevanju glasovalnih pravic v Novi KBM d.d. in izdal soglasja k sklenitvi posameznih pravnih poslov, kjer je bilo v
skladu z aktom o ustanovitvi to zahtevano. Glede na iztek mandata članu poslovodstva in odstop generalnega direktorja Aleša Hauca je izpeljal razpisna postopka in Vinka Filipiča ponovno imenoval na mesto člana poslovodstva,
za novega generalnega direktorja družbe pa imenoval mag. Borisa Novaka. Na podlagi poročil poslovodstva družbe
se je seznanjal z načrti nadomeščanja storitev v upadu z novimi storitvami, v okviru česar je poseben poudarek
namenil novim informacijskim storitvam. Sprejel je informacije o preoblikovanju pošt v pogodbene pošte, o ustanovitvi hčerinskega podjetja za spletno trgovino, o preklicu prokure in imenovanju pooblaščencev poslovodstva
ter se seznanil s kadrovsko strategijo do leta 2015. Obravnaval je poročilo o škodnih dogodkih in višini škode ter
izvedenih ukrepih na področju korporativne varnosti v letu 2011, poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije
o poslovanju Pošte Slovenije pri prenosu nenaslovljenih publikacij s »Pojasnili poslovodstva k revizijskemu poročilu
Računskega sodišča Republike Slovenije« in z načrtom aktivnosti in se seznanil s časovnico aktivnosti na področju
priprave novega strateškega razvojnega programa za obdobje od 2011 do 2015, obvladovanjem tveganj in posebej
obravnaval terminski plan izvajanja investicij v letnem poslovnem načrtu. Potrdil je predlog za izplačilo dela plače
iz naslova poslovne uspešnosti.
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Mnenje o delu poslovodstva
Poslovodstvo družbe je v letu 2012 nadaljevalo delo v sestavi: Aleš Hauc – generalni direktor, mag. Igor Marinič
– namestnik generalnega direktorja in Vinko Filipič – član poslovodstva. Po odhodu Aleša Hauca v aprilu je maja
2012 kot generalni direktor nadaljeval mag. Boris Novak.
Pri oceni poslovanja družbe Pošta Slovenije d. o. o. v letu 2012 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.
Nadzorni svet tako ocenjuje, da je poslovodstvo Pošte Slovenije d. o. o. v razmeroma neugodnih poslovnih okoliščinah v letu 2012 poslovalo uspešno in uresničevalo ključne zastavljene cilje.

Pošta Slovenije

Revizijska komisija nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. v sestavi predsednice mag. Barbare Gorjup in članov
Sama Sanzina, Božidarja Pograjca in dr. Maje Zaman Groff kot zunanje članice se je v letu 2012 sestala na osmih
rednih in dveh korespondenčnih sejah. Revizijska komisija nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. je opravljala
naloge v skladu z zakonskimi pristojnostmi, za leto 2012 sprejetim načrtom dela revizijske komisije in sklepi nadzornega sveta. Revizijska komisija je sodelovala pri pripravi postopka javnega naročila in izboru revizorja za revidiranje
letnega poročila in letnih ločenih računovodskih izkazov izvajalca univerzalne poštne storitve Pošte Slovenije d. o. o.
za leta 2012, 2013 in 2014. Seznanila se je z ugotovitvami predrevizije računovodskih izkazov družbe Pošta Slovenije
d. o. o. za leto 2011, ki jo je izvedla revizijska družba ABC Revizija d. o. o., in s poslovanjem družbe Pošta Slovenije
d. o. o. v letu 2011. Pregledala je nerevidirano letno poročilo Pošte Slovenije d. o. o. za leto 2011. Seznanila se je z
letnim poročilom Službe notranje revizije za leto 2011, njenim planom aktivnosti za leto 2012 in se redno seznanjala
z medletnimi poročili o delu Službe notranje revizije in poročilom o izvajanju priporočil službe. Revizijska komisija
se je seznanila tudi z letnim poročilom na področju upravljanja tveganj Pošte Slovenije d. o. o. za leto 2011 in planom
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Delo revizijske komisije nadzornega sveta

Poročilo o delu
nadzornega sveta

20

aktivnosti upravljanja tveganj Pošte Slovenije d. o. o. za leto 2012 z njihovim finančnim ovrednotenjem. Na vseh sejah
se je seznanjala z ocenami medletnega poslovanja družbe Pošta Slovenije d. o. o. in še posebno pozornost posvečala
finančnim in računovodskim podatkom. Podala je 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. Revizijska komisija se je seznanila z ugotovitvami revizije računovodskih izkazov družbe Pošta Slovenije d. o. o.
za leto 2011, letnim poročilom Pošte Slovenije d. o. o. za leto 2011, revizorjevim mnenjem in pismom poslovodstvu
revizijske družbe ABC Revizija d. o. o. ter izdelala poročilo o delu revizijske komisije nadzornega sveta Pošte Slovenije
d. o. o. v letu 2011 z oceno letnega poročila Pošte Slovenije d. o. o. za leto 2011. Ob tem je nadzornemu svetu podala
predlog imenovanja kandidata za revizorja letnega poročila družbe Pošta Slovenije d. o. o. za leto 2012. Seznanila se je
s pogodbo o revidiranju letnega poročila družbe Pošta Slovenije d. o. o. za leto 2012, s terminskim planom in predlagano vsebino predrevizije računovodskih izkazov družbe Pošta Slovenije d. o. o. za leto 2012. Obravnavala je informacijo o poslovanju kapitalsko povezanih družb družbe Pošta Slovenije d. o. o. v letu 2011 in njihove načrte za leto 2012
in se redno seznanjala z ocenami njihovega medletnega poslovanja. Obravnavala je odzivno poročilo o izvajanju priporočil Računskega sodišča Republike Slovenije v zvezi z revizijo poslovanj Pošte Slovenije d. o. o. pri prenosu nenaslovljenih publikacij in se seznanila z informacijo o porevizijskem poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije
v zvezi z revizijo poslovanja Pošte Slovenije d. o. o. pri prenosu nenaslovljenih publikacij v letih od 2007 do 2010.
Obravnavala je oceno predloga rebalansa plana poslovanja družbe Pošta Slovenije d. o. o. za poslovno leto 2012 in
predlagala, da ga nadzorni svet potrdi. Med drugim se je seznanila tudi z racionalizacijo poslovanja odvisne družbe
EPPS d. o. o. s predlogom rebalansa njenega poslovnega načrta za leto 2012. Obravnavala je poslovni načrt Pošte
Slovenije d. o. o. za leto 2013 s projekcijama za leti 2014 in 2015 in se seznanila z ugotovitvami predrevizije računovodskih izkazov družbe Pošta Slovenije d. o. o. za leto 2012, ki jo je opravila revizijska družba Delloite revizija d. o. o.
Seznanila se je z metodologijo izračuna ekonomske upravičenosti posameznih naložbenih projektov v Pošti Slovenije
d. o. o. in pravilnikom o finančnem poslovanju Pošte Slovenije d. o. o. Sprejela je načrt aktivnosti revizijske komisije
za leto 2013 in izvedla samoocenitev revizijske komisije nadzornega sveta za delo v letu 2012, s tem pa postavila
osnove za svoje delo v naslednjem letu.
Na sejah revizijske komisije so bili prisotni vsi njeni člani. Člani nadzornega sveta, ki niso člani revizijske komisije,
so bili o delu revizijske komisije seznanjeni z zapisniki sej, poleg tega pa je revizijska komisija o svojem delu redno
poročala na sejah nadzornega sveta.
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Ocena letnega poročila Pošte Slovenije d. o. o. za leto 2012
Revizijska komisija nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. je skrbno pregledala od poslovodstva predloženo letno
poročilo družbe Pošta Slovenije d. o. o. za leto 2012. Revizijska komisija ugotavlja, da je bilo letno poročilo izdelano
pravočasno, sestavljeno pa je jasno, pregledno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS).
Letno poročilo družbe Pošta Slovenije d. o. o. za leto 2012 vsebuje po pomembnejših podatkih o poslovanju,
pomembnejših dogodkih v letu 2012, uvodni besedi generalnega direktorja in poročilu nadzornega sveta štiri
vsebinsko zaokrožena poglavja:
1. splošne podatke Pošte Slovenije d. o. o. z osebno izkaznico, opredelitvijo ključnih dejavnosti, organi upravljanja
družbe in organiziranostjo družbe,
2. poslovno poročilo, ki vključuje poslanstvo, vizijo in strateške usmeritve Pošte Slovenije d. o. o., makroekonomsko okolje, prodajo in trženje (storitve, mednarodno sodelovanje, poštne znamke in filatelistični izdelki, tržno
komuniciranje in upravljanje blagovne znamke), poštno omrežje in logistiko, upravljanje s kakovostjo, nabavo,
naložbe, informatiko, tveganja, notranjo revizijo in varnost, analizo poslovnih dosežkov, dogodke po koncu
poslovnega leta in načrte za prihodnost,
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3. poročilo o družbeni odgovornosti, ki vključuje upravljanje s človeškimi viri, odgovornost do družbene skupnosti,
odgovornost do naravnega okolja in
4. računovodsko poročilo z revizorjevim poročilom, računovodskimi izkazi in pojasnili k njim, poslovanjem s
povezanimi osebami in dogodki po datumu bilance stanja.
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Računovodske izkaze družbe Pošta Slovenije d. o. o. za leto 2012 je revidirala revizijska družba Deloitte revizija
d. o. o., ki jo je imenovala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije s sklepom št. 4-28/2012200, z dne 11. 10. 2012, po predhodnem soglasju Vlade RS k izvrševanju ustanoviteljskih pravic št. 47607-54/2012/5,
z dne 27. 9. 2012. Revizor je dne 26. aprila 2013 izdal pozitivno mnenje o računovodskih izkazih s pojasnili družbe
Pošta Slovenije d. o. o. za leto 2012 in hkrati podal informacijo, da je pregledal poslovni del letnega poročila za leto
2012, in potrdil, da so informacije v poslovnem poročilu skladne z revidiranimi računovodskimi izkazi družbe.
Revizijska komisija je skrbno pregledala revizorjevo poročilo, ki vsebuje njegovo pozitivno mnenje. Na podlagi
podatkov in razkritij v letnem poročilu Pošte Slovenije d. o. o. za leto 2012, dodatnih pojasnil strokovnih služb,
pojasnil revizorja in njegovega neodvisnega poročila o računovodskih izkazih družbe komisija ocenjuje:
• da je revizor opravil svoje delo strokovno, v skladu z veljavno zakonodajo in poslovno prakso,
• da je letno poročilo v vseh pomembnih pogledih sestavljeno v skladu z zahtevami ZGD-1,
• da računovodski izkazi izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženjskega in finančnega položaja družbe
na dan 31. december 2012 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s
Slovenskimi računovodskimi standardi.
Revizijska komisija na letno poročilo družbe Pošta Slovenije d. o. o. za leto 2012 nima pripomb, zato predlaga nadzornemu svetu, da ta v skladu z 282. členom ZGD-1 sprejme odločitev o potrditvi letnega poročila družbe Pošta
Slovenije d. o. o. za leto 2012.
Revizijska komisija tudi nima pripomb na predlog poslovodstva o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 in
predlaga nadzornemu svetu, da v skladu z 230. in 282. členom ZGD-1 poslovodstvo in nadzorni svet predlagata
ustanovitelju, da sprejme sklep, da se bilančni dobiček družbe Pošta Slovenije d. o. o. za leto 2012 v višini 21.636.015
evrov razporedi v druge rezerve iz dobička.

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 2012
Nadzorni svet je skrbno pregledal od poslovodstva predloženo letno poročilo družbe Pošta Slovenje d. o. o. za
poslovno leto 2012. Letno poročilo je sestavljeno jasno in pregledno. Nadzorni svet ocenjuje, da resnično in pošteno
prikazuje premoženje in obveznosti družbe, njen finančni položaj in poslovni izid v letu 2012. Nanj nima nobenih

Pošta Slovenije

Kadrovsko komisijo sestavljajo dr. Davorin Kračun, ki je tudi predsednik komisije, in Peter Premk ter dr. Borut
Bratina, ki je njen zunanji član. Komisija se je v letu 2012 sestala trikrat na redni in enkrat na korespondenčni seji
in pripravila podlage nadzornemu svetu za izvedbo postopkov pri imenovanju generalnega direktorja družbe.
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pripomb, ki bi ga kakor koli zadrževale pri sprejetju odločitve o potrditvi letnega poročila. 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
2012. Navedeno poročilo je sprejel v odprtem roku, tj. pred iztekom enega meseca od dneva, ko je poslovodstvo
družbe predložilo letno poročilo za leto 2012 nadzornemu svetu.
Poročilo o preveritvi letnega poročila družbe Pošta Slovenije d. o. o. za poslovno leto 2012 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, 24. maj 2013

Pošta Slovenije
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Dr. Davorin Kračun
predsednik nadzornega sveta

Pošta Slovenije
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Zanesljivo
vsepovsod
Zanesljivo do srca!
Povezujemo ljudi, prena šamo njihova sporo čila
ter jim omogočamo medsebojno komunikacijo.
Kljub tehnološkemu razvoju in spreminjanju načina
komuniciranja se to že stoletja ni spremenilo.
Uporabniki storitev Pošte Slovenije za nas niso samo številke.
Dnevno dostavimo več kot 3.000.000 pošiljk na slovenske
naslove in več kot 20.000 pošiljk po vsem svetu.
Vsaka pošiljka, pismo , ki ga dostavimo, ima svojega prejemnika.
Vsak prejemnik ima svojo zgodbo, svoje želje, pričakovanja
in svoj nabiralnik.

Maja Simpatija

Splošni
podatki
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SPLOŠNI PODATKI

1.1

Pošta Slovenije
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OSEBNA IZKAZNICA
Naziv:

Pošta Slovenije d. o. o.

Sedež:

Maribor

Poslovni naslov:

Slomškov trg 10, 2000 Maribor

Matična številka:

5881447000

ID za DDV:

SI25028022

Pravnoorganizacijska oblika:

družba z omejeno odgovornostjo

Lastništvo:

Republika Slovenija

Leto ustanovitve:

1994

Glavna dejavnost:

53.100 – Izvajanje univerzalne poštne storitve

Podatki o registraciji:

Okrožno sodišče v Mariboru, številka registrskega vpisa 10940000

Elektronska pošta:

info@posta.si

Spletna stran:

www.posta.si

1.2
DEJAVNOST
Ključno področje delovanja v družbi in njena primarna dejavnost je izvajanje univerzalne poštne storitve (USO),
ob tem pa v družbi velik poudarek namenjamo tudi drugim poštnim in kurirskim storitvam, storitvam informatike,
denarnim storitvam in prodaji blaga. Razen teh Pošta Slovenije opravlja še vrsto drugih dejavnosti.
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podatki

1.3
UPRAVLJANJE DRUŽBE

27

Družbo upravlja skladno z Zakonom o gospodarskih družbah ustanovitelj, to je Republika Slovenija, ki je v letu
2012 uresničevala ustanoviteljske pravice prek Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije
(AUKN), kar pa se s sprejetjem Zakona o Slovenskem državnem holdingu in ukinitvijo agencije spreminja.
Organa družbe sta nadzorni svet in poslovodstvo.
V skladu z aktom o ustanovitvi družbe je nadzorni svet sestavljen iz šestih članov, od katerih štiri člane imenuje
ustanovitelj, dva člana pa izvoli svet delavcev Pošte Slovenije. Nadzorni svet so v letu 2012 sestavljali:
• 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 sestavljajo generalni direktor, namestnik generalnega direktorja in član poslovodstva.
Imenuje in razrešuje jih nadzorni svet družbe za dobo petih let z možnostjo večkratnega ponovnega imenovanja.
Omejitve poslovodstva pri zastopanju družbe so opredeljene v 30. členu Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije
d. o. o. Družbo sta do sprejema novega akta o ustanovitvi družbe v oktobru 2011 skupaj zastopala dva člana poslovodstva ali član poslovodstva skupaj s prokuristom. Nov akt o ustanovitvi prokure več ne določa, posledično je bila
prokura mag. Matjažu Andricu v novembru 2012 preklicana. V skladu z veljavnim aktom o ustanovitvi zastopata
družbo skupaj dva poslovodnika.

Poslovodniki Pošte Slovenije so hkrati člani nadzornih svetov v nekaterih drugih družbah, in sicer: mag. Boris Novak
je predsednik nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d. d., ter namestnik predsednika 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. in član nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d. d.

Pošta Slovenije

Po predčasni razrešitvi Aleša Hauca dne 23. aprila 2012, na njegovo lastno željo, je nadzorni svet 15. maja 2012
imenoval mag. Borisa Novaka za generalnega direktorja Pošte Slovenije d. o. o.
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Sestava poslovodstva v začetku leta 2012:
• Aleš Hauc, generalni direktor,
• mag. Igor Marinič, namestnik generalnega direktorja, in
• Vinko Filipič, član poslovodstva.
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ORGANIZIRANOST
Skladno z Odredbo o notranji organiziranosti Pošte Slovenije d. o. o. družba sestoji iz poslovodstva, pooblaščencev
in svetovalcev poslovodstva, štabnih služb, področij in poslovnih enot (PE).
V strokovnih službah družbe so:
• štabne službe: Služba notranje revizije, Služba korporativnega komuniciranja, Služba poslovnih procesov in
Služba poslovnega sekretariata;
• področja: Področje globalne logistike, Področje trženja, Področje informacijske tehnologije, Področje računovodstva, Področje financ, Področje investicij in nabave, Področje kadrovskih in pravnih zadev, Področje mednarodnih odnosov, Področje razvoja in tehnologije storitev ter Področje korporativne varnosti in nadzora.
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.

PODROČJE GLOBALNE
LOGISTIKE

PODROČJE
TRŽENJA

PODROČJE
INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE

PODROČJE
RAČUNOVODSTVA

PODROČJE
FINANC

Oddelek eksterne
logistike

Oddelek tržnega
komuniciranja in prodaje
trgovskega blaga

Oddelek za sistemski
inženiring

Oddelek
računovodstva

Oddelek za globalne
finance

Oddelek
intralogistike

Oddelek
prodaje storitev

Oddelek
informacijskega
servisnega centra

Oddelek za kontroling

Oddelek finančne
operative

Oddelek za globalne
logistične storitve

Oddelek filatelije

Oddelek za razvoj
informacijskih rešitev

Oddelek
obračuna plač

Oddelek prodaje
oglaševalskih medijev
in ureditve pošt

Oddelek za
informacijske storitve
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Oddelekza prodajo
informacijskih storitev

PE CELJE

PE KOPER

PE KRANJ

PE LJUBLJANA

PE PLC LJUBLJANA

POŠTE

POŠTE

POŠTE

POŠTE

POŠTA
1102 LJUBLJANA

ODDELKI

Splošni
podatki

Organigram Pošte Slovenije d. o. o.

29

POSLOVODSTVO
• Generalni direktor
• Namesnik generalnega direktorja
• Član poslovodstva

POOBLAŠČENCI
POSLOVODSTVA

SVETOVALCI POSLOVODSTVA
ŠTABNE SLUŽBE
•
•
•
•

Služba notranje revizije
Služba korporativnega komuniciranja
Služba poslovnih procesov
Služba poslovnega sekretariata

PODROČJE
INVESTICIJ IN NABAVE

PODROČJE
KADROVSKIH IN
PRAVNIH ZADEV

PODROČJE
MEDNARODNIH
ODNOSOV

PODROČJE RAZVOJA
TEHNOLOGIJE
STORITEV

PODROČJE
KORPORATIVNE
VARNOSTI IN RAZVOJA

Oddelek investicij

Oddelek za kadrovske
zadeve

Oddelek za mednarodni
poštni promet

Oddelek za razvoj in
tehnologijo poštnih
storitev

Oddelek korporativne
varnosti

Oddelek nabave

Oddelek za
izobraževanje in razvoj
zaposlenih

Oddelek za
mednarodno
sodelovanje in prodajo

Oddelek za razvoj in
tehnologijo drugih
storitev

Oddelek notranje
kontrole

Oddelek gradbeništva

Oddelek
pravnih zadev

Oddelek carinske in
izmenjalne pošte

Oddelek za razvoj
storitev

Oddelek informacijske
varnosti

Oddelek
splošnih zadev

Oddelek špedicije

Oddelek 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

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2012

Oddelek varstva
pri delu in varstva pred
požarom

Zanesljivo
vsepovsod
S skrbjo za ustvarjalnost!
Za uspehom vedno stojijo ljudje. Ker se tega zavedamo,
vlagamo v znanje in ustvarjalnost vseh naših zaposlenih.
Gojimo kulturo inovativnosti, kreativnosti ter odličnosti družbe.
Svoje uspehe delimo z okoljem, v katerem delujemo.
Aktivni smo na področju dobrodelnosti, podpiranja mladih,
športa in kulture.

Samo Kovač

Poslovno
poročilo
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2.
POSLOVNO POROČILO

2.1
POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKE
USMERITVE POŠTE SLOVENIJE
Poslanstvo
Zagotavljati razvoj ter kakovostno, konkurenčno in zanesljivo izvajanje:
• poštnih storitev,
• logističnih storitev,
• denarnih 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.

Pošta Slovenije
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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.

Poslovno
poročilo

Strateške usmeritve Pošte Slovenije
V letu 2012 smo bili priča številnim spremembam, predvsem poglobitvi gospodarske in finančne krize, povečani
konkurenci, upadu in substituciji klasičnih poštnih storitev in storitev plačilnega prometa ter povečanim aktivnostim regulatorjev (APEK, Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence – AVK). Vse navedeno bo
imelo močan vpliv na poslovanje Pošte Slovenije v prihodnjih letih.
Za doseganje ciljev v prihodnosti bodo še naprej ključne poštne, finančne in logistične storitve ter njihova diverzifikacija.
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Na stalne spremembe okolja, splošno gospodarsko krizo, globalizacijo, spremenjene navade strank, liberaliziran
poštni trg in visoke fiksne stroške vzdrževanja celotne poštne mreže bomo na Pošti Slovenije odgovorili z implementacijo naslednjih strateških usmeritev:
1. Nadaljevali bomo z aktivnostmi na področju storitev na petih ključnih razvojnih področjih:
• paketi in logistika – kjer bomo utrdili položaj vodilnega izvajalca paketnih storitev in postali prepoznaven
izvajalec na trgu logističnih storitev;
• jutranja dostava – postali bomo pomemben izvajalec na področju jutranje dostave časopisnih in drugih
edicij ter kolportaže;
• neposredno trženje – z razvojem novih in nadgradnjo obstoječih storitev se bomo pozicionirali kot vodilni
nacionalni ponudnik tovrstnih storitev (direktna pošta, naslovljena in delno naslovljena in nenaslovljena pošta);
• i-storitve – postali bomo eden izmed vodilnih ponudnikov varnih i-storitev (digitalna identiteta, digitalna
varna hramba, digitalna varna pošta, IT-infrastruktura, digitalna pisarna idr.);
• storitve v poštnih poslovalnicah – širili bomo nabor storitev.
2. Do hitrejše realizacije ciljev na predstavljenih ključnih področjih bomo prišli z akvizicijo, ustanavljanjem novih
hčerinskih družb, kapitalskimi vlaganji in poslovnimi partnerstvi.
3. Ohranjali bomo vodilni tržni delež na področju poštnih storitev ter v sodelovanju s Poštno banko Slovenije
(PBS) status vodilnega ponudnika storitev plačilnega prometa in storitev na transakcijskih računih za fizične
osebe in male podjetnike.

6. V središču vseh prizadevanj je uporabnik, ki mu je omogočeno preprosto in prijazno poslovanje s Pošto Slovenije.
7. Zaposleni smo srce Pošte Slovenije in ključ do zadovoljnih uporabnikov: stalno skrb bomo namenjali strokovnemu izobraževanju in prizadevanju, da pritegnemo in obdržimo uspešne strokovnjake. Vzpostavljali bomo
kulturo, ki temelji na vrhunski izvedbi.
8. Vodili bomo aktivno in odgovorno, ekološko naravnano politiko, ob upoštevanju načela gospodarnosti v vseh
poslovnih funkcijah podjetja.
9. Zagotavljali bomo sodobni informacijski sistem, ki bo sredstvo za doseganje strateških ciljev podjetja.

Pošta Slovenije

5. Optimizirali bomo poštno mrežo (sprememba delovnih časov pošt, pogodbene pošte, premične pošte, sprememba
lokacij ipd.) in dostavo pošiljk (centralizacija in optimizacija dostave).
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4. Modernizirali oz. avtomatizirali bomo poslovanje na področju predelave pisemskih in paketnih pošiljk ter nenaslovljene direktne pošte, kar je osnova za fleksibilnejše poslovanje tako z vidika izvajanja storitev kot potrebnih
kadrovskih resursov.

Poslovno
poročilo
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Realizacija predstavljenih strateških usmeritev Pošti Slovenije zagotavlja dobre poslovne rezultate tudi v prihodnjih letih.

2.2
POSLOVNO OKOLJE
Makroekonomsko okolje1
V letu 2012 se je BDP v Sloveniji glede na prejšnje leto zmanjšal za 2,3 odstotka. Obseg trošenja gospodinjstev se je
na medletni ravni začel zmanjševati v drugem četrtletju, v zadnjem četrtletju pa se je upad še poglobil in je bil že
za 5,8 odstotka manjši kot ob koncu predhodnega leta. Gospodarska aktivnost v evrskem območju se je v zadnjem
četrtletju 2012 zmanjšala, ob koncu 2013 pa Evropska komisija pričakuje začetek postopnega okrevanja.
Obeti za okrevanje gospodarske dejavnosti v nadaljnjih letih so negotovi in povezani z uresničevanjem predpostavke postopnega okrevanja v mednarodnem okolju, uveljavitve trajnejših sistemskih rešitev za reševanje evrske
dolžniške krize in posledične stabilizacije razmer na mednarodnih finančnih trgih. V takšnih razmerah in ob
uspešni izvedbi načrtovane konsolidacije bi slovensko gospodarsko v letu 2014 lahko ponovno začelo okrevati.

Pošta Slovenije
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Zakonodajno okolje
Vlada RS je v mesecu juniju 2012 sprejela Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je pri Pošti Slovenije
vplival na povišanje stroškov študentskega dela in znižanje prihodkov iz naslova pošiljanja odločb. Za Pošto je
ključen Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2), v katerem so določeni pogoji in izvajanje poštnih storitev v Republiki
Sloveniji (RS), kar ima velik vpliv na uspešnost poslovanja Pošte Slovenije. Določbe tega zakona opredeljujejo
med drugim izvajanje poštnih storitev in pogoje izvajanja univerzalnih poštnih storitev ter določajo pristojnosti, organizacijo in delovanje APEK-a. Pošta Slovenije poskuša s svojimi aktivnostmi konstruktivno sooblikovati
spremembe na področju ZPSto-2 in njegovega izvajanja, da bodo v skladu s prakso v Evropski uniji (EU) in bodo
predvsem odraz spremenjenih pričakovanj uporabnikov, ki so v veliki meri posledica strukturnih sprememb v
poštnem sektorju.
Na področju mednarodnega poslovanja postajajo varnost in carinske zahteve vse pomembnejši dejavniki. Varnost
letalstva in državnih mej ima in bo še naprej imela po predvidevanjih Svetovne poštne zveze (Universal Postal
Union2) velik vpliv na procese med poštnimi operaterji in carinskimi upravami.

1 Vir: Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), Gospodarska zbornica Slovenije.
2 Vir: Doha Postal Strategy 2013–2016, str. 15.
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Regulativno okolje
Poštni operaterji v EU in institucije, v katere se združujejo (npr. International Post Corporation, Universal Postal
Union), ugotavljajo, da je trenutna regulativa poštnih storitev na področju konkurence, cenovne politike in regulacije storitev preostra in bi jo bilo treba omiliti. To pomeni apeliranje na regulatorje, da preučijo veljavne zahteve glede
pogostosti dostave USO-pošiljk (sedaj pretežno 5–6-krat tedensko), rokov prenosa in omogočijo več manevrskega
prostora pri določanju cen reguliranih storitev. Poštnim operaterjem bi takšne prilagoditve potrebam naslovnikov
lahko prinesle pomembna znižanja stroškov dostave, s tem pa večjo ekonomsko vzdržnost univerzalne storitve.
V Pošti Slovenije se soočamo z enakim problemom prereguliranosti in omejitvami APEK-a na področju izvajanja
poštnih storitev (določanje višine popustov izvajalcem zamenljivih storitev, potrjevanje nabora cen univerzalne
storitve, obseg in kakovost dostave idr.), zato bomo nadaljevali z aktivnostmi utemeljevanja in argumentiranja
predlogov, ki se nanašajo na področje regulacije in izvajanja Zakona o poštnih storitvah.
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Ekonomsko okolje
Trenutna gospodarska in finančna situacija imata vpliv na aktivnosti in poslovanje podjetij in države, zaradi česar vsi
optimizirajo stroške, kar se odraža v manjših oddajah pošiljk ali celo prenehanju oddajanja nekaterih vrst poštnih
pošiljk ter v večjih pritiskih na cene Pošte Slovenije. Hkrati se na trgu poštnih storitev povečuje konkurenca, ki jo
predstavljajo izvajalci zamenljivih poštnih storitev v okviru dostopa do omrežja Pošte Slovenije, konsolidatorji na
področju nenaslovljene direktne pošte in mednarodni poštni operaterji na področju paketnih pošiljk.
Poštni operaterji v razvitih državah se soočajo z enakimi strukturnimi spremembami trga poštnih in logističnih
storitev. Tehnološki razvoj (e-substitucija), spremenjene navade uporabnikov in vse večja uveljavljenost spletne
trgovine, e-poslovanja ter mobilnih tehnologij se odražajo v spremenjeni strukturi storitev.
Za Pošto Slovenije bodo še nadalje pomembne poštne in denarne storitve, medtem ko je perspektiva na področju
e-poslovanja in logistike.

Tehnološko okolje

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije se bo z modernizacijo poštne tehnologije in nadgradnjo e-poslovanja priključila modernim poštnim
operaterjem v EU.

Letno poročilo 2012

E-poslovanje in vse večja razširjenost širokopasovnih povezav, družabnih omrežij, računalništva v oblaku, tabličnih
računalnikov in pametnih telefonov imajo odločujoč vpliv na upad pisemskih in finančnih storitev Pošte Slovenije,
na drugi strani pa zahtevajo ponudbo novih in nadgradnjo obstoječih storitev (npr. SMS-obveščanje o prispeli
pošiljki, mobilne poštne aplikacije, hibridna pošta). Digitalna komponenta poslovanja tako postaja vse bolj sestavni
del diverzificiranih strategij poštnih operaterjev oz. Pošte Slovenije.

Poslovno
poročilo
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2.3
PRODAJA IN TRŽENJE

2.3.1
Storitve
V letu 2012 je bilo opravljenih 1.034.046.724 storitev, kar predstavlja 8-odstotni upad v primerjavi z letom 2011.

Pošta Slovenije
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Upad storitev beležimo pri večini storitev. Razlog za to je poleg razmaha tehnologije tudi trenutna gospodarska
in finančna situacija, ki ima vpliv na aktivnosti in poslovanje podjetij, ki optimizirajo poslovanje, kar se pozna v
manjših oddajah pošiljk oz. prenehanju oddajanja nekaterih vrst pošiljk.
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Pregled storitev Pošte Slovenije

1
1.

POŠTNE STORITVE

1.1.

UNIVERZALNA STORITEV

1.1.1

Standardna, navadna pisma, dopisnice, tiskovine

1.1.2

Priporočena, vrednostna pisma

1.1.3

Navadni paketi, paketi

1.2.

DRUGE STORITVE

1.2.1
1.2.2

2011

2012

Indeks

2

3

4 = 3/2

1.041.321

956.712

92

267.165

220.013

82

254.444

208.622

82

12.504

11.163

89

217

228

105

774.156

736.699

95

Standardna, navadna pisma, dopisnice

9.651

18.695

194

Dostop do omrežja

5.069

17.622

348

1.2.3

Priporočena, vrednostna pisma, ZUP, ZKP, ZPP

15.755

15.448

98

1.2.4

Paketi, poslovni paketi, palete

7.041

6.927

98

305

415

136

1.2.5	Hitra pošta, EMS, UPS
1.2.6

Naslovljena, delno naslovljena direktna pošta

1.2.7

Nenaslovljena direktna pošta

50.882

48.099

95

604.304

558.410

92

1.2.8
1.2.9

Naslovljene, delno naslovljene publikacije

29.982

26.939

90

Nenaslovljene publikacije, priloge

48.205

41.117

85

0

273

0

1.2.10	Jutranja dostava
1.2.11

Ostale storitve v okviru drugih poštnih storitev

2.964

2.754

93

2.

DENARNE STORITVE

35.874

33.183

92

2.1.

POŠTNE NAKAZNICE

2.2.

POŠTNA BANKA

2.3.

PLAČILNI PROMET

2.4.

NOVA KBM

3.

OSTALE STORITVE

484

483

100

5.673

5.458

96

28.962

26.538

92

755

704

93

45.985

44.153

96

3.1.	Telegrami

220

189

86

3.2.	Telefaksna sporočila

278

0

0

3.3.

Prodaja trgovskega blaga

16.558

15.600

94

3.4.

Prodaja komisijskega blaga

14.660

15.054

103

3.5.

Srečke, stave, loto

10.768

10.383

96

3.6.

Virtualne storitve

586

184

31

3.7.

Ostalo

2.915

2.742

94

1.123.180

1.034.047

92

SKUPAJ

ZUP – pisma v upravnem postopku, ZKP – pisma v kazenskem postopku, ZPP – pisma v pravdnem postopku, EMS – hitra pošta za tujino,
UPS – hitra pošta v sodelovanju s podjetjem UPS Adria.
Opomba: V letu 2012 smo spremenili način evidentiranja telefaksnih sporočil (sedaj pod Ostalo) in dela virtualnih predplačniških kartic
operaterjev mobilne telefonije (sedaj pod Prodaja trgovskega blaga).
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Vrsta storitve

v 000 kos

Pošta Slovenije

Tabela 1
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V strukturi števila storitev največji delež pripada drugim poštnim storitvam

38
●
●
●
●

72 %

Druge poštne storitve

21 %

Univerzalna poštna storitev

4%

Ostale storitve

3%

Denarne storitve

2012

1. Poštne storitve
Poštne storitve so v primerjavi z letom 2011 upadle za 8 odstotkov, med njimi najbolj standardna in navadna
pisma, dopisnice in tiskovine v okviru univerzalne poštne storitve ter storitve prenosa direktne pošte in publikacij.
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.

Pošta Slovenije
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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 18-odstotni upad števila storitev glede na leto 2011. Razlogi za upad so:
• liberalizacija poštnega trga (večje število pošiljk, oddanih prek 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.
V okviru univerzalne poštne storitve beležimo nižje količine prenosa standardnih in navadnih pisem, dopisnic,
tiskovin, priporočenih in vrednostnih pisem, medtem ko pri navadnih paketih in paketih beležimo rast.
Druge poštne storitve
Pri drugih poštnih storitvah beležimo 5-odstotni upad števila storitev v primerjavi z letom 2011, med njimi so
posamezni segmenti storitev beležili različno dinamiko.
• Standardna, navadna pisma in dopisnice
Visoka rast je posledica evidentiranja pogodbene storitve Poslovno pismo v okviru te postavke. Storitev je bila
uvedena sredi leta 2011.

Poslovno
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• Dostop do omrežja
Visoka rast je posledica večje količine oddaj pošiljk prek izvajalcev zamenljivih storitev (prenos standardnih in
navadnih pisem prek dostopa do omrežja); ob koncu leta 2012 smo imeli sklenjene pogodbe za dostop do omrežja
s petimi izvajalci zamenljivih storitev.
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• Priporočena, vrednostna pisma, ZUP, ZKP, ZPP
Upad pošiljk je predvsem posledica manjše oddaje priporočenih pisem s storitvijo (ZUP, ZKP in ZPP) zaradi
spremembe načina pošiljanja odločb nekaterih strank s sprejetjem Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
v sredini leta 2012.
• Paketi, poslovni paketi, palete
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. V tujini oba segmenta običajno povezujejo s pojmom KEP-storitve (kurirske,
ekspresne in paketne storitve).
Paketne storitve so namenjene pošiljanju blaga in dokumentov v določenih rokih prenosa. Njihov upad je predvsem
posledica umika največjega kataloškega trgovca s slovenskega tržišča konec leta 2011. V okviru navedenih storitev
vpliv novih tehnologij (internet) prinaša sicer hiter razvoj spletne trgovine, ki pa trenutno v celoti še ni kompenzirala
upada kataloške trgovine.
• Hitra pošta
Hitra pošta je storitev, ki omogoča dostavo pošiljk znotraj mest, po Sloveniji in v tujino v izredno kratkih rokih prenosa.

• Publikacije
K publikacijam štejemo knjige, časopise, revije ter druge tiskane oblike periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih vsebin. Pri nenaslovljenih publikacijah beležimo 15-odstotni upad, pri naslovljenih in delno naslovljenih
publikacijah pa 10-odstotni upad. Zmanjšuje se število naročnikov naslovljenih publikacij, visok upad na področju
nenaslovljenih publikacij pa je posledica zmanjšanja oddaje in prenehanje oddajanja pošiljk nekaterih strank.
• Ostale storitve v okviru drugih poštnih storitev
Med ostale storitve v okviru drugih poštnih storitev vključujemo storitve vpisa pošiljk v popis oddanih pošiljk,
odtis štampiljke z oznako o plačani poštnini, lepljenje znamk, izredno dostavo in izredni prevzem pošiljk idr. V
primerjavi z letom 2011 so navedene storitve upadle za 7 odstotkov.

Pošta Slovenije

• Direktna pošta
Direktna pošta je oglaševalsko, marketinško in drugo reklamno sporočilo, ki je enako po vsebini in poslano
najmanj desetim naslovnikom. V letu 2012 smo beležili 8-odstotni upad nenaslovljene direktne pošte in 5-odstotni
upad naslovljene in delno naslovljene direktne pošte. Upad povpraševanja po storitvah direktne pošte je posledica
potrebe strank po zmanjšanju stroškov, ki jih je najlažje zmanjšati na področju oglaševanja. Pri obstoječih strankah
beležimo manjše oddaje in prenehanje oddajanja nekaterih vrst pošiljk, medtem ko vse več naših strank prehaja
v ciljno obveščanje svojih obstoječih in potencialnih strank, kar je prispevalo k nekoliko manjšemu upadu naslovljene direktne pošte, ki pa je predvsem posledica umika največjega kataloškega trgovca s slovenskega tržišča.

Letno poročilo 2012

Na področju storitev Hitre pošte beležimo 36-odstotno rast, ki je posledica povečanih oddaj obstoječih strank in
dodatnih poslov iz naslova sodelovanja s partnerjem UPS Adria v mednarodnem prometu.

Poslovno
poročilo

2. Denarne storitve

40

Pošta Slovenije opravlja denarne storitve v imenu in za račun Poštne banke Slovenije, d. d. – Bančna skupina Nove
Kreditne banke Maribor d. d.
Ugotavljamo, da število denarnih storitev na poštnih okencih upada. Splošni negativni trend se je nadaljeval tudi v
letu 2012 – v primerjavi z letom 2011 so te storitve upadle za 8 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 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
sklopu občinskih in mestnih blagajn, kjer je možno opraviti storitev brez plačila provizije.
Znižalo se je tudi število izplačil pokojnin in drugih prejemkov s pokojninskimi nakaznicami, saj se po naravni
poti postopoma zmanjšuje delež populacije, ki prejemajo pokojninske nakaznice. Mlajši upokojenci so navajeni
drugačnega, sodobnejšega poslovanja in sodelovanja z banko. Dodatni razlog za upad je sprememba zakonodaje na
področju socialnih transferjev in posledično prenos nekaterih izplačil na centre za socialno delo. Trend upadanja
teh storitev se bo tako nadaljeval.

3. Ostale storitve
V letu 2012 beležimo zmeren upad števila sprejetih telegramov in telefaksov, v skladu s trendom preteklih let, ki
je posledica drugih alternativnih možnosti sporočanja in izražanja voščil (elektronske voščilnice, SMS, MMS ipd.).
Obseg storitev iger na srečo (srečke, stave, loto) je upadel predvsem zaradi široke alternativne mreže z delovnimi
časi, ki so izrazito primerni za obstoječe in potencialne nove igralce, ter zaradi možnosti vplačil prek spleta.

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2012

Z izbrano ponudbo atraktivnega trgovskega in komisijskega blaga po ugodnih cenah dopolnjujemo ponudbo
poštnih in denarnih storitev na poštah. V letu 2012 smo nadaljevali z realizacijo projekta prostorske in storitvene
optimizacije vsebinsko nadgrajene ponudbe pošt in do konca leta uredili 82 pošt. Pošte so označene z usmerjevalnimi tablami in urejene s stojali, ki omogočajo pozicioniranje izdelkov po tipih in prodajnih poteh strank. V letu
2012 beležimo padec prodaje trgovskega blaga, ki je tesno povezan s poštnimi storitvami, ter rast prodaje komisijskega blaga, s katerim dopolnjujemo ponudbo na poštah.

Poslovno
poročilo

2.3.2
Mednarodno sodelovanje
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Udeležili smo se 25. kongresa Svetovne poštne zveze (SPZ) v Dohi, ki je bil posvečen temi »Nov svet, nova strategija«. SPZ je specializirana organizacija Organizacije združenih narodov, ki na svojem kongresu sprejme cilje
in strategijo poslovanja za obdobje do naslednjega kongresa. V letu 2012 je bila sprejeta nova poštna strategija, ki
poudarja tri dimenzije poštnega omrežja – fizično, elektronsko in finančno –, ter medsebojno povezanost, vodenje
in razvoj kot ključna področja za krepitev poštnih storitev v svetovnem merilu.
Sodelovali smo na plenarnih zasedanjih PostEuropa (Združenje evropskih javnih poštnih operaterjev), na zasedanjih SPZ 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. Gostili smo delavnico in forum naprednih elektronskih storitev pod okriljem PostEuropa ter organizirali srečanje pošt in carin s področja bivše Jugoslavije.

2.3.3
Poštne znamke in filatelistični izdelki

Vse priložnostne izdaje znamk so spremljali tudi ovitki in žigi prvega dne. V letu 2012 smo tako izdali 26 ovitkov
prvega dne in 25 žigov prvega dne.

Pošta Slovenije

V sodelovanju z Madžarsko pošto smo izdali blok s priložnostno poštno znamko na temo lončarstva oziroma
lončarskih vasi. Tako smo uspešno nadaljevali projekt skupnih izdaj s tujimi poštnimi operaterji. Skupne izdaje
veljajo za posebnost in veliko zanimivost tako med filatelisti kot širšimi interesnimi skupinami. Pripravili smo tudi
tematski komplet s slovenskim in madžarskim blokom.
Z znamkami smo obeležili tri zelo pomembne dogodke, ki so se v letu 2012 odvijali v Sloveniji, natančneje v
Mariboru: Maribor in partnerska mesta kot Evropsko prestolnico kulture, multilateralno filatelistično razstavo
Maribofila in mladinsko svetovno prvenstvo v šahu.
Prav tako smo z izdajo priložnostnih znamk obeležili XXX. poletne olimpijske igre v Londonu in dobitnico prve
zlate ženske olimpijske medalje za Slovenijo, Urško Žolnir.
Razen Letne mape znamk 2012, Letnika priložnostnih znamk 2012 v vložnem kartonu in različnih tematskih
kompletov smo izdali tudi posebno knjigo znamk z naslovom »Oblačilna dediščina na znamkah Pošte Slovenije«.
Že tretja knjiga znamk bralca popelje skozi različne pokrajine Slovenije in predstavi značilnosti in posebnosti
oblačilne dediščine.

Letno poročilo 2012

V letu 2012 smo izdali sedem rednih in 30 priložnostnih poštnih znamk ter eno razglednično dopisnico.

Poslovno
poročilo
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Ob vsakem izidu znamk, torej petkrat v letu, smo izdali tudi publikacijo Bilten, s katero v treh jezikih predstavljamo
vsakokratno izdajo znamk in filatelističnih izdelkov.
S številnimi akcijami smo uporabnikom še bolj približali storitev osebne poštne znamke. V letu 2012 smo tako
izdelali 270 tisoč znamk z 2.002 različnima motivoma.

2.3.4
Tržno komuniciranje in upravljanje
blagovne znamke

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2012

Cilji oglaševanja Pošte Slovenije so seznaniti ciljne skupine s ponudbo podjetja in posameznimi produkti oz. storitvami, opozoriti na prednosti in določene ugodnosti v ponudbi, spodbuditi zanimanje ciljnih skupin in doseči
obisk oz. nakup določene storitve ter krepiti imidž podjetja.
Medijske kampanje lahko strnemo na naslednja področja:
• Prodaja trgovskega blaga na poštah – tržno komuniciranje smo podprli s promocijami, ki so se že leto pred
tem izkazale za uspešne, predvsem z vidika svetovanja in nudenja pomoči kupcem. Promocije smo izvajali v prvi
polovici leta v času pred valentinovim in veliko nočjo, v drugi polovici leta pa smo s promocijami pospeševali
prodajo šolskih potrebščin v avgustu ter sveč v oktobru. V mesecu decembru smo jih popestrili tudi z obiskom
Poštarja Pavlija in Božička ter tako na poštah še dodatno poskrbeli za prijetno praznično vzdušje. Pomemben
kanal komuniciranja trgovskega blaga je ostal tudi Prodajni katalog ter druge možnosti znotraj pošt.
• LX-telegrami – v mesecu maju 2012 smo prenovili ponudbo LX-telegramov in pripravili nov katalog, ki smo ga
dostavili gospodinjstvom, ter izpeljali manjšo medijsko akcijo, kjer smo klasične produktne oglase kombinirali
s promocijskimi članki.
• Poslovni center – že uveljavljene informacijske storitve Pošte Slovenije, kot so E-Arhiv, Moja pošta, Pošta®ca in
Nadomestni informacijski center, smo ob koncu leta skupaj z naborom novih storitev v okviru Digitalne pisarne
združili pod imenom Poslovni center. Postavili smo popolnoma nov in svež koncept kreativne rešitve, ki se je
oddaljila od začrtane celostne grafične podobe ostalih storitev. Te storitve so dobile tudi nov spletni portal, ob
lansiranju na trg pa smo jih podprli z obširno oglaševalsko akcijo.
• Hitra pošta – izvedli smo dve medijski akciji, in sicer v maju in novembru. Cilj komunikacije s ciljnimi skupinami
je ostal informiranje o glavnih prednostih te storitve ter diferenciranje storitve v primerjavi s konkurenco, na kar
smo posebej opozarjali s promocijskimi članki in objavami v obliki nasvetov poslovnim strankam.
• Vaša pošta – od marca do maja 2012 smo na vseh poštah po Sloveniji izvajali akcijo pridobivanja novih naročnikov na storitev Vaša pošta.
• Denarne storitve – da bi povečali promet in zadovoljstvo obstoječih komitentov ter pridobili nove komitente
Nove KBM in PBS, smo v februarju izpeljali akcijo pospeševanja denarnih storitev na območju Dolenjske in
Bele krajine.

Poslovno
poročilo

• Osebne poštne znamke – oglaševali smo jih predvsem z letaki za gospodinjstva, za udeležence različnih
dogodkov in za obiskovalce pošt (velikonočna akcija in akcija v prednovoletnem času, ponudba za udeležence
NT konference). Posebne segmente ciljne skupine smo nagovarjali s pošiljanjem direktnih pisem (turizem,
poslovni partnerji). Oglaševalske aktivnosti so bile podkrepljene tudi z aktivnostmi pospeševanja prodaje s promocijami – maskotami. V tem letu smo za izvajanje teh promocij pripravili tudi nove maskote.
• Razvijanje fotografij, poštna potovanja, loto na poštah, prodaja vstopnic ipd. – storitve Pošte Slovenije
oglašujemo tudi s pomočjo 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).
• Svetovni dan pošte – 9. oktober – tudi v letu 2012 smo organizirali dneve odprtih vrat v poštnih logističnih
centrih (PLC) ter po vsej Sloveniji prireditve za otroke s Poštarjem Pavlijem.

43

Pojavljanje na socialnih omrežjih
V letu 2012 smo veliko aktivnosti v sklopu nastopa na socialnem omrežju Facebook posvetili rasti skupnosti,
zbrane na profilu Pošte Slovenije. S pojavnostjo na omenjenem družabnem omrežju Pošta Slovenije povečuje
svojo prepoznavnost, zvestobo do tržne znamke, pridobiva nove obiskovalce svoje spletne strani in posledično veča
prodajo svojih izdelkov in storitev. Kot vsa spletna družbena omrežja je tudi tukaj potrebna stalna prisotnost in
neprestana komunikacija z uporabniki.

Oglaševanje v prostorih pošt
Naši mediji so vedno bolj prepoznavni in uveljavljeni pri oglaševalcih. Prostori pošt in naši oglaševalski mediji so
uspešen medij za lokalno oglaševanje, zaradi velikega števila pošt in naklad tiskanih medijev pa tudi za nacionalno
oglaševanje. Oglaševalci se lahko odločajo za oglaševanje na poštnih okencih, monitorjih, v tiskanih medijih ali
pripravijo posebne ponudbe za ciljno skupino zaposlenih Pošte Slovenije. Veliko število dnevnih obiskov strank na
poštah pa zagotavlja oglaševalcem opaznost in s tem večji uspeh.

Aktivnosti za otroke

Tržne raziskave
V Pošti Slovenije smo v septembru 2012 izvedli raziskavo o zadovoljstvu strank s storitvami premičnih pošt Pošte
Slovenije. Uporabniki so izvajanje storitev ocenili kot zelo dobro, najbolj zadovoljni pa so bili s strokovnostjo
pismonoš in z njihovim odnosom.

Pošta Slovenije

Na spletni strani živi otroški kotiček s Poštarjem Pavlijem, kjer je vedno kaj novega, kjer ne manjka zabavnih
zgodbic o prigodah Poštarja Pavlija, besedil, Pavlijevih pesmic, igrarij, pobarvank in seveda nagradnih iger.
V decembru 2012 smo organizirali že tradicionalno Božičkovo pošto. »Poštni Božiček« je prejel prek šest tisoč pisem.

Letno poročilo 2012

Tudi v letu 2012 smo namenili veliko aktivnosti otrokom. Cilj naše komunikacije s to ciljno skupino je približati najmlajšim, ki rastejo v času elektronskih medijev, čar pisanja, pošiljanja in prejemanja pisem. 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.

Poslovno
poročilo
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2.4
POŠTNO OMREŽJE IN LOGISTIKA

2.4.1
Enote javnega poštnega omrežja
Konec leta 2012 je bilo v Sloveniji 560 enot poštnega omrežja, kar pomeni enako število enot v primerjavi z letom
2011. Enote poštnega omrežja vključujejo 556 pošt (386 dostavnih, 138 okenskih, ena začasna, tri pogodbene in 24
premičnih pošt ter štiri izpostavljena okenca), dva poštna logistična centra in dve paketni pretovorni pošti.
V letu 2012 smo odprli prve tri pogodbene pošte (Zdole, Križevci, Materija). Pogodbena pošta je prav tako kot
stalna pošta zavezana k opravljanju kakovostne in zanesljive univerzalne poštne storitve. Na pogodbeni pošti
lahko uporabniki poštnih storitev opravijo večino storitev povsem enako kot na običajni pošti: oddajo pisemsko
pošiljko ali paket za notranji in mednarodni poštni promet, dvignejo pošiljko, ki je pismonoša ni uspel dostaviti,
vplačajo obrazec UPN, poštno nakaznico, dobijo informacijo o stanju na osebnem računu, vplačajo sredstva na ali
jih dvignejo z osebnega računa in hranilne vloge Poštne banke Slovenije ter kupijo znamke, dopisnice, voščilnice,
nalepko APEK, obrazec UPN, paketno embalažo in pisemske ovojnice.

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2012

Pogodbene pošte predstavljajo nov korak k učinkovitejši reorganizaciji in optimizaciji mreže poštnih enot, hkrati
pa bodo pripomogle tudi k dolgoročni stabilnosti in uspešnosti poslovanja Pošte Slovenije ter socialni varnosti
njenih zaposlenih. Gre za odgovor na upadanje števila poštnih storitev ter liberalizacijo trga poštnih storitev, ki se
še posebno odraža v slabših poslovnih rezultatih najmanjših pošt.
Projekt optimizacije poštnega omrežja, v okviru katerega smo poenotili delovne čase pošt po Sloveniji ter v
pogodbene pošte preoblikovali prve tri stalne pošte, ima zakonsko podlago v Splošnem aktu o kakovosti izvajanja
univerzalne poštne storitve. Aktivnosti na tem področju so tudi v skladu z napovedmi razvoja poštnega in širšega
poslovnega okolja v prihodnjih letih tako doma kakor tudi s trendi v razvitih evropskih državah.

Poslovno
poročilo

Deleži različnih organizacijskih oblik pošt – največ je dostavnih pošt
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68,9 % Dostavne pošte
24,6 % Okenske pošte
4,3 %

Premične pošte

0,7 %

Izpostavljena okenca

0,5 %

Pogodbene pošte

0,4 %

Poštna logistična centra

0,4 %

Paketne pretovorne pošte

0,2 %

Začasne pošte

2012

Gostota javnega poštnega omrežja
Tipični kazalci gostote poštnega omrežja so število km2 ter število prebivalcev in gospodinjstev na pošto (vštete
dostavne, okenske, začasne ter pogodbene pošte). V letu 2012 je ena pošta v povprečju pokrivala 38,4 km2, 1.428
gospodinjstev oz. 3.894 prebivalcev.
Poštna okenca
Pošta Slovenije opravlja storitve na skupaj 1.148 poštnih okencih za delo s strankami, od tega:
• na 103 specializiranih okencih, na katerih lahko uporabniki opravijo samo določeno vrsto storitve – tisto, za
katero je okence specializirano,
• na 184 kombiniranih okencih, kjer je možno opraviti le določene storitve (npr. poštne storitve in nakup blaga,
denarne storitve in nakup blaga itd.), in
• 861 univerzalnih okencih, na katerih lahko uporabniki opravijo vse storitve.

Pogostost dostave

Pošta Slovenije

Število gospodinjstev, vključenih v dostavo prek izpostavljenih predalčnikov, se je zmanjšalo s 1.340 na 1.279
oziroma za 4,6 odstotka.

Letno poročilo 2012

V letu 2012 je bilo 62,5 odstotka gospodinjstev vključenih v šestkrat tedensko dostavo in 37,5 odstotka v
petkrat tedensko dostavo. V izpostavljene predalčnike prejema pošiljke pet- oz. šestkrat tedensko 0,17 odstotka
gospodinjstev.

Poslovno
poročilo

Kar dvema tretjinama gospodinjstev dostavljamo pošto tudi ob sobotah
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62,5 % 6-krat tedenska
37,5 % 5-krat tedenska

2012

2.4.2
Naprave poštnega omrežja in
transportna sredstva
V Pošti Slovenije uporabljamo različna sredstva za opravljanje poštnih storitev, kot so poštni nabiralniki, poštni
predali in izpostavljeni predalčniki. V primerjavi s predhodnim letom smo zmanjšali število poštnih nabiralnikov
z 2.608 na 2.345 in število poštnih predalov s 17.196 na 17.000.

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2012

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 1.255 transportnih sredstev – različnih transportnih vozičkov in
viličarjev, v zunanjem pa je transportnih sredstev skupaj kar 3.302. To so različni vozički za pismonoše, prikolice za
dvokolesa, kolesa, skuterji, osebna vozila, lahka in srednja dostavna vozila ter tovorna vozila. Število avtomobilov
smo v letu 2012 s 1.053 povečali na 1.074, število dvokoles pa s 1.905 na 1.908.

Poslovno
poročilo

2.5
UPRAVLJANJE S KAKOVOSTJO
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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 meri organ, ki je neodvisen 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).

Navedene vrednosti v celoti dosegamo oziroma jih presegamo. Glede na leto 2011 se je kakovost prenosa izboljšala, in sicer v roku D + 2 za 0,9 odstotne točke. Izmerjena kumulativna vrednost za leto 2012 je bila naslednja:
• v dveh delovnih dneh (D + 2) je bilo prenesenih 99,9 odstotka pošiljk,
• v treh delovnih dneh (D + 3) je bilo prenesenih 99,9 odstotka pošiljk.

Pošta Slovenije

Kakovost prenosa paketnih pošiljk, ki spadajo v obseg univerzalne poštne storitve, se je ugotavljala na podlagi in
v skladu z 11. členom Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, po katerem 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).

Letno poročilo 2012

Glede na preteklo leto se je kakovost prenosa izboljšala, in sicer v roku D + 1 za 1,1 odstotne točke. Podatki
merjenja kakovosti za leto 2012 so naslednji:
• v enem delovnem dnevu (D + 1) je bilo prenesenih 97,3 odstotka pošiljk,
• v dveh delovnih dneh (D + 2) je bilo prenesenih 99,8 odstotka pošiljk,
• v treh delovnih dneh (D + 3) je bilo prenesenih 100 odstotkov pošiljk.

Poslovno
poročilo
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Kakovost prenosa poštnih pošiljk v
mednarodnem poštnem prometu
Na področju mednarodnega poštnega prometa redno sodelujemo v neodvisnem merjenju kakovosti prenosa prednostnih pisemskih pošiljk UNEX in v merjenju kakovosti prenosa paketnih pošiljk, ki ju vodi podjetje International
Post Corporation.
Standarde kakovosti na področju prenosa mednarodnih prednostnih pisemskih pošiljk določa poštna direktiva
EU, in sicer mora biti 85 odstotkov pošiljk dostavljenih v treh dneh (D + 3) in 97 odstotkov pošiljk v petih dneh
(D + 5). V merjenju se poleg prenosa pošiljke od oddaje do vročitve naslovniku meri tudi dostava pošiljke znotraj
naslovne države. Za doseganje omenjenih standardov mora biti dan po prispetju v Slovenijo dostavljenih najmanj
85 odstotkov prednostnih pisemskih pošiljk.
V letu 2012 smo dan po prispetju v Slovenijo dostavili kar 96,2 odstotka prednostnih pisemskih pošiljk, kar nas
uvršča med prve tri poštne operaterje, med 34-imi, ki sodelujejo v neodvisnem merjenju kakovosti. Rezultati so se
v primerjavi z letom 2011 – ko smo dan po prispetju dostavili 95 odstotkov prispelih pošiljk – izboljšali.
Merjenje kakovosti prenosa poteka tudi na področju izmenjave mednarodnih poslovnih paketov. Cilji za doseganje
kakovosti in s tem 100-odstotno plačilo za dostavo v naslovni državi so dogovorjeni med podpisnicami t. i.
EPG-sporazuma (E Parcel Group). Za polno plačilo mora Pošta Slovenije dan po prispetju v Slovenijo dostaviti
100 odstotkov prispelih paketov. Že dve leti zasedamo prvo mesto, saj nam uspe pravočasno dostaviti več kot 99
odstotkov prispelih paketov.

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).

Pošta Slovenije
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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 2012 je bilo vloženih 1.889 pritožb na univerzalno poštno storitev, od tega
1.696 pritožb v notranjem poštnem prometu in 193 pritožb v mednarodnem poštnem prometu. Od vseh vloženih
pritožb na univerzalno poštno storitev je bilo 460 pritožb upravičenih (442 v notranjem in 18 v mednarodnem
poštnem prometu). V obdobju poročanja smo odškodnine izplačali za 96 pritožb (94 v notranjem prometu in dve
v mednarodnem poštnem prometu). Povprečen čas, potreben za izplačilo odškodnine pritožniku, ki se šteje od
dneva, ko je bila pritožba sprejeta, je bil 36,2 dneva.
V primerjavi z letom 2011 je bilo na univerzalno poštno storitev v letu 2012 vloženih 352 pritožb manj (15,7
odstotka), in sicer se je v notranjem prometu število vloženih pritožb znižalo za 15,8 odstotka (319 pritožb manj),
v mednarodnem prometu pa za 14,6 odstotka (33 pritožb manj).

Poslovno
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Pošta Slovenije je javni naročnik po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS – UPB 3, Ur. l. RS, št. 72/2011).
V letu 2012 je bilo izvedenih 133 postopkov velikih vrednosti, 82 postopkov male vrednosti in 667 enostavnih postopkov. Z ažurnim izvajanjem postopkov javnega naročanja smo zagotavljali nemoten poslovni proces in
gospodarno ter časovno ustrezno oskrbo.
Pri naročanju smo sledili določilom Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011), kar pomeni, da
so bile okoljske zahteve vključene med merila za izbor najugodnejših ponudb pri vseh predmetih naročil, ki jih
uredba obravnava. Pri tem je treba poudariti, da smo v letu 2012 nabavljali do okolja prijazno opremo po zahtevah,
ki so presegale tiste iz prehodnega obdobja veljavnosti uredbe (kot npr. kolesa na električni pogon, energetsko
varčno računalniško opremo, energetsko varčne ogrevalne, prezračevalne in hladilne sisteme z boljšimi izkoristki
na osnovi alternativnih virov ipd.), s čimer smo sledili usmeritvam strategije energetske učinkovitosti, varčne rabe
energije in skrbi za okolje.
V nabavnih procesih smo izvajali racionalizacijske ukrepe, da bi nižali stroške ob zagotavljanju ustrezne kakovosti.
V fazi priprave naročil smo analizirali predmete naročil in trg, da bi glede na utemeljene potrebe pridobili najugodnejše ponudbe. Pri izvajanju pogodb in operativne nabave smo zaradi zagotavljanja večjega nadzora nad porabljenimi količinami in aktivnosti za doseganje ugodnih tržnih cen v procesih vzpostavili dodatne notranje kontrole.

2.7

Pošta Slovenije

V letu 2012 smo za investicije (po denarnem toku) namenili 14.006 tisoč EUR. 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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NALOŽBE
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Največ investicijskih sredstev (po denarnem toku) smo namenili za informacijsko tehnologijo,
zgradbe in transportna sredstva
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25 %

Informatika

24 %

Zgradbe

20 %

Transportna sredstva

17 %

Varovanje

9%

Ostalo

2%

Oprema za pošte

1%

Investicijsko-tehnična
dokumentacija

1%

Kapitalske naložbe

1%

Sprejemna mehanizacija

2012

Zgradbe in oprema za pošte
V nove poslovne prostore sta bili preseljeni pošti 2282 Cirkulane in 8280 Brestanica, v obnovljenih prostorih je
začela poslovati pošta 1113 Ljubljana. Zaključena so bila dela za ureditev nove kotlovnice v objektu Celje – Krekov
trg in energetike v objektu Slomškov trg v Mariboru. V letu 2012 so potekale aktivnosti za obnovo ali preselitev še
20 pošt, večina aktivnosti je še v teku.
Pri investicijah v objekte smo skrbeli za energetsko učinkovitost in upoštevali zahteve in smernice za izgradnjo
nizkoenergetskih objektov (več v poglavju 3.3.).

Pošta Slovenije
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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 skuterje na električni pogon.
Pri dopolnjevanju kapacitet voznega parka upoštevamo veljavne kriterije za odpis, strukturo terena in obseg
prometa. V letu 2012 smo nabavili:
• Lahka dostavna vozila, ki se uporabljajo predvsem za redno dostavo, dostavo Hitre pošte in tudi 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).
• Tovorna vozila, ki se uporabljajo predvsem za prevoze poštnih pošiljk med PLC in poštami ter med obema PLC.
Prav tako skrbimo, da se zamenjava maziv in raznih tekočin (motorno olje, zavorno olje, hladilna tekočina …),
pnevmatik itd. izvaja na pooblaščenih servisih, ki so dolžni zagotoviti ustrezni način ravnanja z odpadki.

Sprejemna mehanizacija
Sredstva smo namenili za nove stroje za štetje bankovcev in stroje za vezanje svežnjev.

Poslovno
poročilo

Informatika
Sredstva za investicije na področju informatike smo porabili za:
• vzpostavitev aplikativne podpore za vodenje letnih razgovorov (organizacijskih vodij z zaposlenimi),
• prenovo infrastrukturne in aplikativne opreme v Telegrafu,
• dodatno uporabniško opremo na poštnih enotah,
• prenovo komunikacijske opreme,
• uporabniško opremo za podporo novim storitvam,
• nadgradnjo poslovnega dela informacijskega sistema in
• informacijsko opremo za izvedbo razvoja novih storitev.
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Varovanje
V Pošti Slovenije smo se v zadnjih letih srečali z izjemnim porastom števila kaznivih dejanj ropov poštnih poslovalnic. Za zmanjšanje varnostnega tveganja so bile tudi v letu 2012 poleg nekaterih organizacijskih ukrepov izvedene
aktivnosti v smislu montaže dodatne mehanske zaščite na varnostno najbolj izpostavljenih poštah (150 poštnih
poslovalnic), montaže sistema video nadzora na 150 poštnih poslovalnicah in izgradnje lastnega varnostno-nadzornega centra, montaže sistema dimnih denarnih pasti na 270 poštnih poslovalnicah, opreme poštnih vozil s sistemi
za sledenje ter izpeljani postopki za izbor najugodnejših ponudnikov za mehansko zaščito še za dodatnih 50 pošt.

Ostalo
Nabavili smo pohištveno in ostalo opremo za izboljšanje tehnoloških procesov ter klimatske naprave za ureditev
klimatizacije na poštah.
Na 15-ih objektih so bila izvedena manjša investicijska dela za ureditev komunalnih in energetskih priključkov ter
nadstrešnic, zamenjana je bila nefunkcionalna pohištvena oprema, peči, plinska trošila oz. urejen način ogrevanja.

Kapitalske naložbe

INFORMATIKA
Pošta Slovenije ima eno največjih, najbolj razvejanih ter najbolj enovitih informacijskih okolij v državi. Z informacijsko tehnologijo smo prisotni na vseh lokacijah. Imamo 1.474 poštnih (bančnih) okenc, 247 zalednih delovnih
mest in več kot 850 delovnih mest na upravi in v PE. Upravljamo več kot 15.000 kosov IT-opreme ter več kot 5.000
km komunikacijskih povezav. Mesečno izdamo tudi več kot 3 milijone računov ter zabeležimo v povprečju 94
milijonov storitev. Hkrati pa imamo še okoli 100.000 zunanjih uporabnikov. Informacijski sistem kot celota je v
dobri kondiciji, saj zagotavlja ustrezno stabilnost, varnost in odzivnost delovanja. Prav tako zagotavljamo ustrezno
odzivnost implementacije sprememb glede na zakonske zahteve in poslovne potrebe. Za ohranjanje dobre kondicije
informacijskega sistema so zato potrebna kontinuirana finančna in razvojna vlaganja v posamezne segmente.

Pošta Slovenije

2.8
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Vplačali smo osnovni kapital za podjetje PS VilaMedia, oglaševalska agencija d. o. o.
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Delovanje informacijskega sistema v letu 2012
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Kot prednostne naloge na področju informacijske tehnologije lahko štejemo skrb za zagotavljanje visoke razpoložljivosti in varovanje integritete informacijskega sistema Pošte Slovenije. Ponovno lahko ugotovimo, da smo bili
na tem področju uspešni, saj je informacijski sistem zagotavljal ustrezno razpoložljivost in odzivnost, prav tako pa
nismo beležili »uspelih« varnostnih incidentov.
• Širitev kapacitet na hrbteničnem omrežju
Za potrebe nadaljnjega razvoja storitev in posodabljanja informacijskega sistema smo v letu 2012 širili kapacitete na
hrbteničnem omrežju in na optičnih prenosnih sistemih. Prav tako smo prenovili in nadgradili vse domenske kontrolerje v okolju informacijskega sistema Pošte Slovenije. Zaradi povečanih potreb storitve E-Arhiv smo prenovili
in dogradili kapacitete infrastrukturnega okolja.
• Lastni sporočilni sistem
Za potrebe nujnega internega obveščanja v okviru UPO-sistema smo razvili lastni sporočilni sistem, ki ga uporabljamo za podporo našim storitvam. Uporabili smo ga tudi kot nepogrešljiv gradnik v okviru prenove infrastrukturne, uporabniške in aplikativne opreme storitve telegrafije. Razvili smo lastni skupni spletni plačilni modul, ki je
našim strankam na voljo ob plačevanju storitev.
• Nadgradnja kadrovskega informacijskega sistema
Zaradi uvedbe nove kolektivne pogodbe in nove sistemizacije delovnih mest smo ustrezno prenovili in dogradili
kadrovski informacijski sistem. V okviru celovitega HRM-pristopa pa se je v preteklem letu začela tudi informatizacija vodenja letnih razgovorov.
• Vzpostavitev podatkovnega skladišča
Zaključen je bil projekt vzpostavitve podatkovnega skladišča in poslovnega obveščanja s poudarkom na prodajnih
vsebinah.

Pošta Slovenije
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• Aplikativna podpora za vodenje centralnega registra naslovov
V celoti je bila razvita nova aplikativna podpora za vodenje centralnega registra naslovov, ki je eden izmed temeljnih
registrov, na katerem bo temeljil projekt prenove priprave dostave, izročitve, dostave in informatizacije pismonoš. V
kontekstu omenjenih aktivnosti sta bili razviti tudi novi aplikativni podpori za naslovnikovo in pošiljateljevo naročilo.
• Nadgradnja storitve moja.posta.si
Prav tako smo nadgradili storitve verodostojne izmenjave digitalnih dokumentov (moja.posta.si), in sicer s podporo
delovanja na ostalih razširjenih spletnih brkljalnikih. Zaključili smo projekt implementacije podpore za mednarodno e-vročanje v okviru storitve moja.posta.si.
• Certifikatska agencija
Pravi prodajni hit preteklega leta pa je bilo kvalificirano digitalno potrdilo na USB-ključku.

Poslovno
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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 obstoječ sistem upravljanja s tveganji in za stalno spremljanje in obvladovanje tveganj poslovnega okolja vzpostavili celovit sistem korporativnega upravljanja s tveganji (KUT). Sistem stalno preverjamo in dopolnjujemo, da bi bila ključna tveganja,
ki jim je Pošta Slovenije izpostavljena, pravočasno prepoznana, ovrednotena in ustrezno obvladovana. V letu 2012
smo posebni poudarek namenili aktivnostim izobraževanja zaposlenih o procesu upravljanja s tveganji in krepitvi
zavesti o pomembnosti tega procesa v vse bolj negotovem okolju.

Pravilnik o korporativnem upravljanju tveganj v Pošti Slovenije natančno opisuje postopke ter odgovornosti in
pristojnosti v procesu KUT. 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 poslovnih
procesov (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. Kontrolo izvajajo za to pooblaščeni delavci, poslovodstvo in Služba notranje revizije.

Pošta Slovenije

Cilj procesa KUT je sistematično in pravočasno prepoznavanje potencialnih nevarnosti kot tudi priložnosti ter
izvajanje in spremljanje ustreznih ukrepov za njihovo obvladovanje. Vse to 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.
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Strategija KUT temelji na strategiji Pošte Slovenije in njenem strateškem razvojnem programu. V tem okviru je
proces KUT vzpostavljen kot strukturiran, skladen in neprekinjen proces, ki se odvija 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.
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Proces korporativnega upravljanja s tveganji
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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).
Sistemska členitev tveganj v letu 2012
Tabela 2

Pošta Slovenije
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Zap.
št.

Vrsta tveganja

Zap.
št.

Vrsta tveganja
Tveganja delovanja

1.

Tveganja okolja

2.

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).
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Matrika izpostavljenosti Pošte Slovenije tveganjem
Tabela 3
Verjetnost
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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

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).
Stopnje sprejemljivosti tveganj
Tabela 4
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.

Obvladovanje tveganj v letu 2012
Na rezultate poslovanja v letu 2012 je vplivala gospodarska in finančna kriza, liberalizacija trga poštnih storitev iz
leta 2011 in posledično vedno večja konkurenca. Pošta Slovenije je soočena tudi z vse večjo substitucijo klasičnega
komuniciranja z elektronskim načinom komuniciranja. Poslovanje pa še bolj otežujejo spremembe zakonodaje ter
nižanje stroškov uporabnikov storitev.

Pošta Slovenije

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 tveganj (v zvezi s tveganjem ni sprejeta nobena dodatna aktivnost, poslovna priložnost se išče drugje).
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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.
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V letu 2012 smo bili tako zaradi makroekonomskih razmer oz. gospodarske krize 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 in
• kreditnim tveganjem.
Izpostavljenost posameznim skupinam tveganj v letu 2012
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Stopnja verjetnosti

Makroekonomske razmere

✖

Tveganje zakonodaje in regulative

●

Tveganje komuniciranja z javnostmi

✖

Tveganje izgube tržnega deleža

●

Zadovoljstvo uporabnikov
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Odškodninske tožbe

●

Nedoseganje pričakovanih kapitalskih donosov
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Napake zaposlenih

▲

Nerazpoložljivost zaposlenih
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Nemotiviranost zaposlenih

▲

Razvoj storitev in zmogljivosti
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Delovanje poštnega omrežja

▲

Delovanje informacijske infrastrukture

✕

Varnost tveganja

■

Informacijska varnost

✕

Zaščita

■

Zagotavljanje resursov

✕

Menedžment procesov

■

Kreditno tveganje
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Tveganja okolja

Ocenjujemo, da smo tveganja komuniciranja z javnostmi obvladovali uspešno. V komunikacijski strategiji je
bil poudarek na komuniciranju z zunanjimi in internimi javnostmi ter doslednem uveljavljanju celostne grafične
podobe, s ciljem ohranitve dobrega imena Pošte Slovenije. S tem namenom redno spremljamo objave v javnostih
prek socialnih omrežij, z vsakoletnim sprejemom za upravnike pošt in delovnimi srečanji generalnega direktorja po
poštnih enotah krepimo sodelovanje in komunikacijo s sodelavci na vseh ravneh, organiziramo dogodke za eksterno
javnost (promocije znamk, odprtja pošt, vsakoletni sprejem za poslovne partnerje in podobno), za zaposlene pa je
organiziran dan odprtih vrat poslovodstva. Z ustreznim pristopom v komuniciranju smo v letu 2012 pravočasno
reagirali na negativne objave v medijih, objavili pojasnila ter vzdrževali korektne odnose z novinarji.
Trženjska tveganja
Gospodarska in finančna kriza ter posledično povečano število stečajev, racionalizacijski ukrepi strank zaradi
gospodarske kriza ter upad splošne kupne moči, vpliv liberalizacije trga poštnih storitev iz leta 2011 in vedno
večja konkurenca so pomembno vplivali na realizacijo tveganj izgube tržnega deleža. Tako se je v sklopu teh
tveganj uresničila izguba prihodkov iz naslova univerzalne storitve. Ta je posledica dostopa izvajalcev zamenljivih
poštnih storitev do omrežja Pošte Slovenije (višino popustov določa APEK), uporabe substitutov (elektronski način
komuniciranja) in racionalizacije poslovanja velikih strank (banke, zavarovalnice, ZPIZ idr.). Tveganje strukturnih
sprememb se poleg v poštnem kaže tudi v segmentu denarnih storitev, kar se odraža v upadanju storitev plačilnega
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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 glede na preteklo leto.
Skupino zunanjih tveganj je najbolj zaznamovala podskupina tveganj zakonodaje in regulative. Ključno tveganje
tega področja je bilo tveganje sprejema podzakonskih predpisov, ki bi lahko postavili Pošto Slovenije v slabši položaj
od konkurence. Na tem področju tveganj smo aktivno delovali v smeri sprememb podzakonskih predpisov Zakona
o poštnih storitvah (ZPSto-2), naročili izvedbo primerjalne študije o obsegu regulativnega nadzora, stalno in proaktivno komunicirali z APEK-om, sodelovali s pristojnim ministrstvom in ga seznanjali s situacijo na področju
posledic regulacije, sprememb poštnega omrežja ter obveščali javnosti. Da bi izboljšali odnose z APEK-om, smo v
juniju 2012 začeli sodelovati s svetovalno družbo, ki je med drugim specializirana za urejanje odnosov med regulatorji in izvajalci, predvsem na področju uskladitve poslovanja z regulativnimi predpisi ter razvijanja strategij poslovanja družbe na področjih, ki so podvržena regulativnemu nadzoru. V drugi polovici leta 2012 je opazen napredek
v uskladitvi stališč z APEK na področju optimizacije poštnega omrežja, predvsem pri spremembah delovnih časov
ter preoblikovanju pošt v pogodbene pošte. APEK je v letu 2012 že izdal šest odločb za preoblikovanje stalnih pošt
v pogodbene (Zdole, Materija, Križevci, Osilnica, Šentrupert in Breginj).
Tveganje zvišanje koncesijske dajatve za študentsko delo s 14 na 23 odstotkov je bilo s sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012) konec meseca maja 2012 sicer realizirano, vendar preseganja stroškov iz
naslova študentskega dela v letu 2012 ni bilo, saj smo z optimiziranjem procesov študentsko delo uspešno obvladovali. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo tveganje zakonodaje in regulative uspešno obvladovali.

Pošta Slovenije

Med tveganja okolja smo uvrstili zunanja tveganja, trženjska tveganja ter strateške povezave in naložbe.
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prometa zaradi substitucije z e-poslovanjem in močni konkurenci na tem področju. Na področju nenaslovljene
direktne pošte pa so upad prihodkov povzročili popusti t. i. konsolidatorjem, kar pa je v skladu z danimi zavezami
Pošte Slovenije do AVK. Nezadostna rast prihodkov je tudi na področju prodaje i-storitev, kar je v pretežnem delu
posledica gospodarske krize in konkurence na tem področju. Ocenjujemo, da smo v letu 2012 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. 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. Standardi kakovosti so predpisani tudi s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne
poštne storitve. Kakovost se redno meri in spremlja ter je v okviru zahtevanih standardov, zato ocenjujemo, da smo
tveganje obvladovali uspešno.
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
to negativno odrazilo v izkazu poslovnega izida družbe za leto 2012 v višini 4,3 milijona evrov.

Tveganja delovanja

Pošta Slovenije
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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 sposobnost.
Kadrovska tveganja
Pošta Slovenije je že zaradi same narave poštne dejavnosti kot delovno intenzivne dejavnosti in zaradi velikega
števila zaposlenih pomembno izpostavljena kadrovskim tveganjem, v okviru katerih so najpomembnejša tveganja
zlorab in prevar zaposlenih, absentizem, nemotiviranost in nezadovoljstvo zaposlenih ter poškodbe pri delu. Odrazijo
se predvsem v odsotnosti 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 s 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 nadzora (inšpektorji
notranje kontrole, notranji revizorji, pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja idr.) in zunanjega nadzora
(zunanji revizorji, Poštna banka Slovenije idr.) pa ta dejanja odkrivamo in sankcioniramo. Kljub navedenemu pa
so v letu 2012 bili ugotovljeni primeri poneverbe, goljufije, tatvine ipd. zaposlenih v skupni višini 140 tisoč EUR,
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 zdravniškimi pregledi, zunanjim nadzorom bolniških odsotnosti idr.
Število vseh poškodb pri delu v letu 2012 se je v primerjavi z letom 2011 sicer povečalo za 0,65 odstotka (tj. s 306
na 308 poškodb pri delu), vendar se je za 10,98 odstotka (tj. za 884 dni) zmanjšalo število izgubljenih dni zaradi
poškodb pri delu. Kljub temu pa je Pošta Slovenije glede na specifiko poštne dejavnosti in velikega števila zaposlenih tveganju poškodb pri delu visoko izpostavljena, zato odgovorna organizacijska enota za to področje (Oddelek za
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varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom) v skladu z zakonodajo in internimi akti izvaja številna izobraževanja in usposabljanja, izvaja nadzore in opozarja na morebitna tveganja za poškodbe ter opravlja druge redne
naloge z namenom obvladovanja tveganj poškodb pri delu.
Tveganje nezadovoljstva zaposlenih (sistem nagrajevanja, obremenjenost, delovni pogoji idr.) se je zaradi sprejetja
nove kolektivne pogodbe v marcu 2012 realiziralo deloma, vendar večjega odpora zaposlenih ni bilo, saj je večina novo
pogodbo tudi podpisala. Nezadovoljivo angažiranost zaposlenih obvladujemo z ukrepi, kot so: nagrajevanje koristnih
predlogov in idej, sistem izobraževanja, redno komuniciranje s sindikati in svetom delavcev, interna komunikacija,
letni razgovori z zaposlenimi, izplačilo delovne uspešnosti in udeležba na dobičku v skladu s poslovnimi rezultati.
Ocenjujemo, da smo kadrovska tveganja z izvajanjem številnih ukrepov na tem področju uspešno obvladovali.
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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.
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. Merjenje kakovosti prenosa poštnih pošiljk v
notranjem poštnem prometu izvajamo v skladu z zahtevami standarda SIST EN 13850. Letni rezultati kumulativne
vrednosti kakovosti prenosa so nad predpisano vrednostjo, in sicer za 2,3 odstotka za rok D + 1 (95 odstotkov) in
za 0,3 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 že 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.
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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, kar je posledica vse bolj spremenjenih
zahtev strank (tako pravnih kot fizičnih oseb) in s tem povezanih sprememb trga (upad klasičnih poštnih storitev).
Zato v skladu s strategijo razvoja sledimo trendom trga in zahtevam kupcem ter razvijamo in uvajamo nove storitve
(npr. Digitalna pisarna). Tveganje razvojnega oz. tehnološkega zaostanka obvladujemo s spremljanjem in »bench
markingom« tujih poštnih operaterjev ter konkurence, raziskavo trga ter vzpostavljenim sistemom kontinuiranega
spodbujanja pritoka idej za nove storitve oziroma izboljšave storitev od sodelavcev in strank. SPP skrbi za uporabo
predpisane projektne metodologije in nadzor nad izvedbo projektov, ki so usklajeni z letnim poslovnim načrtom
in strategijo podjetja.
Tveganje izplačila udeležbe na dobičku lastniku se je v letu 2012 uresničilo, saj smo iz naslova udeležbe pri dobičku
izplačali 8 milijonov evrov lastniku in 3 milijone evrov zaposlenim. Dinamika previsokih izplačil dobička ali drugih
zahtev lastnika v prihodnosti pa bi lahko ogrozila nadaljnji razvoj podjetja. V letih do 2017 namreč predvidevamo visoka vlaganja v posodobitev poštne logistične tehnologije, kjer so potrebne zamenjave ali nadgradnje.
Ocenjujemo, da smo tveganje razvoja obvladovali dokaj uspešno.
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Obvladovanje tveganj na tem segmentu je zagotovljeno z dolgoletnim sodelovanjem s ponudnikom vzdrževanja
oz. 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.

Pošta Slovenije
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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
poštnih poslovalnic se je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo za tri in v primerjavi z letom 2010 za
sedem. Število vlomov v 2012 pa se je primerjalno glede na leto 2011 zmanjšalo za šest in glede na leto 2010 za devet.
Področju informacijske varnosti smo posvečali veliko pozornosti in ocenjujemo, da smo tveganja uspešno obvladovali. V skladu z zakonodajnimi zahtevami in na podlagi lastne iniciative smo izvajali notranje in zunanje revizijske preglede posameznih segmentov informacijskega sistema. Tveganje človeških virov, ki upravljajo in uporabljajo informacijski sistem, obvladujemo s pomočjo dodeljevanja ustreznih pravic na centralnem nivoju in s tremi,
domensko ločenimi okolji (razvojno, testno in produkcijsko). Nevarnosti računalniških virusov pa obvladujemo
z uporabo centraliziranega sistema nadzora in upravljanja. Prav tako kontinuirano skrbimo za ustreznost orodja
in za neprekinjenost pogodbenega odnosa s principalom za sprotno zagotavljanje najnovejših informacij o novi
zlonamerni kodi.
Tveganja splošnega menedžmenta
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 okviru investicij je v enem primeru prišlo do nepredvidenih gradbenih del sanacije zemljišča in
iz tega naslova višje vrednosti investicije od načrtovane. V navedenem primeru je prišlo do uresničitve zunanjega
tveganja – prodajalec je zamolčal informacije, Pošta Slovenije pa je v zvezi s tem že izvedla vse ustrezne ukrepe.
V letu 2012 pa smo sicer realizirali nižje izvršene investicije v zgradbe zaradi spremenjenih investicijskih namer
ob upoštevanju strateškega razvojnega projekta optimizacija delovnih časov pošt. Glede na cilje oz. usmeritve
projekta smo posledično določene projektne aktivnosti na področju načrtovanega investicijskega cikla v objekte
začasno zadržali. Razlog je v ponovni presoji upravičenosti posameznih investicij z vidika lokacije dostavnih pošt
po izvedeni centralizaciji dostave, spremenjena izhodišča pa so pojasnjena v noveliranih investicijskih programih.
Ostale investicije so bile izvedene v okvirih vrednosti iz investicijskih programov, ostala naročila pa 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. V sklopu nabavnih tveganj je dvig cen naftnih derivatov ponovno vplival
na povečanje stroškov za energente ter preseganje načrtovanih vrednosti energentov. Kljub zamikom pri sklenitvi
pravnih poslov in preseganju stroškov za energijo ocenjujemo, da smo tveganja uspešno obvladovali.

Poslovno
poročilo

V okviru menedžmenta procesov smo najbolj izpostavljeni tveganju neustrezne optimizacije poslovnih procesov,
kar obvladujemo s pripravo variant optimizacije, simulacijami in »benchmarkingom« dobrih praks. V letu 2012
smo zaključili projekt Menedžment poslovnih procesov, katerega cilj je bil vzpostavitev dodatnega kontrolnega
mehanizma za zagotavljanje optimalnosti poslovnih procesov. Rezultat projekta je bil izdelana analiza in na njeni
podlagi izdelani predlogi za izboljšanje poslovanja. Sprejeta je bila odločitev, da se kratkoročni ukrepi vključijo v
redne aktivnosti, medtem ko se k ostalim ukrepom pristopi postopno oz. fazno. Tveganja napačne optimizacije smo
v 2012 obvladovali še s projektnim vodenjem in njegovim spremljanjem (projektna pisarna) ter z vzpostavljenim
sistemom korporativnega upravljanja s tveganji, ki ga nenehno izboljšujemo.
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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 2012
znaša 1,2 promila v poslovnih prihodkih (v letu 2011 je znašala 4,6 promila), 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.

Strateški vidik tveganj
V naslednjih letih bomo najbolj izpostavljeni (tabela 5):
• zunanjim tveganjem (makroekonomske razmere, tveganje zakonodaje in regulative),
• trženjskim tveganjem (tržni delež, zadovoljstvo uporabnikov, konkurenca),
• tveganjem razvoja (razvoj storitev in zmogljivosti) in
• kreditnim tveganjem.

Pošta Slovenije

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 uspešno obvladujemo s skrbnim načrtovanjem denarnih
tokov (investicij, obvladovanjem kreditnega tveganja in tekočega poslovanja) in z najemom revolving kredita.

Letno poročilo 2012

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. Upoštevajoč
razmere na bančnih trgih in finančno stanje podjetja (boniteta) tveganje obvladujemo uspešno.

Poslovno
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Stopnje izpostavljenosti Pošte Slovenije posameznim vrstam tveganj
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Tabela 5
Zap.
št.

Vrsta tveganja

1.

Tveganja okolja

1.1.

Zunanja tveganja

Nizka (1–3)

Obvladljiva (4–8)

X

1.2.

Trženjska tveganja

1.3.

Strateške povezave in naložbe

2.

Tveganja delovanja

X
X

2.1.

Kadrovska tveganja

2.2.

Tveganja razvoja

2.3.

Tveganja delovanja infrastrukture

2.4.

Tveganje varnosti in zaščite

X

2.5.

Splošni menedžment

X

2.6.

Kreditno tveganje

2.7.

Valutno tveganje

Visoka (9–16)

X
X
X

X
X

2.8.

Obrestno tveganje

X

2.9.

Tveganje plačilne sposobnosti

X

Zavedamo se, da bo samo intenzivno izvajanje aktivnosti na področju obvladovanja tveganj zagotovilo Pošti
Slovenije uspešno poslovanje v prihodnosti.

Pošta Slovenije
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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, izobraževanje in udeleževanje na pomembnejših seminarjih in konferencah s področja obvladovanja tveganj in sorodnih
področjih ter spremljanje trendov in dobre prakse na področju metodologij za upravljanje s tveganji.

2.9.2
Notranja revizija
Služba notranje revizije Pošte Slovenije (SNR) 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

Poslovno
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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 sistema notranje
kontrole in upravljanja s tveganji. O ugotovitvah in priporočilih za izboljšanje učinkovitosti notranjih kontrol za
obvladovanje tveganj SNR redno obvešča revidirane osebe in poslovodstvo Pošte Slovenije, četrtletno pa tudi revizijsko komisijo nadzornega sveta.
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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 področij. Obseg in razpored
notranjerevizijskih nalog pa je opredeljen v strateških usmeritvah in letnem načrtu delovanja službe.
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 trženja, nabave, logistike, mednarodnega poslovanja, področju informacijske tehnologije in informacijske varnosti, kadrovske funkcije ter korporativnega upravljanja.
V letu 2012 so bili v SNR zaposleni trije notranji revizorji, ki so poleg revizijskih pregledov v letu 2012 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 poslovno leto 2011,
ter zbiranje in pripravo podatkov predhodne revizije poslovanja za poslovno leto 2012. Prav tako so koordinirali
izvedbo posebnih pregledov poslovanja Pošte Slovenije, ki so jih izvedle pristojne neodvisne zunanje revizijske
družbe oz. drugi izvajalci nadzora.
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.

Oddelek notranje kontrole (ONK) je organiziran kot oddelek v Področju korporativne varnosti in nadzora. Vodja
oddelka koordinira v določenih segmentih dela tudi delo inšpektorjev na poslovnih enotah, ki so odgovorni neposredno direktorjem poslovnih enot.
Inšpektorji notranje kontrole, strokovnjaki na področju tehnologije dela pošte, delujejo pri svojem delu samostojno
in v skladu z navodilom za delo notranje kontrole, ki ga je sprejel generalni direktor. S svojim delom usmerjajo
pošte in zaposlene pri zagotavljanju kakovosti storitev, doseganju predpisanega standarda, učinkoviti organiziranosti ter racionalnem poslovanju.

Pošta Slovenije

Notranja kontrola
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2.9.3
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Pri svojem delu inšpektorji sodelujejo z inšpektorjema Inšpektorata RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto, pri določenih nalogah sodelujejo s Službo notranje revizije in revizorji Poštne banke
Slovenije, z Oddelkom 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 ONK in poslovnih enot so v letu 2012:
• opravili celovito kontrolo poslovanja na 502 poštah;
• opravili 468 delnih kontrolnih pregledov poslovanja (zajetih 1.230 pošt in oddelki v PLC Ljubljana in PLC
Maribor);
• opravili 24 kontrol ostankov pošiljk v PLC Ljubljana in PLC Maribor;
• opravili 16 posebnih poizvedb o izvedenih transakcijah na poštah na osnovi zahteve posebnega pooblaščenca za
preprečevanje pranja denarja na PBS in Pošti Slovenije.
V letu 2012 so inšpektorji pregledali tudi 547 reklamacij, od tega jih je bilo 349 (64 odstotkov) upravičenih, 198 pa
neupravičenih, kar pomeni v primerjavi z letom 2011 porast za 21 odstotkov. Pri podrobnejši analizi upravičenih
pritožb je razvidno, da so se pritožbe zaradi izgube pošiljk v primerjavi z letom 2011 zmanjšale za 35 odstotkov in
zaradi prekoračitev rokov za prenos in vročitev pošiljk za 37 odstotkov. Povečalo pa se je število reklamacij zaradi
oplenitve pošiljk, neupoštevanja naslovnikovega naročila ter nepravilno izvedene dostave pošiljk.
Ob kontrolah poslovanja pošt inšpektorji kontrolirajo tudi izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja, upoštevanje navodil za delo pošt pri preprečevanju pranja denarja ter storitev menjalniškega poslovanja na poštah, ki te
storitve opravljajo. V šestnajstih 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 ONK, se zaključnega razgovora udeležijo tudi direktorji pristojne 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 ONK.

Pošta Slovenije
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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
Načrtovanje in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti korporacije v najširšem smislu je v pristojnosti Oddelka
korporativne varnosti (OKV), ki v organizaciji podjetja spada v Področje korporativne varnosti in nadzora. Vodja
oddelka je za svoje delo neposredno odgovoren direktorju področja, v funkcionalnem smislu pa koordinira tudi
delo referentov za varnost na poslovnih enotah, ki so odgovorni neposredno direktorjem poslovnih enot.
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Na strateškem nivoju je temeljna naloga OKV izgradnja krovne varnostne politike podjetja ter skrb za njeno uresničevanje, na operativnem nivoju pa se izvajajo in koordinirajo posamezni ukrepi za zagotavljanje varnosti ljudi
in premoženja. V okviru teh nalog in ob sodelovanju z drugimi organizacijskimi enotami izvaja OKV predvsem
naslednje naloge:
• oblikuje smernice na varnostnem področju,
• pripravlja analize s svojega področja in 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.
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Navedene naloge se nanašajo predvsem na zagotavljanje varnosti zaposlenih in premoženja pošte, saj OKV
analizira vse varnostno relevantne pojave, ki neposredno ali posredno predstavljajo grožnjo za varnost ljudi in
premoženja. Glede na izsledke analiz OKV načrtuje in izvaja ukrepe za zmanjševanje varnostnih tveganj.
Med standardnimi ukrepi fizičnega, tehničnega in mehanskega varovanja smo za zagotavljanje notranje varnosti
podjetja v letu 2012 začeli izvajati teste integritete in varnostno preverjanje z uporabo poligrafske metode.
Navedena varnostna ukrepa uporabljamo izključno v primerih, ko z drugimi varnostnimi ukrepi ne moremo zagotavljati zadostne stopnje varnosti.
Nadaljevali smo tudi z nadgradnjo obstoječega sistema video nadzora, ki bo predvidoma zaključen v letu 2013,
prav tako pa smo, glede na oceno ogroženosti, sistem varovanja posamezne pošte nadgradili s sistemi za obarvanje
gotovine in sistemi mehanske protiropne zaščite. Prav tako smo vsa poštna vozila, ki med drugim prevažajo tudi
vrednostne poštne pošiljke, opremili s sistemi za sledenje in sistemi za posredovanje klica v sili.

Pošta Slovenije

V letu 2012 beležimo 20 kaznivih dejanj, med katerimi predstavljajo ropi najštevilčnejša in najnevarnejša kazniva
dejanja, ki jih storilci izvajajo na škodo podjetja. Zaradi tega se primarna skrb za zagotavljanje varnosti zaposlenih
še vedno zagotavlja s kombinacijo tehničnih in mehanskih sistemov za preprečevanje ropov, če pa se zaposleni
kljub navedenim ukrepom znajde v vlogi žrtve kaznivega dejanja, mu je zagotovljena tako psihosocialna kakor tudi
pravna pomoč. Med kaznivimi dejanji, ki ogrožajo premoženje podjetja, pa smo v letu 2012 zaznali porast kaznivih
dejanj, ki jih na škodo pošte izvršijo njeni zaposleni. Prav zaradi tega smo tej varnostni problematiki v letu 2012
posvetili večjo pozornost kot v preteklih letih.

Letno poročilo 2012

Kot posebno pridobitev na področju zagotavljanja varnosti je treba izpostaviti tudi izgradnjo lastnega nadzornega
centra, ki predstavlja centralno operativno enoto za zaznavanje in koordinacijo izvajanja potrebnih ukrepov ob
nastanku izrednih dogodkov.
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Med kaznivimi dejanji je bilo v letu 2012 največ ropov pošt
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50 %

Rop pošte

15 %

Poskus ropa pošte

15 %

Vlom

10 %

Rop pismonoš

5%

Drzna tatvina

5%

Rop poštnega vozila

2012

Pregled statističnih podatkov o številu kaznivih dejanj in povzročeni škodi kaže, da je tovrstna varnostna problematika primerljiva s predhodnim letom in je v okviru pričakovanj. Glede na zaostrene ekonomskosocialne razmere
v državi, ki so zelo pomemben generator kriminalitete, pa varnostne razmere v podjetju ocenjujemo kot ugodne.

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2012

V naslednjem letu bomo v skladu z dinamiko izvajanja varnostne politike okrepili prizadevanja za varnost pismonoš
ob hkratnem dograjevanju obstoječih varnostnih sistemov. Tudi v prihodnje je zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja ena izmed temeljnih nalog podjetja.
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ANALIZA POSLOVNIH DOSEŽKOV
Poslovanje Pošte Slovenije v letu 2012

1

2011

2012

Indeks

2

3

4 = 3/2

PRIHODKI OD POŠTNIH STORITEV

183.018.733

175.336.490

96

Prihodki od pisemskih storitev

116.149.038

108.171.230

93

1.128.587

3.843.129

341

22.164.230

22.276.904

101

1.954.611

2.253.153

115

Prihodki od direktne pošte, publikacij, prilog idr.

41.622.266

38.792.075

93

PRIHODKI OD OSTALIH STORITEV

54.670.684

51.628.253

94

PRIHODKI OD DENARNIH STORITEV

36.703.340

34.283.041

93

17.967.345

17.345.212

97

12.742

16.004

126

Prihodki od dostopa do omrežja
Prihodki od paketnih storitev
Prihodki od Hitre pošte, EMS, UPS

OSTALI PRIHODKI
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE

657.392

1.517.804

231

POSLOVNI PRIHODKI

PREVREDNOT. POSL. PRIH., PRIH. OD SUB. IN OD ODPRAVE REZERV.

238.359.551

228.498.551

96

STROŠKI MATERIALA

4.429.676

4.302.289

97

STROŠKI ENERGIJE

7.198.888

7.736.630

107

STROŠKI STORITEV

37.185.545

39.359.548

106

STROŠKI DELA

147.482.780

147.986.726

100

AMORTIZACIJA

13.756.248

13.230.392

96
95

1.215.513

1.159.935

REZERVACIJE

DRUGI STROŠKI

1.864.423

1.730.846

93

NABAVNA VREDNOST TRGOVSKEGA BLAGA

3.370.982

2.955.021

88

1.111.745

542.479

49

POSLOVNI ODHODKI

217.615.802

219.003.866

101

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA

20.743.749

9.494.685

46

FINANČNI PRIHODKI

2.035.631

2.043.077

100

FINANČNI ODHODKI

12.533.247

5.117.253

41

DRUGI PRIHODKI

633.072

596.237

94

DRUGI ODHODKI

346.943

99.793

29

POSLOVNI IZID PRED DAVKOM IZ DOBIČKA

10.532.263

6.916.953

66

ODLOŽENI DAVKI

-2.551.049

-658.765

26

DAVEK IZ DOBIČKA

4.223.114

1.243.861

29

ČISTI POSLOVNI IZID

8.860.198

6.331.857
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PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
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Prihodki in odhodki

v EUR

Pošta Slovenije

Tabela 6

Poslovno
poročilo

POSLOVNI PRIHODKI

68

Poslovni prihodki, ki so bili v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 nižji za 4 odstotke, so v Pošti Slovenije razdeljeni
v naslednji glavni skupini:
• prihodki od poštnih storitev in
• prihodki od ostalih storitev.
Prihodke od ostalih storitev pa delimo na:
• prihodke od denarnih storitev in
• ostale prihodke.
Med poslovne prihodke štejemo še usredstvene lastne proizvode in storitve, prevrednotovalne prihodke, prihodke
od subvencij 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

●
●
●
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Prihodki od pisemskih storitev so nižji kot leta 2011, kar je posledica upada števila storitev. Na upad vpliva vse
večja uporaba elektronskega načina komuniciranja in optimizacija stroškov strank, ki oddajajo manj pošiljk ali so
jih sploh prenehale oddajati, ter liberalizacija trga, saj stranke pošiljke oddajajo prek izvajalcev zamenljivih storitev,
kar je evidentirano v okviru ločene postavke »Dostop do omrežja«.
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Prihodki od Hitre pošte so se povečali zaradi opravljenih dodatnih poslov s podjetjem UPS.
V okviru prihodkov od direktne pošte in publikacij beležimo upad v vseh segmentih, kar je posledica prehoda
strank h konsolidatorjem ter upada števila naročnikov publikacij zaradi sodobnejših medijev in elektronskih
komunikacijskih kanalov.
Prihodki od denarnih storitev so za 7 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, m-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 3-odstotno znižanje, predvsem na račun manjšega obsega prodaje komisijskega in trgov
skega blaga, saj je zaradi posledic gospodarske krize še vedno opazna manjša kupna moč, ter telegramov, saj stranke
uporabljajo sodobnejše načine komuniciranja (SMS, MMS, elektronske voščilnice ipd.). Nekoliko nižji v primerjavi
z letom 2011 so bili tudi prihodki od nekaterih ostalih storitev (telefaks, fotokopiranje ipd.).
Poslovni prihodki so bili na ravni načrtovanih za leto 2012 – nekoliko so zaostajali prihodki od denarnih storitev
ter ostali prihodki.
Pričakujemo, da bodo neugodne razmere iz leta 2012 (sprememba zakonodaje, povečanje gospodarske in finančne
krize ter aktivnosti regulatorjev – APEK in AVK) močno vplivale na poslovanje Pošte Slovenije v letu 2013 kot tudi
v prihodnje. Zaradi tega pričakujemo upad storitev ter posledično poslovnih prihodkov predvsem v segmentu
univerzalnih storitev, publikacij in direktne pošte ter denarnih storitev. Upad klasičnih poštnih storitev ter plačilnega prometa bomo poskušali nadomestili z uvajanjem novih, sodobnih poštnih, finančnih in elektronskih storitev.

Največji, 68-odstotni delež predstavljajo stroški dela, sledijo stroški storitev ter amortizacija.

Pošta Slovenije

Poslovni odhodki so bili v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 višji za 1 odstotek.
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Dve tretjini poslovnih odhodkov predstavljajo stroški dela
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Zaradi slabe gospodarske situacije smo v letu 2012 izvajali številne kratkoročne ukrepe z namenom znižanja
stroškov, kot so racionalizacija procesov, znižanje porabe, gospodarnost nabave in znižanje cen dobaviteljev, ter
dolgoročne ukrepe, kot so preoblikovanje poštnih enot v premične ter pogodbene pošte, centralizacija dostave ipd.
V primerjavi z letom 2011 so se tako povečali le stroški energije in storitev.
Stroški energije izkazujejo 7-odstotno povečanje, kar je predvsem posledica:
• višjih stroškov goriva za transportna sredstva zaradi rasti cen naftnih derivatov v letu 2012,
• višjih stroškov ogrevanja zaradi dviga cen kurilnega olja in
• višjih cen za dobavo električne energije.
Na 6-odstotno zvišanje stroškov storitev so imeli največji vpliv višji odhodki iz naslova mednarodnega obračuna,
nekoliko pa so se povečali tudi naslednji stroški:
• zavarovanje zaradi višjih zavarovalnih premij,
• natisk in oblikovanje publikacij in prodajnih katalogov, kar je posledica uvedbe nove storitve Povej naprej,

Poslovno
poročilo

• vzdrževanje naprav za varovanje zaradi dograditve protivlomnega sistema ter izrednih servisov varnostnih
kovčkov,
• bančne storitve in ostale storitve plačilnega prometa zaradi večjega števila UPN-obrazcev in
• svetovanje.
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Poslovni odhodki so za 1 odstotek presegli načrtovane v letu 2012. Višji so bili stroški materiala in energije,
storitev, dela ter rezervacije.
V letu 2013 bomo nadaljevali z racionalizacijo stroškov in načrtujemo, da bodo stroški upadli za 1 odstotek.
Zaradi nadaljnje rasti cen energentov pričakujemo rast stroškov energije, uvajanje novih storitev bo povzročilo
dodatne stroške storitev. Pričakujemo pa upad stroškov dela, ki predstavljajo v strukturi stroškov največji delež.

POSLOVNI IZID
Poslovanje v letu 2012 je Pošta Slovenije zaključila z dobičkom v višini 6.332 tisoč evrov, ki je za 29 odstotkov oz.
za 2.528 tisoč evrov nižji kot leta 2011. Na višino čistega poslovnega izida je v obeh letih vplivala slabitev naložbe v
delnice Nove Kreditne banke Maribor, katere skupni učinek v letu 2012 je bil poslabšanje čistega poslovnega izida
za 4,3 milijona evrov, v letu 2011 pa 9,9 milijona evrov.
Poslovni izid iz poslovanja je bil v primerjavi z letom 2011 nižji za 54 odstotkov, kar je posledica nižjih poslovnih
prihodkov in nekoliko višjih poslovnih odhodkov. Upad prihodkov je pričakovan, saj klasične poštne pošiljke
nadomeščajo elektronski načini komuniciranja, večje stranke racionalizirajo svoje poslovanje, konkurenca pa je
zaradi liberalizacije trga vse močnejša.
Vpliv posameznih skupin odhodkov ter prihodkov na poslovni izid
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Poslovni izid iz poslovanja je bil v letu 2012 nižji kot v letu 2011
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KAZALNIKI
Kazalniki poslovanja
Tabela 7
Kazalniki / kazalci
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 %

2012

Indeks

2

3

4 = 3/2

184.958.947

172.985.129

94

77,6

75,7

29.718

28.114

95

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

38.190

36.887

97

Stroški dela na zaposlenega

23.696

24.051

101

37.476.166

24.998.403

67

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v %

15,7

10,9

20.743.749

9.494.685

8,7

4,2

8.860.198

6.331.857

3,7

2,8

Celotna ekonomičnost (celotni prihodki / celotni odhodki) v %

104,6

103,1

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

EBIT – poslovni izid iz poslovanja (poslovni prihodki, zmanjšani za poslovne odhodke)

Letno poročilo 2012

2011

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

EBITDA – kosmati denarni tok (poslovni prihodki, zmanjšani za stroške materiala,
stroške energije, stroške storitev, druge stroške, nabavno vrednost trgovskega blaga
in stroške dela)

Pošta Slovenije

v EUR

Delež EBIT v poslovnih prihodkih %
E – čisti dobiček
Delež E v poslovnih prihodkih v %

109,5

104,3

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

3,7

2,8

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

3,6

2,6

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

2,9

2,1

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

13,0

6,2

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

2,4

3,3

46
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Računovodski kazalniki
Tabela 8
Kazalniki

2011

2012

Stopnja lastniškosti financiranja
(kapital / obveznosti do virov sredstev)

83,15

83,08

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

88,48

88,74

Stopnja osnovnosti investiranja
(osnovna sredstva / sredstva)

65,67

67,41

Stopnja dolgoročnosti investiranja
(vsota dolgoročnih sredstev brez odloženih terjev za davek / sredstva)

75,59

75,70

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
(kapital / osnovna sredstva)

1,27

1,23

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

1,00

0,99

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

2,23

2,32

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

2,60

2,64

4,67

5,10
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I. Kazalnika stanja financiranja (v %)

II. Kazalnika stanja investiranja (v %)

III. Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja

Pošta Slovenije

Koeficient obračanja obratnih sredstev
(poslovni odhodki v letu dni / povprečno stanje obratnih sredstev)
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IV. Kazalnik obračanja
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DENARNI TOK
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Izkaz denarnega toka
Tabela 9

v EUR

Elementi

2011

2012

Indeks

2

3

4 = 3/2

303.499.761

293.113.432

97

– Prejemki od prodaje proizvodov in storitev

288.510.910

276.951.013

96

– Drugi prejemki pri poslovanju

14.988.852

16.162.419

108

-270.588.838

-274.362.508

101

– Izdatki za nakupe materiala in storitev

-91.034.097

-93.032.439

102

– Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku

-111.562.239

-111.602.522

100

– Izdatki za dajatve vseh vrst

-67.236.810

-68.717.581

102

– Drugi izdatki pri poslovanju

-755.691

-1.009.966

134

32.910.923

18.750.924

57

1
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Prejemki pri poslovanju

b) Izdatki pri poslovanju

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

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pri naložbenju

203.173.527

206.613.164

102

b) Izdatki pri naložbenju

-221.472.352

-217.992.215

98

-18.298.825

-11.379.051

62

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

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Prejemki pri financiranju

5.000.000

0

0

b) Izdatki pri financiranju

-20.454.621

-8.000.000

39

c) Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b)

-15.454.621

-8.000.000

52

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

-842.522

-628.127

75

b) Začetno stanje denarnih sredstev

2.517.376

1.689.120

67

14.266

-8.151

1.689.120

1.052.842

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV

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

62
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Denarni tok pri poslovanju
Prejemki pri poslovanju so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšali za 3 odstotke, predvsem zaradi zmanjšanja obsega
storitev ter sprememb v strukturi storitev (oddaja pošte prek zamenljivcev). Na 1-odstotno povečanje izdatkov
pri poslovanju so vplivali višji izdatki za dajatve vseh vrst (poračun plačila davka od dohodkov pravnih oseb za
leto 2011 ter poračun akontacij za januar in februar 2012), višji izdatki za nakup materiala in storitev (povečanje
izdatkov za nakup komisijskega blaga, kar je posledica povečanih vplačil iger na srečo) ter drugi izdatki (kritje za
rop pošt, sejnine).
V letu 2012 so prejemki pri poslovanju presegli izdatke pri poslovanju v višini 18.751 tisoč evrov.
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Denarni tok pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju so se v letu 2012 povečali predvsem zaradi višjega odpoklica kratkoročnih depozitov.
Izdatki so bili nižji, saj smo v letu 2011 nakupili delnice Nove Kreditne banke Maribor.
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Denarni tok pri financiranju
Čisti denarni tok pri financiranju je v obeh letih negativen, saj ni bilo potreb po pridobitvi dolgoročnih kreditnih
sredstev.
Prejemki pri poslovanju so v letu 2012 nižji
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Največji delež med izdatki pri poslovanju predstavljajo izdatki za plače in deleže
zaposlencev v dobičku
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41 %

Plače in deleži zaposlencev
v dobičku

34 %

Nakup materiala in storitev

25 %

Izdatki za dajatve vseh vrst

0,3 %

Drugi izdatki

2012

Kazalniki denarne tokovnosti v letu 2012
Tabela 10
Kazalniki denarne tokovnosti

2011

2012

Indeks

2

3

4 = 3/2

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

1,12

1,07

95

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)

1,08

0,85

79

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

1,80

1,65

92

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

1,61

2,34

146

1
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Koeficient pokritja naložb in izdatkov financiranja je bil v letu 2012 manjši od 1, kar pomeni, da s čistim denarnim
tokom pri poslovanju nismo pokrivali izdatkov za naložbe in za financiranje ter je bilo treba iskati dodatne vire
financiranja (depozitna sredstva).

Ukrepi za boljše financiranje iz lastnega denarnega toka
V Pošti Slovenije namenjamo veliko pozornosti 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 sklepanjem dogovorov o poravnavi terjatev, odpovedmi pogodb zaradi neplačevanja obveznosti, ažurnim
opominjanjem.
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2.11
DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA

77

V mesecu januarju 2013 je Pošta Slovenije ustanovila hčerinsko podjetje PS Moj paket d. o. o., ki je v 100-odstotni
lasti Pošte Slovenije. Dejavnost podjetja je trgovina na drobno po pošti in prek spleta.
V letu 2013 je začel veljati Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS); uvedba 6,5-odstotnega davka bo vplivala
na višino prihodkov od denarnih storitev.

2.12

Na področju filatelije bomo:
• s Pošto Avstrije (Österreichische Post) izdali skupno znamko, s katero bomo obeležili najstarejši podzemni
poštni urad na svetu, ki je deloval v Postojnski jami;
• s priložnostno poštno znamko obeležili 300. obletnico velikega tolminskega punta. Za ta dogodek bomo izdali
poseben filatelistično-numizmatični komplet, ki bo poleg navedene znamke vseboval tudi zbirateljski kovanec,
ki ga bo ob tej priložnosti izdala Banka Slovenije;

Pošta Slovenije

Področje novih storitev in izboljšav:
• Potekale bodo aktivnosti za vzpostavitev brezgotovinskega plačevanja blaga in storitev na poštah ter na dostavi.
V okviru teh aktivnosti bo upoštevana tudi podpora mobilnemu plačevanju.
• V sodelovanju z lekarnami bomo vzpostavili možnost naročanja in dostave kozmetičnih izdelkov, medicinskih
pripomočkov ter prehranskih dopolnil.
• Začeli bomo aktivnosti za vzpostavitev centralne baze reklamacij, da bi na enem mestu zagotovili njihovo evidentiranje, razporejanje, sledenje ter učinkovitejše reševanje, pri čemer bi izkoristili že razpoložljive vire poslovnih
podatkov in informacij.
• Uvedba prodaje tiskanih kuponov ugodnosti za kupce (prek brezplačne telefonske številke), ki ne poslujejo prek
interneta.
• Začeli bomo z aktivnostmi za vzpostavitev delovanja »postomatov« za sprejem in izročanje pošiljk.
• V sklopu produkcije nove informacijske tehnologije v Poštni banki Slovenije bodo na poštna okenca uvedene
nove storitve in dopolnitve obstoječih storitev v aplikaciji UPO za komitente PBS: izpis pogodbe o premostitvenem kreditu in izpis aneksa k depozitni pogodbi; izpis pogodbe o izrednem limitu in aktiviranje izrednega
limita; novi posli za potrebe spremljanja finančnega nagrajevanja ter nagrajevanja iz naslova akcij pospeševanja
prodaje računov PBS; nadgradnja poslov za imetnike transakcijskih računov pravnih oseb (dvig gotovine in
negotovinski prenos) z uporabo debetne poslovne kartice; izpis obrazcev za odprtje računa pravne osebe; informativni izračuni za kredite in varčevanja.
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• z znamko zaznamovali največji športni dogodek od osamosvojitve Slovenije dalje – Eurobasket 2013 (evropsko
prvenstvo v košarki);
• znamke iz serije »Živalstvo« natisnili v posebni tehniki tiska – z nanosom soli na sprednjo stran vsake znamke.
Na mednarodnem področju bomo:
• izvajali aktivnosti za širitev sodelovanja predvsem s poštnimi operaterji v regiji in na področju Azije. Področje,
ki ponuja možnosti širitve in rasti storitev, je spletna trgovina;
• širili storitve brezplačnega vračanja paketov, ki jih že ponujamo za Nemčijo, Veliko Britanijo, Belgijo in
Nizozemsko (trenutno testiramo storitev s Francijo).

Pošta Slovenije
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Na področju poštnega omrežja in logistike:
• V letu 2013 bomo pristopili k nabavi druge linijske naprave za zlaganje nenaslovljene direktne pošte (NNDP). S
tem bomo lahko v strojno zlaganje NNDP vključili 170 tisoč dodatnih gospodinjstev.
• Na podlagi uspešno izvedenega poskusnega projekta optimizacije dostave bomo z optimizacijo nadaljevali, z
namenom, da v poslovanje uvedemo učinkovito programsko orodje, ki bo v pomoč pri načrtovanju dostavnih
okrajev in obhodnih redov pismonoš.
• Na področju transporta načrtujemo povečanje deleža do okolja prijaznih vozil. V letu 2013 bomo v vozni park
uvedli električno kolo z motorjem – tricikel Kyburz s prikolico.
• Nadaljevali bomo z optimizacijo poštnega omrežja, in sicer z II. fazo centralizacije dostave ter s preoblikovanjem
pošt v pogodbene oziroma v premične pošte.
Področje informacijske tehnologije:
• Za lastne potrebe in potrebe strank bomo v tem letu zgradili in predali v produkcijo Data center na lokaciji PLC
Ljubljana. Za lokacijo PLC Maribor pa bomo izdelali načrte za postavitev dodatnih kapacitet Data centra, vključno
s prenovo energetike, upoštevajoč zelene pristope in odgovorno obnašanje do okolja tudi na tem segmentu.
• Nadaljevali bomo s prenovo dostavnega modula aplikacije UPO ter informatizirali pismonoše s prenosnimi
dlančniki.
• Zagotovili bomo primerno aplikativno podporo za storitev veleprodaje in prilagajali potrebe glede na storitve
oskrbovalnih verig.
• Nadaljevali bomo z aktivnostmi za vzpostavitev odprtega sistema elektronskega vročanja, ki bo predstavljal
substitut za klasične poštne storitve in bo omogočal elektronsko vročanje, pošiljanje in prejemanje elektronskih
pošiljk brez predhodne registracije uporabnikov direktno iz elektronske pošte odjemalcev.
• Potekale bodo aktivnosti za pridobitev akreditacije pri Arhivu Republike Slovenije na področju izvajanja digitalizacije dokumentarnega gradiva. Akreditirana storitev digitalizacije predstavlja predpogoj za izvajanje storitev
digitalizacije za javnopravne osebe.
• Izboljšati želimo prepoznavno podobo Pošte Slovenije kot kompetentnega ponudnika IT-storitev in vseh oblik
računalništva v oblaku. Pri tem bomo vzpostavili partnersko sodelovanje z največjimi svetovnimi ponudniki na
tem področju.
• Prenova in informatizacija kadrovske funkcije se bo v nadaljevala z nadgradnjo in razvojem obstoječe informacijske podpore. Cilji prenove, ki temeljijo na težnji po učinkovitosti in uspešnosti poslovanja, so: posodobitev
sistemizacije delovnih mest, informatizacija IT-zahtevkov ter vodenje centralnega registra, nadgradnja sistema
za upravljanje delovnega časa in uvedba E-mape zaposlenega.
Področje razvoja zaposlenih:
• Informatizacija HRM-procesov – podpora izvajanju letnih pogovorov (organizacijskih vodij z zaposlenimi),
upravljanje s kompetencami zaposlenih, podpora upravljanju z izobraževanjem zaposlenih, spremljanje učinkovitosti zaposlenih, delovne uspešnosti in napredovanja zaposlenih.
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• Šola vodenja – sistematičen razvoj vodij na vseh nivojih vodenja.
• Akademija prodaje in prodajnega vodenja – permanentno izpopolnjevanje zaposlenih na področju prodaje in
trženja.
• Upravljanje s starejšo delovno silo – vzpostavitev primernega delovnega okolja v sinergiji z optimalno izvedbo
delovnih nalog.
• Upravljanje z invalidi – izboljšati delovno učinkovitost zaposlenih, zmanjšati absentizem in zaposlenim
invalidom ohraniti delovno aktivnost ob pomoči finančnih spodbud, ki jih za zaposlovanje namenja država.

Zanesljivo
vsepovsod
S skrbjo za okolje!
Skrb za okolje, v katerem delujemo, in njegov trajnostni razvoj
sta vgrajena v naše vsakodnevno delovanje.
Zastavljamo si do okolja prijazne strateške cilje,
jih dosegamo, usmerjeni smo k nenehnemu izboljševanju
na tem področju. Zato načrtno gospodarimo z odpadki,
skrbimo za energetsko učinkovitost naših stavb
ter spreminjamo naš vozni park v do okolja prijaznega.
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3.
POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI
Uspešnost poslovanja Pošte Slovenije povezujemo s prizadevanji za razvoj ožjega in širšega družbenega okolja. Želimo
negovati prijazno okolje, v katerem živimo in delamo, da bi dvignili kakovost življenja zaposlenih in širše skupnosti.
Spodbujamo komunikacijo, ki temelji na spoštovanju in ima pošten in enakopraven odnos do zaposlenih. Zavedamo
se, da rezultatov dela ni mogoče pričakovati brez vlaganj v strokovni razvoj zaposlenih in procesov, skrbi za varno in
zdravo delovno okolje, za socialno varnost zaposlenih, dostojno in redno plačilo za opravljeno delo, pošteno in etično
poslovanje. Odgovorno ravnamo z okoljem, doniramo zdravstvenim ustanovam ter kulturnim, športnim in drugim
društvom. Zavedanje pomembnosti družbene odgovornosti je zapisano v etičnem kodeksu ravnanja zaposlenih.

3.1
UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

3.1.1

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2012

Stanje in gibanje zaposlenih
V Pošti Slovenije je bilo na dan 31. decembra 2012 zaposlenih 6.382 delavcev, od tega 96,6 odstotka za nedoločen
čas. V letu 2012 se je število zaposlenih v primerjavi s stanjem konec leta 2011 zmanjšalo za 152 delavcev, kar predstavlja 2,3-odstoten upad. Število zaposlenih smo zmanjševali postopoma. Odhode zaposlenih smo delno nadomestili z novimi zaposlitvami, tako je priložnost za delo dobilo 110 novih delavcev, predvsem na področju dela
dostave. Stopnja fluktuacije je bila 3,9-odstotna in za 0,7 odstotne točke višja kot leta 2011.
Z manjšim številom novih zaposlitev se je v primerjavi z letom 2011 povečal delež zaposlenih za nedoločen čas.
Večina zaposlenih ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, le 3 odstotki zaposlenih delajo s krajšim
delovnim časom, bodisi iz naslova pravic invalidske zakonodaje ali starševstva bodisi za zagotavljanje optimalne
izrabe delovnega časa.
Med zaposlenimi po spolu prevladujejo moški (63,6 odstotka), njihov delež z leti narašča in je posledica zaposlovanja novih delavcev na področju dostave, kjer prevladujejo težja fizična dela na terenu.
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S poznejšim upokojevanjem se viša starostna struktura zaposlenih in delovna doba zaposlenih. Delavec Pošte
Slovenije je v povprečju star 42 let, ima 21 let delovne dobe in peto stopnjo strokovne izobrazbe (4 leta srednješolskega izobraževanja). Izobrazbena struktura zaposlenih se z leti izboljšuje, saj se zaposleni izobražujejo za
pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe, ta je velikokrat višja od zahtevane.
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Število zaposlenih po stopnjah strokovne izobrazbe
Tabela 11
Zahtevana
izobrazba

Izobrazba
1

Dejanska
izobrazba

2

3

I.

nedokončana osnovna šola

13

131

II.

končana osnovna šola

5

333

III.

nižje poklicno izobraževanje

2.883

404

IV.

srednje poklicno izobraževanje

767

1.854

V.

srednje tehnično izobraževanje

1.908

2.429

VI.

višješolsko izobraževanje

464

609

VII.

visokošolsko izobraževanje prve stopnje

40

362

VIII.

visokošolsko izobraževanje druge stopnje

302

235

IX.

visokošolsko izobraževanje tretje stopnje

0

25

X.

doktorsko izobraževanje

SKUPAJ

0

0

6.382

6.382

Med področji dela v strukturnem deležu prevladuje področje dostave, kjer je zaposlenih 2.632 pismonoš. Drugo
največje področje predstavljajo zaposleni na poštnih okencih (manipulacija). Z uvajanjem novih storitev se povečuje
število zaposlenih na področju transporta.
Največ zaposlenih dela na področju dostave in manipulacije

Dostava

37 %

Manipulacija

7%

Predelava

5%

Strokovne službe PE

5%

Strokovne službe družbe

3%

Transport

2%

Ostale pomožne dejavnosti

2012

Konec leta 2012 je bilo zaposlenih 421 invalidov, med njimi 40,4 odstotka za krajši delovni čas. V primerjavi z
letom 2011 se je število invalidov zvišalo za 1,7 odstotka. Skupno število invalidov predstavlja 6,6 odstotka vseh
zaposlenih, kar pomeni, da za 3,6 odstotka presegamo 3-odstotno zakonsko določeno kvoto zaposlenih invalidov.
Zaradi preseganja zakonsko določene kvote invalidov smo upravičeni do nagrade v višini 25 odstotkov minimalne
plače na mesec za vsakega zaposlenega invalida nad kvoto. Kljub določenim zdravstvenim omejitvam ustvarjamo
pogoje za njihovo nadaljnje delo.
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Število invalidov
Tabela 12
Delovni čas / št. ur tedensko

2011

1

2012

Indeks

2

3

4 = 3/2

40 ur

251

251

100

30 ur

16

14

88

25 ur

2

1

50

20 ur

145

155

107

SKUPAJ

414

421

102

3.1.2
Odsotnosti delavcev
V letu 2012 so bili delavci v povprečju z dela odsotni 49,5 dneva, od tega največ zaradi izrabe letnega dopusta, ki je
namenjen rekreaciji delavca in regeneraciji njegovih delovnih zmožnosti. Povprečno je delavec izrabil 30,3 dneva
letnega dopusta, zaradi bolniškega dopusta je bil odsoten 14,4 dneva. V primerjavi z letom 2011 se je število dni
odsotnosti z dela na zaposlenega zaradi bolniškega dopusta znižalo za 1,2 odstotka. V primerjavi z republiškim
deležem bolniških odsotnosti so te v Pošti Slovenije še vedno višje za 0,5 odstotne točke. Povečalo se je število dni
ostalih odsotnosti z dela, kar je posledica večjega števila izobraževanj zaposlenih.
Povprečna dolžina odsotnosti na zaposlenega, izražena v dnevih
Tabela 13
Vrste odsotnosti

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2012

1

2011

2012

Indeks

2

3

4 = 3/2

Letni dopust

29,9

30,3

101

Bolniška odsotnost

14,6

14,4

99

Porodniški dopust

3,0

3,0

100

Očetovski dopust

0,4

0,4

100

Ostale odsotnosti

1,2

1,4

117

49,1

49,5

101

SKUPAJ
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Plače in delovna uspešnost
Delavec Pošte Slovenije je v letu 2012 v povprečju prejel za 3,7 odstotka višjo mesečno bruto plačo, kamor je všteto
tudi izplačilo dela plače iz poslovne uspešnosti in dela dobička. Na rast plač je pretežno vplivala sklenitev nove
podjetniške kolektivne pogodbe v letu 2012.
Primerjava povprečnih bruto plač
Tabela 14

v EUR

Primerjalne kategorije

2011

1

2012

Indeks

2

3

4 = 3/2

Pošta Slovenije

1.475,07

1.530,35

104

Republika Slovenija

1.524,65

1.525,47

100

Dejavnost prometa in skladiščenja

1.459,76

1.454,26

100

V primerjavi s povprečno bruto plačo v Republiki Sloveniji je delavec Pošte Slovenije prejel za 0,3 odstotka višje
plačilo. V primerjavi s povprečno plačo zaposlenih na področju dejavnosti prometa in skladiščenja je bila povprečna
plača v Pošti Slovenije višja za 5,2 odstotka.

Sodelovanje s sindikatom in
svetom delavcev
Poslovodstvo Pošte Slovenije posebno pozornost namenja sodelovanju s sindikati in svetom delavcev. V Pošti
Slovenije delujeta dva sindikata, eden pod okriljem Konfederacije sindikatov KS 90, drugi pod okriljem 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

Pošta Slovenije

3.1.4

Letno poročilo 2012

Za ustrezno motiviranost zaposlenih se v skladu z novo podjetniško kolektivno pogodbo štirikrat letno izvaja
individualno ocenjevanje delovne uspešnosti, ki lahko vpliva na višino plače v višini + ali – 10 odstotkov. V
decembru 2012 je bilo izvedeno napredovanje zaposlenih na delovnih mestih. Ključnim skupinam zaposlenih so
bile izplačane denarne nagrade za prodajne in tržne uspehe, za uspešno delo na projektih in za koristne predloge.
Najuspešnejšim upravnikom pošt so bila na srečanju upravnikov pošt podeljena pisna priznanja in izplačane
nagrade za uspešno vodenje pošt. V letu 2012 je bilo z denarno nagrado nagrajenih 22 odstotkov vseh zaposlenih,
kar je za 12 odstotkov več kot v letu 2011, 30 delavcev pa je prejelo pisno priznanje.
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obveščeni o poslovanju družbe, o najpomembnejših preteklih in aktualnih dogodkih v družbi in seveda tudi o
načrtih za prihodnost, delodajalec pa o težavah in predlogih za izboljšanje uspešnosti poslovanja. V letu 2012 so
se zaključila pogajanja z reprezentativnim sindikatom in podpisana je bila 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 in odborom za reševanje problematike invalidov in starejših delavcev ter
s predstavniki sindikatov.

3.1.5
Izobraževanje delavcev
V letu 2012 beležimo 7.436 udeležb zaposlenih na različnih oblikah izobraževanj. Realiziranih je bilo 76.617 izobraževalnih ur oziroma v povprečju 12 ur na zaposlenega.
Izobraževanje
Tabela 16
Kazalci procesov izobraževanja –
funkcionalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

2011

2012

Indeks

2

3

4 = 3/2

Število zaposlenih

6.534

6.382

98

Letno število vseh udeležb zaposlenih na izobraževanju

8.188

7.436

91

72.522

76.617

106

11,1

12,0

108

1

Letno število ur izobraževanja in usposabljanja

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2012

Povprečno število ur izobraževanja in usposabljanja na zaposlenega

Na področju izobraževanja zaposlenih želimo izpostaviti Prodajno akademijo, v okviru katere poteka kontinuirano
izpopolnjevanje celotne prodajne ekipe na vseh nivojih in različnih strokovnih področjih, ki sodelujejo v trženjskih
aktivnostih, od direktorjev in vodij prodaje do svetovalcev prodaje. Cilj izobraževanja je povečati učinkovitost prodaje.
Poseben poudarek smo namenili tudi sistematičnemu razvoju vodij v okviru »Šole vodenja«, v katero vključujemo
zaposlene, ki vodijo sodelavce, in sicer postopoma po vseh nivojih. Osnovni namen, ki ga zasledujemo, je povečanje
učinkovitosti timov znotraj posameznih organizacijskih enot. Posredujemo usmeritve in priporočila ter sodobne
metode vodenja, hkrati pa jasno sporočamo, kakšno vodenje pričakujemo od naših vodij.

Skrb za zaposlene
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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.
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 2012 udeležilo 27,3 odstotka
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 izvedli 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).
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 nekajkrat 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 2012 smo na ta način pomagali 64 sodelavcem. Ob koncu leta 2012 smo za 2.109 otrok zaposlenih
organizirali božično-novoletne predstave ter otroke obdarili. V juniju 2012 smo organizirali letne športne igre ter
srečanje delavcev Pošte Slovenije.

V letu 2012 sta bili prodani dve najemni stanovanji v Radljah ob Dravi in na Pragerskem.

Pošta Slovenije

Stanovanjske težave zaposlenih rešujemo z omogočanjem najema stanovanj ali sob v samskem domu v Ljubljani.
Pošta Slovenije ima v lasti 39 stanovanj, od tega 25 službenih in 14 neprofitnih stanovanj ter 36 samskih sob v
objektu na Vojkovi 60 v Ljubljani.

Letno poročilo 2012

Za preživljanje prostega časa imajo zaposleni možnost najema počitniških zmogljivosti ob morju in v gorah. V letu
2012 je v 16 počitniških stanovanjih letovalo 5,2 odstotka zaposlenih.

Poročilo o družbeni
odgovornosti
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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 2012 dvignila na 46
evrov. Konec leta 2012 je bilo v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 80 odstotkov vseh zaposlenih. V letu
2012 je kar nekaj zaposlenih ob dopolnitvi 10-letnega varčevanja izrabilo zakonsko možnost izplačila privarčevanih
sredstev, zato se je delež zaposlenih, ki so vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje, v primerjavi z letom 2011
znižal za 11 odstotnih točk.

3.1.8

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2012

Zagotavljanje varnosti
in zdravja pri delu
V Pošti Slovenije se zavedamo prednosti in slabosti, ki nam jih lahko prinaša določen nivo zagotavljanja varnosti in
zdravja pri delu, zato temu področju v sodelovanju z zaposlenimi posvečamo vedno več pozornosti.
V letu 2012 smo varnost in zdravje pri delu zagotavljali v skladu z zakonskimi zahtevami, kot so usposabljanje,
zdravstveni pregledi, pregledi delovne opreme in delovnega okolja itd., in cilji, ki smo si jih zadali za izboljšanje
ravni zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Med pomembnejše naloge, ki so bile opravljene v letu 2012, spadajo:
• Znižanje števila poškodb zaposlenih. Od leta 2008 do leta 2012 se je število poškodb pri delu na 1000 zaposlenih znižalo za več kot 25 odstotkov, s tem smo dosegli zastavljeni cilj – 65,5 poškodbe pri delu na 1000
zaposlenih.
• Začetek izvajanja programa podpore zaposlenim za prepoznavanje in obvladovanje stresa na delovnem
mestu in drugih psihosocialnih tveganj. Program zajema telefonsko in osebno svetovanje 24 ur na dan vse dni v
letu za vse zaposlene in njihove ožje družinske člane.
• Priprava dokumentacije za vzpostavitev sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS
18001. Načrtujemo, da bo sistem urejen in certificiran najkasneje do julija 2013.
• Nabava 11-ih kompletov opreme Vita life za pomoč zaposlenim pri odpravljanju posledic poškodb in
zdravstvenih težav. Opremo smo nabavili kot ukrep za zmanjševanje bolniške odsotnosti, saj njena uporaba
skrajša čas okrevanja po poškodbi ali obolenju za okoli 30 odstotkov.
• Izdelava nove metodologije za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja, ki je prilagojena organiziranosti
Pošte Slovenije in vsebuje elemente sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001.
• Izdelava Programa za zmanjševanje bolniške odsotnosti.
• Sofinanciranje nakupa korekcijskih očal za zaposlene, ki delajo z računalnikom več kot štiri ure dnevno.
• Nabava ergonomsko oblikovanih delovnih stolov za zaposlene, ki imajo težave s hrbtenico ali ožiljem.

Poročilo o družbeni
odgovornosti

Za varstvo pred požarom skrbimo v skladu z zakonskimi predpisi. Redno pregledujemo in vzdržujemo sredstva
in opremo za preprečevanje in gašenje požarov, varnostno in nadomestno razsvetljavo, električne inštalacije in
strelovode, zaposlene usposabljamo na področju varstva pred požarom in preverjamo njihovo usposobljenost,
opravljamo nadzor nad urejenostjo delovnih mest in delovne opreme itd. Zunanje izvajalce, ki v prostorih družbe
opravljajo požarno nevarna dela, seznanjamo s požarnim redom in navodilom za varstvo pred požarom.
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3.1.9
Komuniciranje z zaposlenimi
Za uspeh vsakega podjetja, tudi Pošte Slovenije, je ključno uspešno komuniciranje z zaposlenimi in ostalimi internimi
javnostmi. Prek sistema internega komuniciranja zaposlenim predstavljamo vse, predvsem pa zanje relevantne in
zanimive informacije ter podatke, kot so denimo korporativne informacije, podatki o poslovanju in poslovni uspešnosti,
informacije o dogajanju zunaj in znotraj Pošte Slovenije, o zastavljenih ciljih in dolgoročnih načrtih ipd. Interno komuniciranje na Pošti Slovenije uspešno poteka tako vertikalno kot horizontalno, ustno in pisno, formalno in neformalno.
Nepogrešljivi so naši že tradicionalni Poštni razgledi, t. i. pogovorne ure pri vodstvu Pošte Slovenije, zaželeni in
uspešni pa so tudi obiski generalnega direktorja in njegove ekipe med zaposlenimi v njihovem delovnem okolju.
Pomemben del komunikacije z zaposlenimi predstavlja tudi Uradno glasilo Pošte Slovenije, ki izhaja najmanj
štirikrat letno (odvisno od potreb) v tiskani obliki, zaposleni pa se z njegovo vsebino lahko seznanijo tudi prek
intraneta. Osnovni namen glasila je obveščanje zaposlenih o navodilih, pravilnikih, odredbah, splošnih pogojih in
spremembah, ki jih izdaja družba. Z aktualnimi informacijami zaposlene obveščamo tudi z obvestili po e-pošti, na
oglasnih deskah in intranetu ter s pisno okrožnico.

ODGOVORNOST DO DRUŽBENE SKUPNOSTI
Skladno z jasno začrtano strategijo sponzoriranja in doniranja podpiramo društva, institucije, zavode ter mnoge
humanitarne, izobraževalne in razvojne projekte, dejavnosti s področja športa, kulture, izobraževanj, raziskav in
druge. Zavedajoč se svoje pomembne vloge pri uresničevanju mnogih plemenitih ciljev ter zvenečih uspehov smo
ponosni, da smo lahko del teh uspehov.

Pošta Slovenije

3.2

Letno poročilo 2012

V Pošti Slovenije je vodenje uspešnega internega komuniciranja toliko bolj zahtevno, ker je Pošta Slovenije veliko
podjetje z več kot 6.300 zaposlenimi, naše enote so geografsko razpršene po celotnem ozemlju Slovenije – naše
interno komuniciranje je uspešno le, če je skrbno načrtovano in profesionalno izvedeno. Cilj komuniciranja z
interno javnostjo je v prvem koraku doseči široko informiranost, v drugem pa povečevati zadovoljstvo zaposlenih
pri delu in ugled podjetja med zaposlenimi.

Poročilo o družbeni
odgovornosti
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Del sredstev, namenjenih za poslovna darila, smo tudi v letu 2012 namenili v dobrodelne namene. Skladu Josipa
Jurčiča smo podarili sredstva za pomoč pri izvedbi slavnostne podelitve nagrad omenjenega sklada, Restavratorstvu
Miha Legan za pomoč pri rekonstrukciji Štraubovega baročnega nastavka, Zvezi društev za cerebralno paralizo
Slovenije Sonček za pomoč pri adaptaciji stanovanjske skupine Pragersko, Občini Lovrenc na Pohorju za pomoč pri
nakupu novega gasilskega vozila, Društvu za pomoč osebam z motnjami v razvoju »Namesto pike vejica« za pomoč
pri zagotavljanju sredstev za kakovostno in nemoteno delo, Društvu jasličarjev Anton Kravanja iz Stožic za pomoč
pri postavitvi jaslic v mariborski stolnici.
Del sredstev smo namenili tudi prizadetim v poplavah in pristopili k vseslovenski dobrodelni akciji »Stopimo
skupaj«, ki jo je RTV Slovenija organizirala skupaj s Slovensko Karitas in Rdečim križem Slovenije. Prav tako smo
sredstva namenili manjšim občinam oz. krajevnim skupnostim (Občina Šoštanj, Mestna občina Maribor: Krajevna
skupnost Malečnik – Ruperče, Krajevna skupnost Spodnja Polskava, Občina Ruše).
Pošta Slovenije v letu 2012 strankam ni zaračunavala vplačnine pri vplačilih plačilnih nalogov v humanitarne
namene v organizaciji društva Unicef, Rdečega križa Slovenije, Slovenske Karitas, Zveze prijateljev mladine
Slovenije, Zveze Sonček, Društva za pomoč trpečim in bolnim »Rdeči noski« in Društva za pomoč žrtvam kaznivih
dejanj Beli obroč.
Kultura in umetnost sta zrcalo vsakega naroda in prav enako lahko rečemo za kulturno-umetniško ustvarjanje
posameznih podjetij, saj to prispeva k večjemu ugledu in hkrati k boljšemu delu in boljšim medsebojnim odnosom.
V okviru 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 z 80-letno tradicijo in moški pevski zbor s 50-letno tradicijo beležita vrsto
pomembnih mednarodnih priznanj. Pošta Slovenije tako nudi svojim zaposlenim in njihovim družinskim članom
možnost vključevanja in aktivnega sodelovanja v društvu ter obiske koncertov in drugih prireditev, ki jih društvo
organizira. Na ta način bogati kulturno življenje zaposlenih in vseh, ki so z društvom kakorkoli povezani.

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2012

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.
V Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu smo nadaljevali z nadgradnjo zbirke Telekomunikacij,
pripravili smo dve gostujoči razstavi drugih ustanov: Afriški projekt barona Coddelija (v sodelovanju z Miho
Šornom in Slovenskim etnografskim muzejem) in Železna pot – Sledi človeka na območju vzhodnih Julijskih Alp
od bronaste dobe do zgodnjega srednjega veka (v sodelovanju z Gorenjskim muzejem Kranj). Dopolnjena je bila
zbirka Zgodovina pošte.
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, da bi povezali šolstvo in gospodarstvo.

Komuniciranje z javnostmi Pošte Slovenije
Na Pošti Slovenije se dobro zavedamo, da naše komuniciranje ne sme biti prepuščeno naključju, saj močno vpliva
na podobo Pošte Slovenije v javnosti – tako splošni kot poslovni. Prepričani smo, da učinkovito komuniciranje
pomembno prispeva k utrjevanju pozitivne podobe Pošte Slovenije.

Poročilo o družbeni
odgovornosti

Medijem omogočamo dostop do relevantnih podatkov v skladu s poslovno politiko Pošte Slovenije. V letu 2012
smo jih obveščali o poslovanju, sprejetju nove kolektivne pogodbe Pošte Slovenije, spremembah delovnih časov
pošt, uvedbi pogodbenih pošt, kakovosti rokov prenosa pošiljk, obnovi in preselitvi poštnih poslovalnic, varnosti,
donacijah, svetovnem dnevu Pošte, povečanem prometu ob koncu leta in Božičkovi pošti, izidu priložnostnih
poštnih znamk ipd.

91

V letu 2012 smo imeli štiri novinarske konference, objavili 38 sporočil za medije, odgovorili na 170 medijskih
vprašanj ter pripravili 12 pojasnil. Vodstvo je sodelovalo v 12 intervjujih.
Dobro organizirani in profesionalni odnosi z javnostmi bodo v prihodnje postali še bolj pomembna konkurenčna
prednost Pošte Slovenije. Glavna funkcija kakovostnih odnosov z javnostmi je bila tudi v letu 2012 skrb za dobro
javno podobo Pošte Slovenije, cilj pa njen ugled med vsemi javnostmi, s katerimi vstopamo v odnos: zaposlenimi,
strankami, mediji, lastniki, poslovnimi partnerji in javno upravo, ne nazadnje tudi v odnosu do domače in tuje konkurence. S pomočjo organizirane in učinkovite Službe za korporativno komuniciranje je s proaktivnim pristopom
poleg že omenjenega zagotovljena tudi ustrezna komunikacijska podpora ključnim strateškim projektom in izzivom
Pošte Slovenije v letu 2013. Verjamemo, da jih ne bo malo. Pri nadaljnjem razvoju korporativnega komuniciranja
Pošte Slovenije bodo v letu 2013 glavno vodilo skrbno načrtovani, dobro organizirani odnosi, ki ne bodo občasni
in ne bodo zgolj zapozneli odzivi na dogodke.
Odnose z javnostmi na Pošti Slovenije razumemo in pojmujemo tudi kot učinkovito komunikacijsko podporo
trženju storitev Pošte Slovenije. Pri predstavitvi novih storitev ali izdelkov je celovita integrirana komunikacijska
podpora veliko bolj uspešna kot zgolj oglaševanje. Temu področju bomo v prihodnje posvečali še več pozornosti.

3.3
ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA

V letu 2012 smo nadaljevali z aktivnostmi na področju ločevanja odpadkov. S prevzemnikom odpadne embalaže
smo izvajali redne oglede vseh prevzemnih mest. Ugotovljeno je bilo, da prevzem odpadne embalaže poteka v
skladu z načrtom gospodarjenja z odpadki. 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. S temeljitejšim ločevanjem zmanjšujemo količine komunalnih odpadkov. V razgradnjo smo predali neuporabne sortirne linije, ki so zaradi kombinacije kovin in PVC ter velikosti predstavljale kar zahteven projekt.

Letno poročilo 2012

Družbena odgovornost podjetja se kaže tudi v ekološki osveščenosti in skrbi za energetsko učinkovitost pri
investicijah v stavbe. V objekte smo vgradili prezračevalne sisteme z rekuperacijo toplote odpadnega zraka z
visokim izkoristkom, energijsko varčne sisteme za ogrevanje stavb in sanitarne tople vode, toplotne črpalke za
centralno ogrevanje, ki izkoriščajo toploto zraka. Pri kotlovnici v Celju smo zamenjali ogrevalni vir – kurilno olje
smo nadomestili z zemeljskim plinom, ki je do okolja bistveno bolj prijazen in manj škodljiv. Ob ureditvi energetike

Pošta Slovenije

V Pošti Slovenije opravljamo različne aktivnosti za varovanje okolja, vplive na okolje in življenjski prostor načrtno
zmanjšujemo. Zastavljamo si do okolja prijazne strateške cilje, ki jih tudi dosegamo, usmerjeni smo k nenehnemu
izboljševanju zaščite okolja.

Poročilo o družbeni
odgovornosti
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na Slomškovem trgu smo uredili tudi centralni nadzorni sistem, s katerim nadzorujemo ogrevanje objekta in na
ta način zmanjšujemo porabo zemeljskega plina. Pri celovitih obnovah objektov smo izvajali celovito energetsko
sanacijo stavb (toplotna izolacija fasad in podstrešij, zamenjava oken z novimi s troslojno zasteklitvijo, zamenjava
svetil z varčnimi).
Z izdelavo ekološke študije z nazivom »Strategija ekološke učinkovitosti transporta v Pošti Slovenije« smo
prevzeli vlogo družbeno odgovornega podjetja, ki lahko z uvajanjem in vlaganjem v sodobnejše, do okolja prijazne
tehnologije vpliva na varovanje okolja z zmanjšanjem izpusta škodljivih emisij. Ekološka študija je zasnovana na
postopni uvedbi do okolja prijaznih vozil in na ta način predvideva znižanje emisij za 17 odstotkov do leta 2015 in
za 31 odstotkov do leta 2020. Dolgoročni cilj, ki ga predvideva strategija, pa je zmanjšanje količine izpusta CO2 za
50 odstotkov do leta 2030. Kot družbeno odgovorno in ekološko naravnano podjetje pa sodelujemo tudi v raznih
domačih in mednarodnih projektih, konferencah in združenjih ter se na ta način širše vključujemo v uvajanje do
okolja prijaznih vozil.

Pošta Slovenije
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V letu 2012 smo vozni park z dostavnimi avtomobili na električni pogon, dostavnimi avtomobili na plinski
pogon in električnimi kolesi dopolnili še s skuterji na električni pogon. Dvajset električnih skuterjev se uporablja
za dostavo pisemskih pošiljk v večjih mestih. Uvedba do okolja prijaznih vozil pomeni rešitev za več problemov na
različnih ravneh sodobne družbe in neposredno izboljša kakovost življenja prebivalcev, predvsem z vidika izpusta
škodljivih snovi, hrupa in onesnaževanja prsti ter voda.

Pošta Slovenije
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Zanesljivo
vsepovsod
Zanesljivo v digitalno prihodnost!

Kljub svoji večstoletni tradiciji smo usmerjeni v
digitalno prihodnost. Vidimo priložnosti, ki jih ta ponuja.
Nadaljujemo z razvojnimi projekti ter z uvedbo naprednih
elektronskih storitev. Zato kontinuirano vlagamo v
razvoj, znanje in opremo. Naša vizija je postati kompetenten
ponudnik IT-storitev in računalništva v oblaku, pri čemer
vzpostavljamo partnersko sodelovanje z največjimi
svetovnimi ponudniki na tem področju.

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

4.2.1
Bilanca stanja
Sredstva

1
SREDSTVA
A) Dolgoročna sredstva
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve
1. Dolgoročne premoženjske pravice
2. Druga neopredmetena sredstva
3. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) 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) 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

Pojasnila

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

2

3
295.201.207

4
300.587.850

5 = 3/4
98

229.265.853
1.208.786
155.580
828.612
224.594
196.493.458
168.587.176
14.457.280
154.129.896
26.231.272
157.848
1.517.162
1.184.198
332.964
1.301.865
22.918.246
14.285.058
1.882.015
8.995.139
3.407.904
8.633.188
8.633.188
1.557.858
1.557.858
5.785.640

232.345.020
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
0
1.345.022
27.976.146
19.211.879
1.802.015
8.995.139
8.414.725
8.764.267
8.764.267
1.833.082
1.833.082
5.126.875

99
101
72
106
111
101
100
102
100
106
100
95
74
0
97
82
74
104
100
40
99
99
85
85
113

59.511.745
170.485
1.329.101
334.643
994.458
23.611.099
23.611.099
23.611.099
33.348.218
104.439
27.426.357
5.817.422
1.052.842

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

96
13
67
33
102
96
96
96
103
696
90
297
62

A1
A1
A2
A3

A3
A4

A5
A6

B1
B2

B3

B4

B5

C) Kratkoročne časovne razmejitve

C

6.423.609

6.401.159

100

ZABILANČNA EVIDENCA

I

22.847.668

22.853.678

100

Pošta Slovenije

Postavka

Letno poročilo 2012

v EUR

Računovodsko
poročilo

Obveznosti do virov sredstev
v EUR

100

Postavka
1

Pojasnila
2

Indeks
5 = 3/4

3

4
300.587.850

98

245.255.894

249.929.936

98

I. Vpoklicani kapital

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

102

A) Kapital

D

16.435.987

16.119.394

1. Zakonske rezerve

6.605.683

6.289.090

105

2. Druge rezerve iz dobička

9.830.304

9.830.304

100

IV. Presežek iz prevrednotenja

14.279

20.197

71

V. Preneseni čisti dobiček

15.620.751

18.203.544

86

VI. Čisti dobiček poslovnega leta

6.015.264

8.417.188

71

16.703.332

16.030.175

104

16.703.332

15.992.769

104

0

37.406

0

B) Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

E

1. Rezervacije
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C) Dolgoročne obveznosti

F

I. Dolgoročne finančne obveznosti
1. Druge dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
1. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Č) Kratkoročne obveznosti

G

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

Letno poročilo 2012

31. 12. 2011

295.201.207

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Pošta Slovenije

31. 12. 2012

409

8.903

5

0

5.640

0

0

5.640

0

409

3.263

13

409

3.263

13

24.974.477

26.252.256

95

0

649

0

0

649

0

24.974.477

26.251.607

95

2.304

2.668

86

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

6.370.814

6.743.122

94

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

18.601.359

19.505.817

95

D) Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

H

8.267.095

8.366.580

99

ZABILANČNA EVIDENCA

I

22.847.668

22.853.678

100

Računovodsko
poročilo
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Izkaz poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida

Pojasnila

2012

2011

Indeks

1

2

3

4

5 = 3/4

1. Čisti prihodki od prodaje

J

226.964.743

237.689.417

95

221.335.810

233.748.408

95

5.628.933

3.941.009

143
126

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

16.004

12.742

3. Subvencije, dotacije

K

517.956

0

0

4. Drugi poslovni prihodki

L

999.848

657.392

152

M1

5. Stroški blaga, materiala in storitev

54.353.488

52.185.092

104

a) N
 abavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala

14.993.940

14.999.547

100

b) Stroški storitev

39.359.548

37.185.545

106

147.986.726

147.482.780

100

109.995.078

108.406.020

101

13.086.915

12.881.890

102
102

6. Stroški dela

M2

a) Stroški plač
b) Stroški pokojninskih zavarovanj
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj

8.059.440

7.913.738

d) Drugi stroški dela

16.845.293

18.281.132

92

13.772.872

14.867.994

93

7. Odpisi vrednosti
a) Amortizacija

M3

13.230.393

13.756.248

96

b) P
 revrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

M4

132.029

26.017

507

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

M4

410.450

1.085.729

38

N

2.890.780

3.079.936

94

a) Rezervacije

1.730.846

1.864.423

93

b) Drugi stroški

1.159.934

1.215.513

95

372.108

458.287

81

371.072

249.760

149

8. Drugi poslovni odhodki

9. Finančni prihodki iz deležev

O

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

O

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

O

a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

1.036

208.527

0

1.188.182

1.300.468

91

0

2.075

0

1.188.182

1.298.393

92

482.787

276.876

174

482.787

276.876

174

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

P

5.016.444

12.400.113

40

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

P

1.217

39.621

3

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v pridruženih
družbah

0

24.658

0

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

0

14.886

0

c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

P

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

1.217

77

1.581

99.592

93.512

107

98.796

91.640

108

796

1.872

43

596.237

633.072

94

15. Drugi prihodki

R

16. Drugi odhodki

S

99.793

346.943

29

17. Davek iz dobička

Š

1.243.861

4.223.114

29

18. Odloženi davki

Š

-658.765

-2.551.049

26

6.331.857

8.860.198

71

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

Pošta Slovenije

Postavka

Letno poročilo 2012

v EUR

Računovodsko
poročilo
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Izkaz drugega vseobsegajočega
donosa
v EUR
Vsebina
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
Celotni vseobsegajoči donos

2012

2011

6.331.857

8.860.198

-5.918

-17.577

6.325.939

8.842.621

4.2.4
Izkaz poslovnega izida po področnih
odsekih
v EUR
Vsebina
1

Letno poročilo 2012

Druge poštne
storitve

Ostale storitve

SKUPAJ

2

3

4

5=2+3+4

Prihodki

76.988.367

101.571.975

52.577.523

231.137.865

Stroški

85.386.094

96.202.169

42.553.119

224.141.382

REZULTAT

-8.397.727

5.369.806

10.024.404

6.996.483

+ Stroški finančne strukture

Pošta Slovenije

Univerzalna
poštna storitev

5.679.996

– Prevrednotovalni poslovni odhodki

542.479

– Finančni odhodki

5.117.253

– Drugi odhodki
POSLOVNI IZID PRED DAVKOM IZ DOBIČKA

99.793
6.916.953

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. Izkaz je izdelan na podlagi metodologije obračuna stroškov po aktivnostih
poslovnega procesa in po metodi polno alociranih stroškov.

Računovodsko
poročilo

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 2012 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.

103
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Vsebina storitev po posameznih področnih odsekih (univerzalna, druge poštne in ostale storitve) je podana v
poglavju 2.3.1.

Računovodsko
poročilo
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Izkaz denarnega toka
v EUR
Elementi
1

2012

2011

Indeks

2

3

4 = 2/3

293.113.432

303.499.761

97

276.951.013

288.510.910

96
108

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Prejemki pri poslovanju
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
Drugi prejemki pri poslovanju

16.162.419

14.988.852

-274.362.508

-270.588.838

101

-93.032.439

-91.034.097

102

– nakup materiala in storitev

-61.319.172

-63.375.971

97

– nakup materiala in blaga na zalogo

-2.199.437

-2.080.674

106

b) Izdatki pri poslovanju
Izdatki za nakupe materiala in storitev

– nakup komisijskega blaga

-29.513.830

-25.577.452

115

Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku

-111.602.522

-111.562.239

100

– izdatki za plače

-109.589.623

-109.549.203

100

– izdatki za deleže zaposlencev v dobičku

-2.012.899

-2.013.036

100

Izdatki za dajatve vseh vrst

-68.717.581

-67.236.810

102

– DDV

-19.743.862

-20.303.768

97

– prispevki od plač in ostali davki

-48.973.719

-46.933.042

104

Drugi izdatki pri poslovanju

-1.009.966

-755.691

134

-504.500

-504.882

100

– APEK – pristojbina za opravljanje univerzalnih storitev
– drugi izdatki
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a + b)

-505.466

-250.809

202

18.750.924

32.910.923

57

206.613.164

203.173.527

102

1.423.340

1.669.483

85
147

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

352.442

240.420

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb

17.382

23.624

74

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

204.820.000

201.240.000

102

-217.992.215

-221.472.352

98

-14.092.215

-10.089.314

140

b) Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb

-80.000

-20.993.038

0

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

-203.820.000

-190.390.000

107

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

-11.379.051

-18.298.825

62

0

5.000.000

0

0

5.000.000

0

-8.000.000

-20.454.621

39

Pošta Slovenije
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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

0

-55.768

0

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

0

-1.748.853

0

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c) Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b)

0

-5.000.000

0

-8.000.000

-13.650.000

59

-8.000.000

-15.454.621

52

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV
x) denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)

-628.127

-842.522

75

y) Začetno stanje denarnih sredstev

1.689.120

2.517.376

67

-655

-570

115

28

-198

0

-7.524

15.034

0

1.052.842

1.689.120

62

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

Računovodsko
poročilo
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Izkaz gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala za leto 2011 in 2012
v EUR

I

I/1

Kapitalske Rezerve iz Zakonske
rezerve
dobička
rezerve
II

Druge
rezerve iz
dobička

Presežek
iz prevrednotenja

B.1. Spremembe lastniškega
kapitala – transakcije z lastniki

III/2

IV

V

5.846.080

9.830.304

37.774

11.533.528

121.472.482 121.472.482 85.697.131

15.676.384

5.846.080

9.830.304

37.774

27.203.511

0

250.087.282

0

0

0

0

-8.999.967

0

-8.999.967

15.498.874 249.916.173

171.109

0

0

0

0

-8.999.967

0

0

0

0

0

0

-17.577

0

a) Vnos čistega poslovnega
izida leta 2011
b) Sprememba presežka iz
prevrednotenja finančnih
naložb

B.3. Spremembe v kapitalu

VII

III/1

15.676.384

a) Izplačilo deleža

B.2. Celotni vseobsegajoči
donos leta 2011

VI

III

121.472.482 121.472.482 85.697.131

a) Preračuni za nazaj
A.2. Stanje 1. januarja 2011

Skupaj
kapital

-8.999.967

8.860.198

8.842.621

8.860.198

8.860.198

-17.577

0

0

0

a) Razporeditev preostalega
čistega dobička leta 2011 na
druge sestavine kapitala

443.010

443.010

443.010

443.010

0

0

-17.577

0

-443.010

0

-443.010

0

A.1. Stanje 31. decembra 2011

121.472.482 121.472.482 85.697.131

16.119.394

6.289.090

9.830.304

20.197

18.203.544

8.417.188

249.929.936

A.2. Stanje 1. januarja 2012

121.472.482 121.472.482 85.697.131

16.119.394

6.289.090

9.830.304

20.197

26.620.732

0

249.929.936

0

0

0

0

-10.999.982

0

-10.999.982

B.1. Spremembe lastniškega
kapitala – transakcije z lastniki

0

0

0

a) Izplačilo deleža

B.2. Celotni vseobsegajoči
donos leta 2012

-10.999.982

0

0

0

0

0

0

-5.918

0

a) Vnos čistega poslovnega
izida leta 2012
b) Sprememba presežka iz
prevrednotenja finančnih naložb

B.3. Spremembe v kapitalu

BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA

6.331.857

6.325.939

6.331.857

6.331.857

-5.918

0

0

0

a) Razporeditev preostalega
čistega dobička leta 2012 na
druge sestavine kapitala
C. Stanje 31. decembra 2012

-10.999.982

121.472.482 121.472.482 85.697.131
-

-

-

0

0

-5.918

316.593

316.593

0

-316.593

0

316.593

316.593

-316.593

0

16.435.987

6.605.683

9.830.304

14.279

15.620.751

6.015.264 245.255.894

-

-

-

-

15.620.751

6.015.264

21.636.015

Letno poročilo 2012

Osnovni
kapital

Čisti poslovn izid
poslovnega leta

Pošta Slovenije

A.1. Stanje 31. decembra 2010

Vpoklicani
kapital

Preneseni čisti
poslovni
izid

Računovodsko
poročilo
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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 konsolidacija za podjetja v skupini, in sicer: EPPS d. o. o. (v
100-odstotnem lastništvu Pošte Slovenije), PS VilaMedia d. o. o. (v 100-odstotnem lastništvu Pošte Slovenije) in
Feniksšped, d. o. o. (v 95-odstotnem lastništvu Pošte Slovenije).
V pridruženem podjetju PBS, d. d., ima Pošta Slovenije pomemben (45-odstotni delež), ne pa tudi prevladujoč
vpliv; v pridruženem podjetju Športna loterija in igre na srečo d. d. pa ima 20-odstotni delež.

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.

Pošta Slovenije
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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 knjigovodske vrednosti).

Računovodsko
poročilo

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.
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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 pridruženih podjetjih in druge dolgoročne depozite ter dolgoročna posojila delavcem.
V IV. skupino družba uvršča deleže v podjetjih v skupini, v pridruženih podjetjih in v druge dolgoročne deleže in
delnice ter obveznice Slovenske odškodninske družbe (SOD).

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 ali po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške
prodaje (po tisti, ki je nižja).
Pri razvrščanju sredstev na nekratkoročna sredstva, namenjena prodaji, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
• sredstvo mora biti na voljo za takojšnjo prodajo;
• prodaja mora biti zelo verjetna;

Pošta Slovenije

Naložbe v odvisne in pridružene družbe se vrednotijo po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitne oslabitve.

Letno poročilo 2012

Finančne naložbe, ki kotirajo na borzi, se vrednotijo po borzni ceni. Razvrščene so v IV. skupino, zato se sprememba
borzne cene odraža v presežku iz prevrednotenja. Trajne slabitve naložb se evidentirajo v poslovnem izidu družbe.
Če delnice družbe ne kotirajo na borzi in poštene vrednosti naložbe ni mogoče določiti, se takšne naložbe vrednotijo po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitne oslabitve.

Računovodsko
poročilo

108

• poslovodstvo mora sprejeti plan prodaje ter sredstvo aktivno prodajati po razumni ceni glede na pošteno
vrednost sredstva; verjetnost, da bo prišlo do pomembne spremembe plana prodaje ali do prenehanja aktivnosti
v zvezi s prodajo, mora biti minimalna;
• pričakuje se, da bo prodaja zaključena v roku enega leta.
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.
Sredstva, pri katerih pogoji niso več izpolnjeni, je treba prerazvrstiti nazaj med osnovna sredstva oziroma drugo kategorijo sredstev (naložbene nepremičnine). V tem primeru je treba takšno sredstvo izmeriti po nižji od obeh vrednosti:
• knjigovodski vrednosti pred razvrstitvijo med nekratkoročna sredstva za prodajo, zmanjšani za amortizacijo, ki
bi bila pripoznana, če sredstvo ne bi bilo prerazvrščeno; pri tem vsa za nazaj obračunana amortizacija bremeni
poslovni izid tekočega poslovnega leta;
• nadomestljivi vrednosti na dan prerazvrstitve z nekratkoročnih sredstev za prodajo nazaj med osnovna sredstva.

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 nepomemben 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.

Pošta Slovenije
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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.

Računovodsko
poročilo

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.
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Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Med kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti kratkoročno odloženi stroški in prehodno nezaračunani prihodki. Slednji pretežno zajemajo prihodke iz mednarodnega obračuna, za katere faktura še ni bila
izstavljena oz. zanje še nismo prejeli plačila.

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

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
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 in spremenljivega dela plač poslovodstva.
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo prejete državne subvencije zaradi preseganja
kvot invalidov, ki se porabljajo s prenašanjem med poslovne prihodke.

Dolgoročne obveznosti

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.

Pošta Slovenije

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.
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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.

Računovodsko
poročilo

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
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Med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti kratkoročno odloženi prihodki in vnaprej
vračunani stroški. Slednji se pretežno nanašajo na odhodke iz mednarodnega obračuna ter stroške neizkoriščenega
letnega dopusta in neizplačanih presežkov ur.

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.

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

Računovodsko
poročilo

Amortizacija
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, naložbene nepremičnine in neopredmetenega sredstva
se zmanjšuje z amortiziranjem. Pri amortiziranju opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin ter
neopredmetenih sredstev uporablja Pošta Slovenije metodo enakomernega časovnega amortiziranja.
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Opredmeteno osnovno sredstvo ter naložbena nepremičnina se začnejo amortizirati prvi dan naslednjega meseca
po tistem, ko so razpoložljiva za uporabo.
Amortizacija se obračunava posamično. Zemljišča in osnovna sredstva, ki se pridobivajo, ter umetniška dela se ne
amortizirajo.
Amortizacijske stopnje temeljijo na podlagi ocenjene ekonomske življenjske dobe sredstev. Pri neopredmetenih
sredstvih se uporabljajo dokončne dobe koristnosti.
Pri obračunu amortizacije smo uporabili naslednje stopnje:
Amortizacijska stopnja po vrstah osnovnih sredstev
Vrsta sredstev

2012

1.

Neopredmetena sredstva

2.

Opredmetena osnovna sredstva:
– poštne zgradbe in stanovanja
– zgradbe poštnih logističnih centrov
– oprema za opravljanje dejavnosti

3.

10–33,3 %

2–5 %
2%
10–20 %

– transportna sredstva

12,5–50 %

– računalniška oprema

33,3 %

– zemljišče – parkirišče

2%

Naložbene nepremičnine

2%

Amortizacijske stopnje so bile v letu 2012 enake kot v letu 2011.

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.

Pošta Slovenije

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.
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Stroški dela in stroški povračil

Računovodsko
poročilo

POJASNILA K BILANCI STANJA
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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
Prikaz gibanja neopredmetenih sredstev v letu 2012
v EUR
Vrednost

Premoženjske pravice

Druga neopredmetena
sredstva

Skupaj neopredmetena
dolgoročna sredstva

318.401

3.410.132

3.728.533

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2012
Povečanja – nove nabave
Stanje 31. 12. 2012

2.160

600.350

602.510

320.561

4.010.482

4.331.043

2.732.789

Pošta Slovenije
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Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2012

101.818

2.630.971

Amortizacija 2012

63.163

550.898

614.061

Stanje 31. 12. 2012

164.981

3.181.869

3.346.850

Stanje 1. 1. 2012

216.583

779.161

995.744

Stanje 31. 12. 2012

155.580

828.612

984.192

Neodpisana vrednost

Računovodsko
poročilo

Prikaz gibanja neopredmetenih sredstev v letu 2011
v EUR
Premoženjske pravice

Druga neopredmetena
sredstva

Skupaj neopredmetena
dolgoročna sredstva

Stanje 1. 1. 2011

272.552

2.779.501

3.052.053

Povečanja – nove nabave

45.849

630.950

676.799

Vrednost
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Nabavna vrednost

Zmanjšanja – izločitve

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

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

Popravek vrednosti

Zmanjšanja – izločitve
Stanje 31. 12. 2011

Neodpisana vrednost

Družba ni zastavila neopredmetenih sredstev kot jamstvo za dolgove.

A2
Dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
v EUR
31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

224.594

202.766

111

SKUPAJ

224.594

202.766

111

Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve konec leta 2012 predstavljajo vnaprej vplačani stroški iz naslova
stanovanjskega rezervnega sklada.
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Postavka

Pošta Slovenije

Zap.
št.
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A3
Gibanje opredmetenih osnovnih
sredstev in naložbenih nepremičnin
Prikaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2012
v EUR
Vrednost

Naložbene
nepremičnine

Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Investicije v
teku

Skupaj

Nabavna vrednost
2.166.014

14.528.608

220.994.773

115.860.959

1.598.621

355.148.975

Povečanja – nove nabave

Stanje 1. 1. 2012

0

319.243

4.739.197

9.724.582

13.750.917

28.533.939

Zmanjšanja – izločitve

0

6.043

142.369

3.455.758

14.165.340

17.769.510
129.319

Slabitve

0

4.361

124.958

0

0

88.753

0

-88.753

0

0

0

2.254.767

14.837.447

225.377.890

122.129.783

1.184.198

365.784.085

Stanje 1. 1. 2012

820.992

336.792

66.738.148

91.042.636

0

158.938.568

Amortizacija 2012

45.790

43.375

4.452.634

8.074.533

0

12.616.332

Prenosi OS med skupinami
Stanje 31. 12. 2012

Popravek vrednosti

Povečanja – nove nabave

0

0

273.599

7.893

0

281.492

Zmanjšanja – izločitve

0

0

70.957

3.384.399

0

3.455.356

Slabitve

0

0

59.309

0

0

59.309

86.120

0

-86.120

0

0

0

952.902

380.167

71.247.995

95.740.663

0

168.321.727

Stanje 1. 1. 2012

1.345.022

14.191.816

154.256.625

24.818.323

1.598.621

196.210.407

Stanje 31. 12. 2012

1.301.865

14.457.280

154.129.896

26.389.120

1.184.198

197.462.359

Prenosi OS med skupinami
Stanje 31. 12. 2012

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2012

Neodpisana vrednost

Računovodsko
poročilo

Prikaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2011
v EUR
Vrednost

Naložbene
nepremičnine

Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Investicije v
teku

Skupaj

2.509.122

14.600.094

218.371.723

30.004

7.364

3.041.511

115.200.003

794.201

351.475.144

4.795.225

9.200.177

17.074.280
13.400.449
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Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2011
Povečanja – nove nabave
Zmanjšanja – izločitve
Prenosi OS med skupinami
Stanje 31. 12. 2011

0

78.850

791.573

4.134.269

8.395.757

-373.112

0

373.112

0

0

0

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

Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2011
Amortizacija 2011
Povečanja – nove nabave

0

0

0

5.095

0

5.095

Zmanjšanja – izločitve

0

0

432.733

4.081.840

0

4.514.573

Prenosi OS med skupinami

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

Stanje 31. 12. 2011

Neodpisana vrednost

Naložbene nepremičnine
Razkritja k stroškom amortizacije so podana v pojasnilih k izkazu poslovnega izida (točka M3).
V letu 2012 je bilo ustvarjenih 170.152 evrov prihodkov, odhodki pa so znašali 87.520 evrov, od tega stroški amortizacije 47.274 evrov.

Na postavko Naložbene nepremičnine smo v letu 2012 prenesli poslovne prostore na poštah Središče ob Dravi in
Sečovlje, nazaj na postavko Zgradbe pa del zgradbe v Trebnjem.
Strokovna skupina je pregledala naložbene nepremičnine in ocenila, da so knjigovodske vrednosti v višini 1.301.865
evrov primerne in ne presegajo tržnih vrednosti.

Letno poročilo 2012

Med naložbene nepremičnine smo vključili:
• naložbene nepremičnine v počitniških stanovanjih in
• naložbene nepremičnine v poslovnih prostorih, ki jih dajemo v najem.

Med novimi nabavami je v višini 1.004.432 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 M3 in M4).

Pošta Slovenije

Opredmetena osnovna sredstva

Računovodsko
poročilo

Povečanje postavke Oprema je posledica višjih nabav predvsem v računalniško in transportno opremo.
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Stanje investicij v teku je odvisno od novih nabav in aktiviranja zgradb in opreme v obračunskem obdobju.
Neaktivirane so še naslednje večje postavke: nakup poslovnih prostorov Petrovče, Slivnica, Trebelno, Ljubljana
Brdo ter gradbena dela na paketni pretovorni pošti v Celju.
Zaradi dotrajanosti, uničenja in neuporabnosti so bila ob letni inventuri odpisana opredmetena osnovna sredstva s
sedanjo vrednostjo v višini 33.486 evrov.
Družba ni zastavila opredmetenih osnovnih sredstev kot jamstvo za dolgove.

A4
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe
v EUR
Zap.
št.

Postavka

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

1.

Deleži v podjetjih, od tega:

14.285.058

19.211.879

74

– deleži v podjetjih v skupini

1.882.015

1.802.015

104

– delež v pridruženih podjetjih

8.995.139

8.995.139

100

– drugi dolgoročni deleži

3.407.904

8.414.725

40

50.000

50.000

100

8.345.633

8.345.633

100

237.555

368.634

64

22.918.246

27.976.146

82

2.

Dolgoročni depoziti drugim

3.

Dolgoročni depoziti v pridruženih podjetjih

4.

Dolgoročno dana posojila drugim

SKUPAJ

Letno poročilo 2012

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb
v EUR
Deleži v podjetijh
Vrednost

Stanje 31. 12. 2011
Povečanja

Dolgoročni depoziti

Delež v
podjetjih v
skupini

Delež v
pridruženih
podjetjih

Drugi
dolgoročni
deleži

Drugim

V pridruženih
podjetjih

Drugim

1.802.015

8.995.139

8.414.725

50.000

8.345.633

368.634

80.000

Zmanjšanja

Pošta Slovenije

Dolgoročno
dana posojila

Skupaj

27.976.146

108.340

188.340

224.320

224.320

Prevrednotovanje –
okrepitev

9.620

442

10.062

Prevrednotovanje –
oslabitev

5.016.441

15.541

5.031.982

237.555

22.918.246

Stanje 31. 12. 2012

1.882.015

8.995.139

3.407.904

50.000

8.345.633

Računovodsko
poročilo

V III. skupino so uvrščeni dolgoročni depoziti in dolgoročna posojila delavcem v skupni vrednosti 8.400.852 evrov.
V IV. skupino pa so uvrščeni deleži v družbe v skupini, pridruženi podjetji, drugi dolgoročni deleži in delnice ter
obveznice SOD-a v višini 14.517.394 evrov.

117

Dolgoročne finančne naložbe niso zastavljene.

Deleži v podjetjih
Pošta Slovenije med družbami v skupini izkazuje tri hčerinske družbe, in sicer: 100-odstotni delež v družbi EPPS in
družbi PS VilaMedia ter 95-odstotni delež v družbi Feniksšped. Družba PS VilaMedia je bila ustanovljena v marcu
2012, njen ustanovitveni kapital je znašal 80.000 EUR.
Pridruženi podjetji sta PBS (45-odstotni delež) ter Športna loterija in igre na srečo (20-odstotni delež); druge dolgoročne deleže predstavljajo:
• naložbe v družbo Indoma Maribor;
• naložbe, razporejene po pošteni vrednosti prek kapitala v NKBM (6,644-odstotni delež) in Zavarovalnico
Triglav. Za obe družbi je bilo na dan 31. decembra 2012 opravljeno prevrednotenje, in sicer za NKBM oslabitev
v poslovni izid, za Zavarovalnico Triglav pa krepitev (pojasnilo P in pojasnilo k izkazu gibanja kapitala). Obe
naložbi sta vrednoteni po borzni ceni na dan 31. decembra 2012.
Poslovanje s povezanimi osebami je podrobneje pojasnjeno v poglavju 4.4 Poslovanje s povezanimi osebami.
Tveganje iz naslova strateških povezav in naložb je opisano v poglavju 2.9.1 Korporativno upravljanje tveganj.

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 3,9-odstotno fiksno obrestno mero (letna obrestna mera).

Za obveznice SOD-a smo na dan 31. decembra 2012 opravili prevrednotenje kapitala (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. decembra 2012, v višini 2.891 evrov (v letu
2012 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.

Pošta Slovenije

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.

Letno poročilo 2012

Dolgoročno dana posojila

Računovodsko
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Dolgoročne poslovne terjatve
v EUR
Zap.
št.

Postavka

1.

Dolgoročne terjatve do delavcev iz naslova prodanih stanovanj

2.

Ostale dolgoročne terjatve
SKUPAJ

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

1.557.335

1.830.466

85

524

2.616

20

1.557.858

1.833.082

85

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
Odložene terjatve za davek
v EUR
Zap.
št.

Postavka

1.

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

Terjatve za odložen davek iz naslova rezervacij

2.263.575

2.296.043

99

2.

Terjatve za odložen davek iz naslova finančnih naložb

3.232.451

2.479.985

130

3.

Terjatve za odložen davek – terjatve

289.614

350.847

83

5.785.640

5.126.875

113

Pošta Slovenije
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SKUPAJ

Za izračun odloženih davkov se uporablja 15-odstotna davčna stopnja.
Gibanje odloženih terjatev za davek
v EUR
Zap.
št.

Postavka

Stanje na dan
1. 1. 2012

Črpanje v letu
2012

Odprava v letu
2012

Oblikovanje v
letu 2012

Stanje na dan
31. 12. 2012

1.

Terjatve za odložen davek iz naslova
rezervacij

2.296.043

159.964

2.317

129.813

2.263.575

2.

Terjatve za odložen davek iz naslova
finančnih naložb

2.479.985

0

0

752.466

3.232.451

3.

Terjatve za odložen davek – terjatve

350.847

58.454

17.185

14.406

289.614

SKUPAJ

5.126.875

218.419

19.502

896.685

5.785.640

Računovodsko
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KRATKOROČNA SREDSTVA

B1
Sredstva (skupine za odtujitev)
za prodajo
v EUR
Zap.
št.
1.

Postavka

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

Dolgoročna sredstva, namenjena prodaji

170.485

1.272.224

13

SKUPAJ

170.485

1.272.224

13

Med dolgoročna sredstva, namenjena prodaji, so uvrščena sredstva, za katera se predvideva prodaja, in sicer:
• poslovni prostori s pripadajočimi zemljišči: Osilnica, Orehova vas, Kozje, Brestanica;
• stanovanjski objekt Vuhred – Orlica s pripadajočim zemljiščem;
• parkirišče Jesenice Javornik;
• zemljišče: Zgornje Gorje in Ljutomer;
• garaža s pripadajočim zemljiščem v Brestanici.

Pošta Slovenije
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Znižanje vrednosti osnovnih sredstev, namenjenih prodaji, je posledica prenosa sredstev, ki v dveh letih niso bila
prodana, nazaj na opredmetena osnovna sredstva, v višini 1.004.432 evrov.
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Zaloge
v EUR
Zap.
št.

Postavka

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

1.

Material

146.495

346.320

42

2.

Drobni inventar

188.148

657.263

29

3.

Trgovsko blago

994.458

976.896

102

SKUPAJ

1.329.101

1.980.479

67

V letu 2012 smo odpisali zaloge v vrednosti 21.820 evrov (zastarelost, poškodbe, neuporabnost). Pri popisu je bil
pri zalogah trgovskega blaga ugotovljen primanjkljaj v višini 4.566 evrov ter presežek v višini 3.304 evrov.
Na upad vrednosti zalog materiala je vplivalo zmanjšanje zalog obrazcev, na upad drobnega inventarja zmanjšanje
zalog službene obleke. Zaloge trgovskega blaga so se nekoliko povečale zaradi večjih zalog kuvert, znamk, razglednic ter ostalega blaga.
Družba na dan 31. decembra 2012 nima zastavljenih zalog.

B3
Kratkoročne finančne naložbe
v EUR

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2012

Zap.
št.

Postavka

1.

Kratkoročno dana posojila

2.

Kratkoročni depoziti pri bankah
SKUPAJ

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks
103

111.099

108.340

23.500.000

24.500.000

96

23.611.099

24.608.340

96

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) ter obveznice SOD-a.
Kratkoročni depoziti pri bankah se nanašajo na depozite, obrestovane z letno obrestno mero od 1,05 do 4,3 odstotka.
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Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve
v EUR
Zap.
št.

Postavka

1.

Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini

2.

Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih podjetij

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

104.439

15.016

696

2.840.138

3.227.903

88

3.

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

24.968.556

27.435.617

91

4.

Druge kratkoročne poslovne terjatve

5.435.085

1.612.973

337

SKUPAJ

33.348.218

32.291.508

103

Kratkoročne poslovne terjatve do povezanih oseb v skupni višini 2.944.577 evrov predstavljajo terjatve do:
• podjetij v skupini, in sicer do EPPS (48.070 evrov), Feniksšpeda (3.185 evrov) in PS VilaMedie (53.184 evrov), ter
• do pridruženih podjetij – PBS (2.818.806 evrov) in Športna loterija (21.332 evrov).
Stanje terjatev do kupcev je na dan 31. decembra 2012 znašalo 27.530.770 evrov, od tega je del izkazan v okviru
kratkoročnih poslovnih terjatev do podjetij v skupini v višini 104.413 evrov ter do pridruženih podjetij v višini
2.457.801 evrov.

Pošta Slovenije svojih terjatev pretežno ne zavaruje, razen pri izvajalcih zamenljivih storitev, kjer so terjatve zavarovane z bančnimi garancijami v višini četrtine letnega prometa, in nekaterih strankah s slabšo bonitetno oceno.

Pošta Slovenije

Stanje drugih kratkoročnih poslovnih terjatev je na dan 31. decembra 2012 znašalo 5.817.448 evrov, od tega je del v
višini 26 evrov izkazan v okviru kratkoročnih terjatev do podjetij v skupini ter 382.337 evrov v okviru kratkoročnih
poslovnih terjatev do pridruženih podjetij.
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Druge kratkoročne poslovne terjatve zajemajo predvsem:
• terjatve za davek od dohodka – 2.979.252 evrov,
• terjatve do državnih institucij iz naslova boleznin in invalidnin – 557.519 evrov,
• terjatve za vstopni DDV – 527.405 evrov,
• druge razne kratkoročne terjatve – 392.815 evrov,
• ostale kratkoročne terjatve – blagajniški primanjkljaji na poštah – 256.139 evrov,
• kratkoročni del dolgoročnih terjatev iz naslova prodaje stanovanj – 214.240 evrov,
• druge terjatve do delavcev – 132.274 evrov.

Računovodsko
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Kratkoročne poslovne terjatve po zapadlosti
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Zap.
št.

Terjatve po zapadlosti

31. 12. 2012

Delež v %

31. 12. 2011

Delež v %

1.

Nezapadle terjatve

29.605.159

88,8

28.190.009

87,2

2. 2.

Zamuda plačila:
– do 30 dni

2.458.513

7,4

2.457.833

7,6

– od 31 do 60 dni

662.470

2,0

802.448

2,5

– od 61 do 90 dni

153.182

0,5

378.088

1,2

– od 91 do 180 dni

144.863

0,4

244.183

0,8

– od 181 do 365 dni

285.754

0,9

150.005

0,5

38.276

0,1

68.942

0,2

33.348.218

100,0

32.291.508

100,0

– nad 366 dni
SKUPAJ

Kreditno tveganje iz naslova poslovnih terjatev je opisano v poglavju 2.9.1 Korporativno upravljanje tveganj –
Finančna tveganja.
Gibanje popravkov vrednosti terjatev
v EUR
Zap.
št.

Postavka

1.

Dolgoročno dana posojila
Popravek vrednosti na dan 1. 1.
+ oblikovani popravki v letu
– plačane sporne in dvomljive terjatve
– odpis terjatev v letu
Končno stanje popravka terjatev 31. 12. (kto 079)

2.

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

1.938

4

188

400

0

42

0

1.688

2.126

2.905.639

2.504.649
549.157

+ oblikovani popravki vred. v letu do drugih

368.676

591.522

– plačane sporne in dvomljive terjatve

503.386

225.683

– odpis terjatev v letu

251.204

448.242

– popravek DDV

Letno poročilo 2012

2.126

58.585

Končno stanje popravka terjatev 31. 12. (kto 129)

4.

2011

Kratkoročne terjatve do kupcev
Popravek vrednosti na dan 1. 1.

3.

2012

31.131

65.764

2.547.179

2.905.639

Druge kratkoročne terjatve
Popravek vrednosti na dan 1. 1.

173.321

173.321

Končno stanje popravka terjatev 31. 12. (kto 139)

173.321

173.321

148.961

144.907

5.076

8.488

Ostale kratkoročne terjatve
Popravek vrednosti na dan 1. 1.
+ oblikovani popravki vred. v letu
– plačane sporne in dvomljive terjatve
– odpis terjatev v letu
Končno stanje popravka terjatev 31. 12. (kto 169)

0

146

4.636

4.288

149.402

148.961

Pošta Slovenije

SKUPAJ
Popr. vred. na dan 1. 1.

3.230.047

2.824.815

+ oblikovani popravki v letu

432.341

1.149.354

– plačane sporne in dvomljive terjatve

503.786

225.829

– odpis terjatev v letu

255.881

452.530

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

0

0

31.131

65.764

2.871.589

3.230.047

Računovodsko
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Denarna sredstva
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina
v EUR
Zap.
št.

Postavka

1.

Gotovina v blagajni in prejeti čeki

7.440

8.094

92

2.

Denarna sredstva v banki

1.045.402

1.681.026

62

SKUPAJ

1.052.842

1.689.120

62

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

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

C
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

Postavka

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

1.

Kratkoročno nezaračunani prihodki

5.992.684

5.931.410

101

2.

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki

430.925

469.749

92

6.423.609

6.401.159

100

SKUPAJ

Kratkoročno nezaračunani prihodki zajemajo nezaračunane prihodke:
• iz naslova mednarodnega obračuna v višini 5.486.196 evrov, od tega: za leto 2009 v višini 136.440 evrov, za leto
2010 v višini 985.446 evrov, za leto 2011 v višini 1.565.407 evrov in za leto 2012 v višini 2.798.903 evrov, in
• do podjetja v skupini – PS VilaMedia v višini 498.818 evrov.

Pošta Slovenije

Zap.
št.

Letno poročilo 2012

v EUR

Računovodsko
poročilo

D

124

KAPITAL
v EUR
Zap.
št.

Postavka

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

1.

Osnovni kapital

121.472.482

121.472.482

100

2.

Kapitalske rezerve

85.697.131

85.697.131

100

3.

Rezerve iz dobička:

16.435.987

16.119.394

102

– zakonske rezerve

6.605.683

6.289.090

105

– druge rezerve iz dobička

9.830.304

9.830.304

100

5.

Presežek iz prevrednotenja

14.279

20.197

71

6.

Preneseni čisti dobiček

15.620.751

18.203.544

86

7.

Čisti dobiček poslovnega leta

6.015.264

8.417.188

71

245.255.894

249.929.936

98

SKUPAJ

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 2011 niso spremenile in so posledica odprave splošnega prevrednotovalnega
popravka kapitala.
Če bi družba prevrednotila kapital s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin za leto 2012 (2,7 %), bi izkazala izgubo
v višini 416.251 evrov.

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

Računovodsko
poročilo

E
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

125

Rezervacije
v EUR
Zap.
št.

Postavka

31. 12. 2012

1.

Rezervacije za jubilejne nagrade

2.

Rezervacije za odpravnine

3.

Rezervacije iz kočljivih pogodb

4.

31. 12. 2011

Indeks
114

3.924.779

3.429.204

10.666.006

10.722.806

99

1.517.027

1.329.631

114

Rezervacije iz naslova nepremičnin

511.128

511.128

100

5.

Spremenljivi del plače poslovodstva

84.392

0

0

6.

Nagrade za preseganje kvote invalidov

0

37.406

0

16.703.332

16.030.175

104

SKUPAJ

Gibanje rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev
v EUR
Stanje na dan
1. 1. 2012

1.

Rezervacije za jubilejne nagrade

3.429.204

2.

Rezervacije za odpravnine

10.722.806

Poraba v letu
2012

Odprava v letu
2012

Oblikovanje v
letu 2012

Stanje na dan
31. 12. 2012

326.121

0

821.697

3.924.779

732.954

0

676.153

10.666.006
1.517.027

3.

Rezervacije iz kočljivih pogodb

1.329.631

14.707

30.893

232.996

4.

Rezervacije iz naslova nepremičnin

511.128

0

0

0

511.128

5.

Spremenljivi del plače poslovodstva

0

12.618

12.294

109.304

84.392

6.

Nagrade za preseganje kvote invalidov

37.406

0

517.956

480.550

0

16.030.175

1.086.400

561.143

2.320.700

16.703.332

SKUPAJ

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 4 odstotkov, rast plač v RS v višini 2,5 odstotka in v družbi
za 2,0 odstotka, prispevna stopnja delodajalca za izplačila v višini 16,1 odstotka (za izplačila, višja od zneskov, ki jih
določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja).
Višino rezervacij za tožbe določi glede na višino škodnega zahtevka ali oceni glede na pričakovano možno višino
(če dejanski zahtevek še ni znan) Oddelek pravnih zadev.
Pravica do izplačila spremenljivega dela plač izhaja iz pogodb o zaposlitvi poslovodnih oseb in iz Zakona o prejemkih
poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti države in zajema dele plač za leto 2010, 2011 in 2012. Skladno z
zakonom se 50 odstotkov spremenljivega dela plače izplača po sprejetem sklepu nadzornega sveta, 50 odstotkov pa
po poteku dveh let od prvega izplačila – za ta del se oblikujejo dolgoročne rezervacije.

Letno poročilo 2012

Postavka

Pošta Slovenije

Zap.
št.

Računovodsko
poročilo
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V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je za Pošto Slovenije določena 3-odstotna
kvota za zaposlovanje invalidov. Za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto je Pošta upravičena do
nagrade v višini 25 odstotkov minimalne plače na mesec – v letu 2012 smo oblikovali 480.550 evrov odloženih
prihodkov. Konec leta smo dolgoročne pasivne časovne razmejitve sprostili v dobro drugih prihodkov (prihodki od
subvencij), v skladu z zakonodajo na tem področju, ki predpisuje, da se lahko prejete spodbude porabijo za delno
pokrivanje bruto plače vseh invalidov.

F
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
v EUR
Zap.
št.

Postavka

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

1.

Druge dolgoročne finančne obveznosti

0

5.640

0

2.

Druge dolgoročne poslovne obveznosti

409

3.263

13

SKUPAJ

409

8.903

5

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

G
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Letno poročilo 2012

v EUR
Zap.
št.

Postavka

1.
2.

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

Kratkoročne finančne obveznosti

0

649

0

Kratkoročne poslovne obveznosti:

24.974.477

26.251.607

95

2.304

2.668

86

507.192

530.496

96
95

– Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v skupini
– Kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženih podjetij
– Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

6.348.894

6.717.239

– Kratkoročne obveznosti do drugih

18.116.087

19.001.205

95

24.974.477

26.252.256

95

Pošta Slovenije

SKUPAJ

Kratkoročne poslovne obveznosti do povezanih oseb v skupni višini 509.496 evrov predstavljajo obveznosti do:
• podjetij v skupini EPPS (2.191 evrov) in Feniksšped (113 evrov) ter
• pridruženih podjetij PBS (341.130 evrov) in Športna loterija (166.062 evrov).

Računovodsko
poročilo

Obveznosti do dobaviteljev zajemajo:
• obveznosti do dobaviteljev osnovnih sredstev – 966.936 evrov in
• obveznosti do dobaviteljev obratnih sredstev – 5.406.182 evrov (od tega so obveznosti do dobaviteljev za obratna
sredstva v višini 24.224 evrov izkazane v kratkoročnih poslovnih obveznostih podjetij v skupini: EPPS – 2.191
evrov, Feniksšped – 113 evrov in pridruženega podjetja PBS – 21.920 evrov).

127

Kratkoročne obveznosti do drugih zajemajo:
• obveznosti do zaposlenih – 10.495.411 evrov,
• obveznosti do države za prispevke za socialno varnost in davke – 3.454.889 evrov,
• obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje – 2.118.031 evrov, od tega so obveznosti v višini 166.062
evrov izkazane v kratkoročnih poslovnih obveznostih do pridruženega podjetja Športna loterija, in
• ostale kratkoročne obveznosti – 2.533.028 evrov (obveznosti po odločbah, obveznosti do PBS za plačilni promet,
blagajniški presežki …), od tega so obveznosti v višini 319.210 evrov izkazane v kratkoročnih poslovnih obveznostih do pridruženega podjetja PBS.
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 2012.

H
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Postavka

1.

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki

2.

Kratkoročno odloženi prihodki
SKUPAJ

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

7.991.909

8.144.031

98

275.186

222.549

124

8.267.095

8.366.580

99

V pasivnih časovnih razmejitvah so predvsem zajeti vnaprej obračunani stroški za neizkoriščen letni dopust v višini
1.583.529 evrov in stroški presežkov ur v višini 832.848 evrov ter vkalkulirani stroški iz naslova mednarodnega
obračuna za pisemske in paketne pošiljke v višini 5.146.434 evrov.

Pošta Slovenije

Zap.
št.

Letno poročilo 2012

v EUR

Računovodsko
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I
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ZABILANČNA EVIDENCA
v EUR
Zap.
št.

Postavka

1.
2.

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

Gotovina PBS v poslovnih enotah družbe

7.032.072

6.568.920

107

Zaloge trgovskega blaga v konsignaciji

6.058.114

7.704.939

79

3.

Drobni inventar v uporabi

4.732.841

4.703.010

101

4.

Dani in prejeti finančni instrumenti

4.935.999

3.745.006

132

5.

Drugo
SKUPAJ

88.642

131.802

67

22.847.668

22.853.678

100

Postavka Dani in prejeti finančni instrumenti se nanaša na prejete bančne garancije za dobro izvedbo poslov
(2.576.731 evrov), prejete garancije od izvajalcev zamenljivih poštnih storitev in nekaterih strank (784.160 evrov)
in dane garancije pri NKBM (carinska in druge garancije v višini 1.575.108 evrov).
Drugih potencialnih obveznosti nimamo.

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.

Pošta Slovenije
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J
Čisti prihodki od prodaje
v EUR
Zap.
št.

Postavka

2012

2011

Indeks

1.

Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu

216.621.702

228.971.535

95

2.

Prihodki od prodaje storitev na tujih trgih

5.519.487

3.844.615

144

3.

Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu

4.714.108

4.776.873

99

4.

Prihodki od prodaje blaga in materiala na tujih trgih

109.446

96.394

114

226.964.743

237.689.417

95

SKUPAJ

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.

Računovodsko
poročilo

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 – znašajo prihodki od prenosa standardnih pisem v domačem prometu brez storitve z
upoštevanim popustom 41.813.431 evrov.

129

Upad prihodkov je pojasnjen v poglavju 2.10 Analiza poslovnih dosežkov.

K
Prihodki od subvencij
v EUR
Zap.
št.

Postavka

1.

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Indeks

Prihodki od subvencij

517.956

0

0

SKUPAJ

517.956

0

0

Prihodki od subvencij so nastali zaradi sprostitve pasivnih časovnih razmejitev v dobro prihodkov (pojasnjeno v
razkritju E).

L
Zap.
št.

Postavka

1.
2.
3.

Odprava rezervacij za tožbe

4.

Odprava vkalkuliranih stroškov za letni dopust

2012

2011

Indeks

Dobiček od prodaje (izločitve) osnovnih sredstev

175.502

228.340

77

Prevrednotovalni poslovni prihodki od terjatev

503.386

225.829

223

30.893

61.000

51

290.067

29.881

971

5.

Odprava rezervacij za nepremičnine

0

37.512

0

6.

Odprava vkalkuliranih stroškov

0

74.830

0

999.848

657.392

152

SKUPAJ

Pošta Slovenije

v EUR
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Drugi poslovni prihodki
(s prevrednotovalnimi poslovnimi
prihodki)

Računovodsko
poročilo
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Dobiček od prodaje osnovnih sredstev predstavlja pozitivno razliko med prodajno vrednostjo osnovnih sredstev in
njihovo knjigovodsko vrednostjo.
Prevrednotovalni poslovni prihodki od terjatev predstavljajo plačilo spornih terjatev, ki še niso bile izločene iz
knjigovodskih evidenc. Porast v letu 2012 je pretežno posledica sklenjenega dogovora z Veliko Britanijo in plačila
preteklih terjatev v višini 121.835 evrov, prisilne poravnave z Merkurjem v višini 42.955 evrov.
Odprava vklalkuliranih stroškov za letni dopust je nastala zaradi previsoko vkalkuliranih stroškov konec leta 2011
in dejstva, da delavci niso izkoristili 1.000 dni letnega dopusta.

M
Stroški
Stroški po funkcionalnih vrstah
v EUR
Zap.
št.

Postavka

1.

Stroški prodanih storitev

2.

Stroški prodaje

3.

Stroški uprave

4.

Nabavna vrednost trgovskega blaga

Pošta Slovenije
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2012

2011

Indeks

162.925.298

160.517.196

102

16.758.137

16.599.690

101

35.822.932

36.016.188

99

2.955.020

3.370.982

88

218.461.387

216.504.057

101

Računovodsko
poročilo

Stroški po naravnih vrstah

131

M1
Stroški materiala, storitev in nabavne
vrednosti trgovskega blaga
Postavka

1.

Stroški materiala

3.

2011

Indeks
104

12.038.920

11.628.565

– stroški materiala

1.958.907

2.027.932

97

– stroški energije

7.736.630

7.198.888

107

– odpis drobnega inventarja

1.353.143

1.352.662

100

– stroški pisarniškega materiala in strokovne literature

972.887

1.050.958

93

17.353

-1.875

-926

106

– drugi stroški materiala in popisne razlike pri materialu

2.

2012

Stroški storitev

39.359.548

37.185.545

– stroški prevoznih storitev

2.009.919

2.064.336

97

– najemnine

2.741.935

3.310.725

83

– stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev

7.933.523

7.878.243

101

– stroški storitev poštnega prometa

8.146.410

5.744.009

142

– povračila stroškov v zvezi z delom

1.760.825

1.954.670

90

– stroški intelektualnih storitev in osebnih storitev

2.049.786

2.340.034

88

– zavarovalne premije, stroški bančnih storitev in plačilnega prometa

3.763.347

2.561.434

147

– stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentance

1.920.464

1.949.139

99

– stroški drugih storitev

9.033.339

9.382.954

96

Nabavna vrednost trgovskega blaga

2.955.020

3.370.982

88

SKUPAJ

54.353.488

52.185.092

104

Stroški materiala in energije so bili v letu 2012 za 4 odstotke višji kot v preteklem letu. V strukturi so deleži posameznih vrst stroškov naslednji:
• gorivo za transportna sredstva 36 odstotkov oz. 4.364.652 evrov,
• električna energija 18 odstotkov oz. 2.151.180 evrov,
• energija za ogrevanje 10 odstotkov oz. 1.220.798 evrov,
• odpis službene in varstvene obleke ter obutve 8 odstotkov oz. 917.748 evrov,
• stroški pisarniškega materiala in kartuš 7 odstotkov oz. 873.542 evrov,
• stroški materiala za vzdrževanje OS in DI 7 odstotkov oz. 860.413 evrov,
• stroški pomožnega materiala za poštno manipulacijo 4 odstotke oz. 515.438 evrov,
• stroški obrazcev za poštno manipulacijo 4 odstotke oz. 495.730 evrov,
• stroški odpisov drobnega inventarja 4 odstotke oz. 435.395 evrov,
• drugi stroški materiala 2 odstotka oz. 204.024 evrov.

Pošta Slovenije

Zap.
št.

Letno poročilo 2012

v EUR

Računovodsko
poročilo
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Stroški storitev so bili v letu 2012 za 6 odstotkov višji kot v preteklem letu. V strukturi stroškov storitev zavzemajo
največji delež:
• stroški mednarodnega obračuna za poštne storitve (19 odstotkov oz. 7.283.515 evrov),
• stroški študentskega dela (11 odstotkov oz. 4.174.071 evrov),
• stroški vzdrževanja računalniške opreme in licenc (8 odstotkov oz. 3.314.957 evrov),
• stroški zavarovanja (8 odstotkov oz. 3.104.224 evrov),
• stroški zakupljenih vodov in pogodb za vzdrževanje telekomunikacijskih naprav (5 odstotkov oz. 2.083.886 evrov),
• stroški vzdrževanja osebnih in tovornih vozil (5 odstotkov oz. 1.784.701 evrov),
• stroški čiščenja (4 odstotke oz. 1.710.553 evrov),
• stroški vzdrževanja stavb (4 odstotke oz. 1.706.015 evrov) in
• stroški prevoza pošte z motornimi vozili (4 odstotke oz. 1.417.178 evrov).
V letu 2012 je bilo za revizijske preglede, ki jih je opravila družba Deloitte revizija, d. o. o., porabljenih 31.407 evrov
(revidiranje letnega poročila in ločenih računovodskih evidenc). Drugih poslov s tem revizorjem ni bilo.

M2
Stroški dela
v EUR
Zap.
št.

Postavka

1.

Stroški dela

Letno poročilo 2012

2011

Indeks

– plače zaposlenih

90.168.929

89.629.069

101

– nadomestila plač zaposlenim

19.826.149

18.776.951

106

– dajatve na plače za zagotavljanje socialne varnosti

17.897.595

17.574.052

102

– dodatno pokojninsko zavarovanje II. steber

3.248.760

3.221.576

101

– drugi stroški dela

16.845.293

18.281.132

92

147.986.726

147.482.780

100

SKUPAJ

Pošta Slovenije

2012

V drugih stroških dela so največje postavke:
• prehrana med delom – 5.583.657 evrov,
• prevoz na delo – 5.390.197 evrov,
• regres – 4.992.914 evrov,
• denarne nagrade delavcem – 208.732 evrov in
• odpravnine ob upokojitvi – 101.684 evrov.
Prejemki, ki so jih v poslovnem letu prejele skupine oseb iz 18. točke prvega odstavka 69. člena ZGD-1, so naslednji:
• poslovodstvo – 443.869 evrov,
• nadzorni svet – 147.682 evrov in
• zaposleni po individualnih pogodbah – 2.060.277 evrov.

Računovodsko
poročilo

Prejemki poslovodstva v letu 2012
v EUR

Bruto plača

Spremenljiv
del plače

Odpravnina,
konkurenčna
klavzula,
neizkoriščen
dopust

HAUC Aleš**

27.554

38.909

NOVAK Boris***

55.478

0

MARINIČ Igor

78.832

11.831

FILIPIČ Vinko

79.656

11.831

0

1.459

92.946

ANDRIC Matjaž

77.291

11.831

44.613

1.607

135.342

SKUPAJ

318.811

74.402

44.613

6.043

443.869

Poslovodstvo

Druga
nadomestila*

Skupaj
prejemki

0

501

66.964

0

1.069

56.547

0

1.407

92.070

133

*Vključujejo: potne stroške, nadomestilo za prehrano, dnevnice, nočnine.
**Prejemki se nanašajo na obdobje 1. 1.-23. 4. 2012.
***Prejemki se nanašajo na obdobje 15. 5.-31. 12. 2012.

V letu 2012 je bil poslovodstvu izplačan spremenljivi del plače v višini 74.702 evrov, od tega 12.618 iz dolgoročnih
rezervacij (pojasnilo E).
Prejemki članov nadzornega sveta, revizijske komisije nadzornega sveta in kadrovske komisije
nadzornega sveta v letu 2012

BRATINA Borut

Sejnina

Potni stroški

Skupaj
prejemki

5.600

0

0

5.600

GORJUP Barbara

5.995

17.875

1.088

24.958

KRAČUN Davorin

5.830

17.875

256

23.961

MATJAŠIČ Rudi

4.510

11.917

1.367

17.794

POGRAJC Božidar

5.995

14.896

1.185

22.076

PREMK Peter

5.775

15.987

1.812

23.574

SANZIN Samo

6.270

14.896

2.774

23.940

ZAMAN GROFF Maja

4.900

0

879

5.779

SKUPAJ

44.875

93.446

9.361

147.682

Zap.
št.

Postavka

2012

2011

Indeks

1.

Povprečno št. zaposlencev na podlagi del. ur

6.153

6.224

99

2.

Stroški dela na zaposlenca v EUR

24.051

23.696

101

Pošta Slovenije

Člani nadzornega sveta, revizijske komisije nadzornega sveta in
kadrovske komisije nadzornega sveta
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v EUR
Osnovni
prejemek s
funkcijskim
dodatkom
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Amortizacija
v EUR
Zap.
št.

Postavka

1.

Neopredmetena sredstva

614.061

829.809

74

2.

Opredmetena sredstva:

12.616.332

12.926.439

98

– zgradbe

4.452.634

4.365.859

102

– oprema

8.074.533

8.466.574

95

– zemljišče – parkirišče

43.375

43.375

100

– amortizacija naložbenih nepremičnin

45.790

50.631

90

13.230.393

13.756.248

96

2012

SKUPAJ

2011

Indeks

M4
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
v EUR
Zap.
št.
1.

Izguba ob izločitvi osn. sredstev

2.

Popisni primanjkljaji pri osn. sredstvih

Letno poročilo 2012

3.

Pošta Slovenije

Postavka

2012

2011

Indeks

36.596

25.937

141

0

79

0

Prevrednotovalni poslovni odhodki – osn. sredstva

95.433

0

0

SKUPAJ

132.029

26.017

507

Izgubo ob izločitvi osnovnih sredstev predstavlja negativna razlika med prodajno vrednostjo osnovnih sredstev
in njihovo neodpisano sedanjo knjigovodsko vrednostjo. Prevrednotovalni poslovni odhodki – osnovna sredstva
predstavljajo oslabitev poslovnih prostorov v Osilnici, Poljčanah, Novem mestu – Kandija in zemljišča v Ljutomeru.
Pri obratnih sredstvih
v EUR
Zap.
št.

Postavka

1.

Popravki vrednosti terjatev

2.

Popravki vrednosti zalog

3.

Popravki vrednosti tujih terjatev
SKUPAJ

2012

2011

Indeks

377.363

971.038

39

9.245

2.327

397

23.842

112.364

21

410.450

1.085.729

38

Računovodsko
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Drugi poslovni odhodki
v EUR
Zap.
št.

Postavka

1.
2.

2012

2011

Rezervacije

1.730.846

1.864.423

93

Drugi stroški

1.159.934

1.215.513

95

2.890.780

3.079.936

94

SKUPAJ

Indeks

Postavka Rezervacije predstavlja oblikovane rezervacije za leto 2012 iz naslova jubilejnih nagrad, odpravnin in
kočljivih pogodb.
Drugi stroški vsebujejo:
• dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela,
• nagrade dijakom in študentom na delovni praksi in
• nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Med stroške dajatev, ki niso odvisni od stroškov dela, sodijo: športne igre, novoletna obdaritev otrok, socialna
izplačila, rekreacija delavcev, aktivnosti upokojencev, izplačila za humanitarne, kulturne in druge namene ter organizacija različnih srečanj.

O
Finančni prihodki

1.

Postavka

2012

2011

Finančni prihodki iz deležev, od tega:

372.108

458.287

81

– finančni prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih

371.072

249.760

149

– finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
2.

Finančni prihodki iz danih posojil, od tega:
– finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
– finančni prihodki iz posojil, danih pridruženim podjetjem

3.

Indeks

1.036

208.527

0

1.188.182

1.300.468

91

0

2.075

0
109

384.178

352.339

– finačni prihodki iz posojil, danih drugim

804.004

946.054

85

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

482.787

276.876

174

2.043.077

2.035.631

100

SKUPAJ

Pošta Slovenije

Zap.
št.
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Finančni prihodki:
• iz deležev v pridruženih podjetjih se nanašajo na dividendo Športne loterije,
• iz deležev v drugih družbah so se zmanjšali, saj smo v letu 2011 poleg izplačanih dividend Zavarovalnice Triglav
prejeli še dividende NKBM, ki jih v letu 2012 nismo.
Finančni prihodki iz danih posojil:
• pridruženemu podjetju se nanašajo na prijete obresti od PBS,
• drugim predstavljajo obračunane obresti bank in SOD-a.
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih so v letu 2012 višji, saj smo od zavarovalnice prejeli bonus v višini
237.052 evrov, do katerega smo bili upravičeni na podlagi doseženega škodnega rezultata v letu 2012. Poleg tega
vsebujejo še tečajne razlike in zamudne obresti.

P
Finančni odhodki
v EUR
Zap.
št.
1.

Postavka

2012

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti, od tega:

1.217

39.621

3

0

24.658

0

– finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

0

14.886

0

1.217

77

1.581

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti, od tega:

99.592

93.512

107

– finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti

98.796

91.640

108

796

1.872

43

5.016.444

12.400.113

40

5.117.253

12.533.246

41

– finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
3.

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
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SKUPAJ

Pošta Slovenije

Indeks

– finančni odhodki iz posojil, prejetih od pridruženega podjetja

– finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
2.

2011

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od pridruženega podjetja, so se v letu 2011 nanašali na kratkoročni kredit pri
PBS, ki je bil do konca leta 2011 odplačan. Finančnih odhodkov iz posojil, prejetih od bank, ne beležimo, saj v letu
2012 nismo najeli kreditov.
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 5.016.441
evrov ter slabitve posojil v višini 3 evrov.
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Drugi prihodki
v EUR
Zap.
št.

Postavka

1.

Izterjane odpisane terjatve

2.

Prejete odškodnine

2012

2011

Indeks

5.249

15.045

35

102.787

97.260

106

3.

Prejete nagrade – preseganje kvote invalidov

0

360.558

0

4.

Druge postavke

488.201

160.209

305

SKUPAJ

596.237

633.072

94

Prejete odškodnine vključujejo povrnjene odškodnine za poškodovana transportna sredstva oz. poškodbe na
objektih ter odškodnine zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti.
V letu 2011 smo prejete nagrade za preseganje kvote invalidov beležili med drugimi prihodki, v letu 2012 pa med
prihodki od subvencij (pojasnilo K).
Druge postavke vključujejo predvsem blagajniške presežke, vračilo štipendij, sofinanciranje praktičnega usposabljanja za delo za dijake in študente (Javni sklad RS za razvoj kadrov) ter poračun DDV v višini 235.379 evrov
(zaradi višjega končnega odbitnega deleža vstopnega DDV za leto 2012, kot je bil upoštevan med letom).

S
Drugi odhodki
Postavka

2012

2011

Indeks

1.

Denarne kazni

1.390

5.250

26

2.

Odškodnine

92.893

91.103

102

3.

Druge neobičajne postavke

5.510

250.590

2

99.793

346.943

29

SKUPAJ

Postavka Odškodnine vsebuje predvsem plačilo nadomestil za izgubljene poštne pošiljke ter drugih odškodnin.
Druge neobičajne postavke so v letu 2012 nižje, saj je bil v letu 2011 vključen poračun DDV (zaradi nižjega končnega
odbitnega deleža vstopnega DDV za leto 2011, kot je bil upoštevan med letom).

Pošta Slovenije

Zap.
št.
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v EUR
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Š
Odloženi davki in davek iz dobička
Družba v izkazu poslovnega izida prikazuje 1.243.861 evrov davka od dobička pravnih oseb, kar je vplivalo na
znižanje poslovnega izida obračunskega obdobja. Davek ustreza 10,4-odstotni efektivni davčni stopnji.
v EUR
31. 12. 2012
– poslovni izid pred obdavčitvijo, korigiran za oslabitev finančnih naložb v NKBM

11.933.394

– obračunan davek od dobička pravnih oseb v letu 2012 (efektivna davčna stopnja 10,4 %)

1.243.861

– kalkulativno izračunan davek od dobička pravnih oseb po 18-odstotni davčni stopnji

2.148.011

– razlika med kalkulativno izračunanim davkom od dobička pravnih oseb in obračunanim

904.150

Družba v izkazu poslovnega izida prikazuje -658.765 evrov odloženega davka, kar je vplivalo na zvišanje poslovnega izida obračunskega obdobja.
Odloženi davki, ki vplivajo na poslovni izid 2012, izhajajo iz:
v EUR
31. 12. 2012
– rezervacij (jubilejne nagrade, odpravnine, kočljive pogodbe)
– popravka vrednosti poslovnih terjatev in

32.468
61.233

– oslabitve finančnih naložb v NKBM

-752.466

SKUPAJ

-658.765

Pošta Slovenije
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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 2012
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 (obresti od vezave kratkoročnih in dolgoročnih depozitov) in deležev v dobičku drugih, prejemke od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev ter prejemke
od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb (odpoklic vezave depozitov).

Računovodsko
poročilo

Prejemki pri financiranju
V letu 2012 nismo potrebovali ne dolgoročnih kreditov ne kratkoročnih kreditnih sredstev.
Skupni prejemki so se v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zmanjšali za 2,3 odstotka, od tega prejemki od poslovanja za 3 odstotke, kar je predvsem posledica zmanjšanja obsega storitev ter spremembe v strukturi storitev, prejemki
pri naložbenju so se povečali za 2 odstotka zaradi višjega odpoklica kratkoročnih depozitov, medtem ko prejemkov
pri financiranju v letu 2012 ne beležimo.
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Izdatki v letu 2012
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, transportna sredstva, sprejemno mehanizacijo, informacijsko tehnologijo
in varovanje premoženja.
Izdatki pri financiranju
Z izdatki pri financiranju smo izplačali lastniku udeležbo na dobičku.
Skupni izdatki so v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 nižji za 2,4 odstotka. Za 1 odstotek so se sicer povečali
izdatki pri poslovanju, kar je posledica višjih izdatkov za nakup materiala in storitev, izdatkov za dajatve vseh vrst in
drugih izdatkov. Izdatki pri naložbenju so nižji, saj smo v letu 2011 vlagali v delnice NKBM; nižji pa so tudi izdatki
pri financiranju zaradi nižjega izplačila udeležbe na dobičku in že odplačanih kreditov v letu 2011.

1. V breme prenesenega čistega dobička v višini 10.999.982 evrov je bila na osnovi sklepa Agencije za upravljanje
kapitalskih naložb Republike Slovenije (seja dne 6. junija 2012), na katerega je Vlada Republike Slovenije dala
soglasje (31. redna seja dne 27. septembra), izplačana:
• udeležba pri dobičku edinemu družbeniku v višini 8.000.000 evrov in
• udeležba pri dobičku zaposlenim v višini 2.999.982 evrov.
2. V skladu s 64. in 230. členom ZGD-1 se je znižal čisti dobiček tekočega leta za 316.593 evrov zaradi prenosa v
zakonske rezerve.

Pošta Slovenije

Izkaz gibanja kapitala ima obliko sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala v skladu s SRS 27;
sestavljen je po različici I.
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POJASNILA K IZKAZU GIBANJA KAPITALA
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3. Presežek iz prevrednotenja se je zmanjšal za 5.918 evrov zaradi črpanja presežka iz naslova dolgoročnih finančnih
naložb v višini 15.538 evrov (prevrednotenje obveznic SOD-a) ter dodatno oblikovanega presežka v višini 9.620
evrov (prevrednotenje delnic v Zavarovalnici Triglav).

4.4
POSLOVANJE S POVEZANIMI OSEBAMI
Prihodki / odhodki s podjetji v skupini in s pridruženimi podjetji v letu 2012
v EUR
Zap.
št.

Postavka

EPPS

Feniksšped

PS VilaMedia

PBS

Športna
loterija

Skupaj

1.

Prihodki

452.937

13.422

983.966

29.274.193

868.810

31.593.329

– poslovni prihodki

452.937

13.422

983.966

28.890.014

497.738

30.838.078

– finančni prihodki

0

0

0

384.179

371.072

755.251

Odhodki

13.480

2.199

0

569.997

7.269.898

7.855.575

– poslovni odhodki

13.480

2.199

0

569.997

7.269.898

7.855.575

2.

V nadaljevanju posredujemo splošne podatke o družbah v skupini in o pridruženih podjetjih in o poslovanju v letu 2012.
Splošni podatki o podjetjih v skupini in o pridruženih podjetjih
v EUR
Družba

Pošta Slovenije
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1

Delež v %

Poslovni izid
v letu 2012

Vrednost
kapitala
31. 12. 2012

2

3

4

Delež Pošte
Slovenije
31. 12. 2012

Vrednost
naložbe

Razlika

5 = 4*2

6

7 = 5-6

EPPS d. o. o.

100

30.537

3.271.377

3.271.377

1.551.394

1.719.983

PS VilaMedia d. o .o.

100

-486.599

-406.599

-406.599

80.000

-486.599

Feniksšped, d. o. o.

95

8.133

312.344

296.727

250.620

46.106

Poštna banka Slovenije, d. d.

45

332.000

47.440.000

21.348.000

8.884.130

12.463.870

Športna loterija in igre na srečo d. d.

20

SKUPAJ

3.103.005

12.545.243

2.509.049

111.009

2.398.039

2.987.076

63.162.365

27.018.553

10.877.153

16.141.400
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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. Sedež družbe je v Ljubljani, Stegne 13 a. 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. Martin Mlakar, 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 2012 prejel 5.175 evrov.
Poslovodstvo družbe predstavljata direktor mag. Vili Hribernik in njegov namestnik mag. Matjaž Janša.

Poslovanje v letu 2012
V družbi EPPS so v letu 2012 izpisali 78 milijonov listov, kar je za 20 odstotkov več kot v letu 2011, in izdelali 66
milijonov pošiljk, kar je za 17 odstotkov več kot v letu 2011.
Na dan 31. decembra 2012 je bilo v družbi zaposlenih 32 delavcev.

1

2012

2011

Indeks
4 = 2/3

2

3

Poslovni prihodki v EUR

4.802.112

4.242.952

113

Poslovni odhodki v EUR

4.728.201

4.132.479

114

Poslovni izid pred davkom iz dobička v EUR

31.120

116.725

27

1.993.560

1.738.520

115

Čisti poslovni prihodki na zaposlenega v EUR

148.932

149.875

99

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR

Dodana vrednost v EUR

62.396

61.410

102

ROS – donosnost prodaje v %

0,6

2,3

26

ROE – donosnost kapitala v %

0,9

3,1

29

ROA – donosnost sredstev v %

0,7

2,6

27

Pošta Slovenije

Kategorije primerjave
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• Na področju klasičnih storitev so pridobili 19 novih strank. Od večjih strank so podpisali pogodbo za tiskanje
bančnih izpiskov za Delavsko hranilnico Ljubljana in za tisk računov za SPO Škofja Loka, Standom Ljubljana,
SKG-Upravnik iz Kamnika, Alpdom Radovljica, Domplan Investa d.d. in T2. Pri storitvi Webibill (e-računi) so
pridobili eno stranko, pri storitvi Webipost pa deset novih strank.
• S 1. marcem 2012 so instalirali nov, zmogljivejši barvni tiskalnik.
• Oba kuvertirna stroja tipa Kern-3500 so predelali na tehnologijo »pin-less«, kar omogoča tiskanje na papir brez
vodilnih lukenj in posledično prihranek pri porabi papirja.
• V oktobru 2012 so začeli intenzivnejše tržiti storitev Webiexchange, Webibill, Webiarchive in Webipost. Za
storitev Webipost je pripravljena tudi namizna izvedba, ki je v letu 2012 še v testni fazi. Pri prvi stranki so začeli
z instalacijo storitve Webiexchange, vendar še brez dogovora o prodaji.

4.4.2
PS VilaMedia,
oglaševalska agencija d. o. o.
Družba PS VilaMedia d. o. o. je bila ustanovljena v marcu 2012 kot družba v 100-odstotni lasti Pošte Slovenije.
Ustanovitveni kapital družbe je znašal 80.000 EUR. Sedež družbe je v Mariboru, Partizanska 54.
Osnovna dejavnost družbe je sklepanje pogodb predvsem s pošiljatelji storitev nenaslovljene direktne pošte. Pošiljke
se na osnovi sklenjene pogodbe predajo v prenos Pošti Slovenije.
Organa odločanja družbe sta skupščina družbe in poslovodstvo. Skupščino družbe predstavlja poslovodstvo Pošte
Slovenije.
Poslovodstvo družbe predstavlja direktor Matija Krebs.

Pošta Slovenije

Letno poročilo 2012

Poslovanje v letu 2012
Prihodki družbe so bili v letu 2012 znatno slabši od načrtovanih v elaboratu za ustanovitev družbe, saj so bili
prihodki realizirani le v višini 22 odstotkov od načrtovanih v elaboratu. Slaba realizacija načrta je v veliki meri
posledica ustanovitve družbe med letom, ko ima večina pošiljateljev že sklenjene pogodbe o prenosu pošiljk. Zaradi
nerealizirane pogodbene količine se je družbi tudi znižal pogodbeni popust, kar je dodatno vplivalo na rezultat
poslovanja v letu 2012.
V družbi je bil na dan 31. decembra 2012 zaposlen le direktor družbe.
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Kategorije primerjave

2012

1

2

Poslovni prihodki v EUR

551.019

Poslovni odhodki v EUR

1.037.686

Poslovni izid pred davkom iz dobička v EUR

-486.599

Dodana vrednost v EUR

-443.277

ROS – donosnost prodaje v %

-88,3

ROE – donosnost kapitala v %

-608,3

ROA – donosnost sredstev v %

-318,4
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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 enostransko dokapitalizirala družbo in tako postala 95-odstotni lastnik, 5-odstotni lastnik
pa ostaja Aerodrom Ljubljana d.d. Sedež družbe je Zg. Brnik 130 e, 4210 Brnik.
Osnovna dejavnost družbe je mednarodna špedicijska dejavnost za letalske blagovne pošiljke, mednarodna špedicijska dejavnost za pomorske blagovne pošiljke in mednarodna špedicijska dejavnost za kopenske blagovne pošiljke.

Poslovanje v letu 2012
Prihodki so se v letu 2012 v primerjavi z letom poprej zmanjšali za 14 odstotkov, čeprav je bilo opravljenih za 11
odstotkov več storitev kot v letu 2011. Padec prihodkov je v največji meri posledica spremenjene strukture storitev,
kar se kaže tudi v sočasnem znižanju odhodkov.
V družbi je bilo na dan 31. decembra 2012 zaposlenih osem delavcev.

Pošta Slovenije

Poslovodstvo družbe predstavlja direktor Boštjan Valenko.

Letno poročilo 2012

Organa odločanja družbe sta nadzorni svet in poslovodstvo. Nadzorni svet sestavljajo:
• Marjan Osvald, predsednik,
• Janez Pernek, član,
• Mitja Štampfer, član, in
• Jurij Mežnarič, član.
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Kategorije primerjave

2012

2011

Indeks

2

3

4 = 2/3

Poslovni prihodki v EUR

2.753.860

3.214.232

86

Poslovni odhodki v EUR

2.729.537

3.089.911

88

14.980

115.745

13
88

1

Poslovni izid pred davkom iz dobička v EUR
Dodana vrednost v EUR
Čisti poslovni prihodki na zaposlenega v EUR
Dodana vrednost na zaposlenega v EUR

376.118

425.784

343.353

447.665

77

47.074

59.301

79

4.4.4
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. Sedež družbe je v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5.
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.

Pošta Slovenije
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Organa odločanja družbe sta nadzorni svet in uprava družbe. Nadzorni svet PBS je sestavljen iz petih članov – trije
člani so iz NKBM in dva iz Pošte Slovenije (predsednik nadzornega sveta mag. Boris Novak in član Vinko Filipič).
Poslovodstvo sestavljata predsednik in član uprave.

Poslovanje v letu 2012
Obseg bilančnega poslovanja Poštne banke je bil v letu 2012 v primerjavi z letom poprej nižji za 3 odstotke, z realizirano bilančno vsoto v višini 800 milijonov evrov.
Banka je v letu 2012 ustvarila 332 tisoč evrov čistega dobička, kar je za približno osem krat manj kot v letu 2011 in
desetkrat manj od načrtovanega. K slabemu rezultatu so prispevale ekonomske razmere in velik obseg slabitev v
letu 2012.
Družba je konec leta 2012 zaposlovala 236 delavcev.
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Kategorije primerjave
1

2012

2011

Indeks

2

3

4 = 2/3

Poslovni prihodki v 000 EUR

31.040

31.319

99

Poslovni odhodki v 000 EUR

30.644

28.190

109

Poslovni izid pred davkom iz dobička v 000 EUR

396

3.129

13

Poslovni prihodki na zaposlenega v 000 EUR

132

134

99

ROE v %

0,7

5,6

13

ROA v %

0,04

0,3

13

2,2

2,1

104

Operativni stroški / povprečna aktiva v %
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Poslovno sodelovanje Poštna banka – Pošta Slovenije
Aktivnosti na področju denarnih storitev v letu 2012:
• banka je nadaljevala z obsežno akcijo motiviranja zaposlenih Pošte Slovenije za prodajo osebnih računov banke
(akcija PoBa);
• banka je izvajala izobraževanje poštnih delavcev o bančnih storitvah;
• banka je izvedla delavnice za pismonoše o bančnih storitvah in trženju teh storitev na terenu;
• skupne redne obojestranske objave informativnih in strokovnih besedil v internih časopisih;
• za doseganje kakovostnejših storitev banke na poštnih okencih nudijo strokovno pomoč poštnim uslužbencem
mobilni bančni svetovalci.

V okviru denarnih storitev je opaziti rast pri poštnonakazniškem prometu, kar je posledica večje uporabe poštnih
nakaznic pri pošiljanju pošiljk z odkupnino.
Načrti za prihodnost:
V letu 2013 načrtujejo nadaljnji razvoj storitev ter aktivnosti na področju denarnih storitev na poštnih okencih. V
sklopu produkcije nove informacijske tehnologije v Poštni banki Slovenije bodo na poštna okenca uvedene nove
storitve in dopolnitve obstoječih storitev v aplikaciji UPO za komitente Poštne banke, in sicer:
• izpis pogodbe o premostitvenem kreditu in izpis aneksa k depozitni pogodbi,
• izpis pogodbe o izrednem limitu in aktiviranje izrednega limita,

Pošta Slovenije

V letu 2012 se je znižalo tudi število izplačil pokojnin in drugih prejemkov od ZPIZ-a, kar je bilo glede na vsebino
storitve tudi za pričakovati, saj se po naravni poti postopoma zmanjšuje delež populacije, ki prejema pokojninske
nakaznice. Mlajši upokojenci so navajeni drugačnega, sodobnejšega poslovanja in sodelovanja z banko. Dodatni
razlog za upad je sprememba zakonodaje na področju socialnih transferjev in posledično prenos izplačil na centre
za socialno delo. Trend upadanja teh storitev se bo tako nadaljeval.

Letno poročilo 2012

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 plačilnih storitev ima manjši obseg storitev enkratnih
plačilnih transakcij (plačila z UPN). Stranke prehajajo na druge, sodobnejše oblike plačevanja (e-račun, e-bančništvo, trajniki, direktne bremenitve). Plačilne storitve ponujajo kot zunanji izvajalci bank Petrol, Tuš in Mercator.
Dodatni razlog za upad so tudi nižje cene storitev, ki jih ponujajo nekatere banke in hranilnice, pa tudi odpiranje
vplačilnih mest v sklopu občinskih in mestnih blagajn, kjer je možno opraviti storitev brez plačila provizije.

Računovodsko
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• novi posli za potrebe spremljave finančnega nagrajevanja ter nagrajevanja iz naslova akcij pospeševanja prodaje
računov PBS,
• nadgradnja poslov za imetnike transakcijskih računov pravnih oseb (dvig gotovine in negotovinski prenos) z
uporabo debetne poslovne kartice,
• izpis obrazcev za odprtje računa pravne osebe,
• informativni izračuni za kredite in varčevanja.

4.4.5
Športna loterija d. d.
Pošta Slovenije ima že od ustanovitve družbe 20-odstotni lastniški delež v družbi Športna loterija d. d. Višina deleža
predstavlja maksimalni lastniški delež, ki ga lahko ima v družbi za igre na srečo posamezni delničar. Ostali lastniki
družbe so predvsem športna združenja na nivoju države (Olimpijski komite, Smučarska zveza Slovenije ipd). Pošta
Slovenije tudi sicer poslovno sodeluje s Športno loterijo na področju prodaje srečk in sprejemanja športnih stav na
okencih Pošte Slovenije. Sedež družbe je v Ljubljani, Dunajska c. 22.
Osnovna dejavnost družbe je organiziranje in prodaja iger na srečo.
Organa odločanja družbe sta nadzorni svet in uprava družbe. Nadzorni svet ima pet članov, med njimi tudi predstavnika Pošte Slovenije (mag. Boris Novak).
Upravo sestavljajo predsednik uprave in dva člana uprave.

Poslovanje v letu 2012
Prihodki od iger na srečo so se v letu 2012 v primerjavi z letom poprej povečali za 18 odstotkov. Porast prihodkov
od iger na srečo je bil prisoten na vseh področjih, posebej pa še na področju športnih stav in E-iger.

Pošta Slovenije
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V družbi je bilo na dan 31. decembra 2012 zaposlenih 29 delavcev.
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Kategorije primerjave
1
Čisti poslovni prihodki v 000 EUR

2012

2011

Indeks

2

3

4 = 2/3

94.945

80.689

118

Poslovni odhodki v 000 EUR

91.611

77.871

118

Poslovni izid pred davkom iz dobička v 000 EUR

3.704

3.091

120

Dodana vrednost v 000 EUR

7.055

6.555

108

Čisti poslovni prihodki na zaposlenega v 000 EUR

3.349

2.932

114

Dodana vrednost na zaposlenega v 000 EUR

249

238

105

ROS – donosnost prodaje v %

3,3

3,0

110

ROE – donosnost kapitala v %

30,0

25,7

117

ROA – donosnost sredstev v %

20,3

18,3

111
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Pomembnejše aktivnosti v letu 2012:
• Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje je izdal poročilo, s katerim je potrdil, da je delovanje Športne loterije
skladno s predpisanimi standardi odgovornega igranja Evropskega loterijskega združenja.
• V letu 2012 je predsedniku in članu nadzornega sveta prenehalo članstvo, zato sta bila skladno s poslovnikom
izvoljena nova predsednica in nov član, ki je postal tudi namestnik predsednice nadzornega sveta.
• Konec leta je bila spremenjena zakonodaja, ki ureja področje iger na srečo, s katerim se ukinja Urad za nadzor
iger na srečo, njegove pristojnosti pa so se prenesle na druge pristojne službe.

4.5
DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA

Pošta Slovenije
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V januarju 2013 je bila ustanovljena družba PS Moj paket d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti Pošte Slovenije.

Naročnik: Pošta Slovenije d. o. o.
Idejna zasnova in oblikovanje: Kraft & Werk
Tisk: Grafis d. o. o.
Naklada: 200 kosov
Avgust 2013

