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Postali smo 
povezovalec  
digitalnega in 
fizičnega sveta.

9,97 milijona EUR 
čistega dobička.

4-odstotna rast 
poslovnih prihodkov.

Postavili smo  
dva nova  
regijska centra  
s pretovornima poštama  
v Celju in Novem mestu.

Okrepili smo logistično 
poslovanje  
v Jadranski regiji.

S pospešenimi prodajnimi 
in tržnimi aktivnostmi 
smo nadomestili upad 
klasičnih poštnih 
storitev.

S pametnimi telefoni in 
namenskimi aplikacijami 
smo opremili skoraj  
3000 pismonoš.

Vzpostavljena je bila  
tehnološko dovršena  
rešitev  
za elektronsko vročanje 
PoštAr.

U S PEH I  V  ŠT E V IL K A H  IN  B ES EDA H

V Ljubljani je bila odprta  
prva avtomatizirana  
poštna poslovalnica  
24/7.

POŠTA 24/7



UVODNI DEL

Odgovornost 
do rezul tatov 
povezujemo  

z odgovornimi 
l judmi na  

vseh ravneh.
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1.1  
Pomembnejši  podatk i  o 
poslovanju Skupine  
Pošta Sloveni je  in  Pošte 
Sloveni je  d.o.o.

KLJUČNI PODATKI V ŠTEVILK AH 

Skupina Pošta Slovenije  2015  2016 Indeks

1 2 3 4=3/2

Čisti prihodki od prodaje v EUR 225.377.500 231.910.980 103

Dodana vrednost v EUR 164.353.938 169.549.992 103

Kosmati denarni tok v EUR 24.445.486 27.656.852 113

Poslovni izid iz poslovanja v EUR 9.007.329 12.204.463 135

Čisti poslovni izid Skupine Pošta Slovenije v EUR 9.676.760 9.972.892 103

Vrednost naložb v EUR (denarni tok) 25.875.177 16.009.230 62

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur 5.758 5.749 100

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR 28.544 29.491 103

Kapital v EUR 211.861.528 218.255.904 103

Bilančna vsota v EUR 264.747.707 275.784.226 104

Razmerje med kapitalom in sredstvi v % 80,0 79,1

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v % 10,8 11,7

ROS - donosnost prodaje v % 4,3 4,3

ROE - donosnost kapitala v % 4,8 4,8

ROA - donosnost sredstev v % 3,7 3,7

CAPEX - capital expenditure v % 11,5 6,9

Legenda: ROS = čisti poslovni izid / čisti prihodki od prodaje; ROE = čisti poslovni izid / povprečno stanje kapitala; ROA = čisti poslovni izid / povprečno stanje sredstev. 
Opomba: kazalniki za Skupino Pošta Slovenije so prilagojeni na MSRP.

Pošta Slovenije 2015 2016 Indeks

1 2 3 4=3/2

Čisti prihodki od prodaje v EUR 212.862.937 215.586.708 101

Dodana vrednost v EUR 159.664.017 158.073.771 99

Kosmati denarni tok v EUR 22.827.010 25.991.652 114

Poslovni izid iz poslovanja v EUR 6.811.203 11.608.302 170

Čisti poslovni izid PS v EUR 6.922.905 8.242.377 119

Vrednost naložb v EUR (denarni tok) 25.583.522 14.415.754 56

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur 5.613 5.375 96

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR 28.445 29.412 103

Kapital v EUR 232.681.802 237.575.554 102

Bilančna vsota v EUR 283.475.296 291.974.231 103

Razmerje med kapitalom in sredstvi v % 82,1 81,4

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v % 10,6 11,8

ROS - donosnost prodaje v % 3,3 3,8

ROE - donosnost kapitala v % 3,0 3,6

ROA - donosnost sredstev v % 2,4 2,9

CAPEX - capital expenditure v % 12,0 6,7

Legenda: ROS = čisti poslovni izid / čisti prihodki od prodaje; ROE = čisti poslovni izid / povprečno stanje kapitala; ROA = čisti poslovni izid / 
povprečno stanje sredstev.

Kazalniki za PS so izdelani po SRS.

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 
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ČISTI POSLOVNI IZID

DODANA VREDNOST

SKUPINA POŠTA SLOVENIJE 
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1.2  
Nagovor genera lnega 
direk tor ja  Pošte Sloveni je

Spoštovani deležniki Skupine Pošta Slovenije – cenjeni 
lastniki, poslovni partnerji in sodelavci!
V Skupini Pošta Slovenije, ki jo poleg obvladujoče družbe sestavlja še 
sedem odvisnih družb, smo se uspešno soočili z izzivi poslovnega leta 2016. 
Z ustvarjenimi rezultati, obogateno široko ponudbo kakovostnih poštnih, 
logističnih in IT-storitev ter sodobnih in predvsem varnih elektronskih rešitev 
smo pozicijo Skupine Pošta Slovenije dodatno utrdili. Postali smo še bolj 
trdna in še bolj zanesljiva vez za nemoten pretok informacij in blaga. S tem 
smo nedvomno upravičili vlogo kakovostnega izvajalca univerzalne poštne 
storitve na celotnem ozemlju Republike Slovenije, vlogo najpomembnejšega 
izvajalca poštnih in z njimi povezanih finančnih ter logističnih storitev ter vlogo 
pomembnega izvajalca informacijskih storitev.

Ponosni smo na dosežke 6.111-članskega kolektiva, in to v času vsesplošne, hitre digitalne 
preobrazbe, prevlade elektronskega poslovanja nad tradicionalnimi in klasičnimi oblikami, 
ob še vedno trajajočih globalnih strukturnih spremembah poštno-logistične dejavnosti ter 
ob še močnejši in zelo aktivni konkurenci. V poslovnem letu 2016 nam je kljub zahtevnim 
gospodarskim razmeram ter ob spoštovanju zakonodajnih in regulatornih zahtev uspelo 
doseči dober poslovni rezultat in nadaljevati z načrtovano digitalno preobrazbo lastnega 
ustroja in ponudbe ter potrebno reorganizacijo poslovanja. Zato Skupina Pošta Slovenije 
danes ni več to, kar je bila včeraj. 

SKUPINA POŠTA SLOVENIJE – POVEZOVALEC 
DIGITALNEGA IN FIZIČNEGA SVETA

Danes smo povezovalci digitalnega in fizičnega sveta. Vedno bolj smo vidni, prisotni in 
dostopni prek sodobne logistične infrastrukture ter razvejane in večkanalne poslovne 
mreže. Poleg klasičnih pošt so danes njen pomemben del tudi Petrolova prevzemna in 
oddajna mesta, sodobni paketomati in samopostrežna pošta. Teh in podobnih rešitev 
bo v prihodnje v naši mreži še več. Že v tem trenutku se pospešeno uveljavljamo tudi 
kot ponudnik varnih elektronskih in sodobnih informacijskih storitev ter učinkovitih IT-
rešitev za vse naše uporabnike. Razvijamo, uvajamo in nudimo storitve, ki predstavljajo 
elektronsko nadomestilo ali dopolnilo klasičnemu poštnemu spektru. Pohvalimo se 
lahko z IT-infrastrukturo, ki smo jo razvili sami in s katero uspešno zagotavljamo varno 
elektronsko poslovanje – za naše lastne potrebe in potrebe drugih. Naš razvoj in rast 
že kar nekaj let zapored namensko usmerjamo v napredne informacijske tehnologije in 
sodobne digitalne rešitve, ki življenje in poslovanje naših strank dodatno olajšujejo. S tem 
pa sledimo tudi lastnim ciljem, s katerimi se želimo utrditi kot vodilni izvajalec sodobnih 
poštnih in logističnih ter naprednih informacijskih in elektronskih storitev. V Sloveniji, regiji 
in na zahtevnem evropskem trgu. 

Poslovne uspehe celotne Skupine  
v letu 2016 povezujemo z zaupanjem  

v uspeh tudi v prihodnjem letu.
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RAST IN RAZVOJ SKUPINE POŠTA 
SLOVENIJE V LETU 2016

Skupina Pošta Slovenije je v letu 2016 rasla še hitreje in poslovanje zaključila z višjim 
poslovnim rezultatom kot v letu 2015. Njene prihodke nam je uspelo povečati kljub 
načrtovanemu upadu prihodkov od klasičnih poštnih storitev. Skupina Pošta Slovenije 
je v lanskem letu ustvarila 236,7 milijona evrov poslovnih prihodkov ter čisti dobiček v 
višini 9,97 milijona evrov. Odvisne družbe Pošte Slovenije so lani ustvarile 30,3 milijonov 
evrov prihodkov, kar predstavlja že 12,8-odstotni delež celotnih prihodkov Skupine. 
Poleg 4-odstotne rasti poslovnih prihodkov smo v Skupini Pošta Slovenije realizirali še 
3-odstotno rast čistega poslovnega izida. 

V letu 2016 nam je uspelo izpeljati tudi nekaj večjih in pomembnejših investicij. Največ 
sredstev smo namenili tekočemu poslovanju in razvojnim projektom, tehnološkim 
posodobitvam ter informacijski infrastrukturi in storitvam. Večjo investicijo v letu 2016 
predstavljata tudi dva nova regijska centra s pretovornima poštama v Celju in Novem 
mestu, ki sta pomembno razbremenila oba poštna logistična centra v Ljubljani in Mariboru. 
Zelo dejavni smo bili tudi na področju logistike. Naše logistično poslovanje smo okrepili v 
Jadranski regiji, uspešno smo širili skladiščne in pretovorne kapacitete ter iskali možnosti 
za prepotrebno skladiščno logistiko malih pošiljk. Intenzivno smo razvijali nove modele in 
tehnične rešitve logistike ter skladiščenja blaga za različne gospodarske panoge. Zaradi 
upadanja klasičnih poštnih storitev in plačilnega prometa smo pospešeno izvajali prodajne 
in tržne aktivnosti, nadaljevali z začrtano optimizacijo poštnega omrežja, informatizacijo 
in racionalizacijo poslovnih procesov ter modernizacijo poslovanja. Ob tem smo uspešno 
udejanjali tudi začrtane smernice energetske učinkovitosti. Ne smemo pa niti mimo tega, 
da smo se poleti 2016 soočili z večjim požarom v poštnem logističnem centru Ljubljana. 
Le razumnim reakcijam zaposlenih ter požrtvovalnemu delu gasilcev iz Gasilske brigade 
Ljubljana se moramo zahvaliti, da je bil požar kar najhitreje obvladan in pogašen.

Spodbudni poslovni rezultati 2016 pa so nam prinesli nove izzive pri našem poslovanju 
v letošnjem letu. Kot Skupina Pošta Slovenije v letu 2017 napovedujemo 2-odstotno rast 
poslovnih prihodkov, 3-odstotno rast poslovnih odhodkov in poslovni izid na nivoju leta 
2016. Zadovoljni bomo, če bomo te cilje uspešno realizirali oziroma jih celo presegli.

STAVIMO NA ZANESLJIVOST

Skupina Pošta Slovenije bo pri svojem poslovanju še naprej sledila opredeljeni dolgoročni 
strategiji rasti, ki temelji na paketno-logističnih, informacijskih in zavarovalniških storitvah, 
storitvah spletne in fizične prodaje ter digitalizacije. Skladno s Strateškim razvojnim 
programom Skupine Pošta Slovenije od 2017 do 2022 bomo posebno pozornost 
namenili tudi naši dobičkonosnosti, ki se bo odrazila predvsem v širitvi poslovanja na 
področju distribucije paketov. Trendi na tem področju se namreč že danes nagibajo v 
zagotavljanje celovite oskrbne verige tako v Sloveniji kot v celotni regiji. V medsebojnem 
partnerskem sodelovanju z globalnimi logisti bomo tako postali pomemben člen za 
zagotovitev omenjenih oskrbnih verig. Nastopali bomo kot vstopno/izstopna točka ali kot 
celovit izvajalec logistike na območju jugovzhodne Evrope. 

Ob vse intenzivnejšem prehodu iz fizičnega v digitalni prenos informacij pa bomo stremeli 
k razvoju, ponudbi in izvajanju do uporabnikov prijaznih in učinkovitih informacijskih in 
elektronskih storitev, kar bo ob nadaljnjem upadanju »fizičnih« storitev bistveno pripomoglo 
k stabilnosti našega poslovanja. Še naprej bomo nadaljevali s procesi avtomatizacije in 
širjenja ponudbe v segmentu 24/7. 

Prepričani smo, da bomo z zastavljenim delom ter vrednotami, po katerih se ravnamo, iz 
leta v leto postajali še boljši: da bomo predstavljali še bolj trdno vez za zanesljiv, nemoten, 
hiter in učinkovit pretok informacij in blaga – po meri uporabnika in v času, ki si ga bo izbral 
sam. V nenehno razvijajočem se svetu mi stavimo na zanesljivost. Zato bomo v prihodnje 
pokazali še več inovativnosti, podjetnosti in zavzetosti ter odgovornosti in spoštovanja – 
drug do drugega, do uporabnikov naših storitev ter naravnega in družbenega okolja, ki 
nas obdaja. Veseli bomo, če boste na tej naši poti tudi vi stopali vzporedno z nami. 

Mag. Boris Novak
generalni direktor
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1.3  
Poroči lo nadzornega 
sveta 
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 družbe. V letu 2016 so ga sestavljali dr. Aleš Groznik, predsednik, Vanessa 
Grmek, namestnica predsednika, dr. Peter Grilc in Milan Perović, ter od predstavnikov 
delavcev izvoljena člana Božidar Pograjc in Aleš Arnejčič. Člani nadzornega sveta so 
neodvisni in upoštevajo cilje družbe, katerim podredijo morebitne drugačne osebne 
ali posamične interese. Imajo potrebna ekonomska in pravna znanja, kar zagotavlja 
učinkovito in strokovno delo nadzornega sveta. V okviru revizijske komisije in kadrovske 
komisije je nadzorni svet sodeloval s priznanima strokovnjakoma s področja revizije, 
ekonomije in upravljanja s človeškimi viri (HRM), dr. Majo Zaman Groff in Jasno Brovč 
Potokar, kot zunanjima članicama. 

Nadzorni svet se je v letu 2016 sestal na štirinajstih rednih sejah in izvedel pet 
korespondenčnih sej. Seje je pisno skliceval in njihov dnevni red določil predsednik 
nadzornega sveta. Vsi člani so v letu 2016 svojo funkcijo opravljali vestno, sej so se redno 
udeleževali in v razpravah ter pri odločanju aktivno sodelovali. 

Nadzorni svet je v skladu z zakonodajo in s skrbnostjo, ki se od njega zahteva, nadzoroval 
poslovanje družbe. V začetku leta je verificiral mandata članov nadzornega sveta, ki ju je 
izvolil svet delavcev, ocenil svoje delo v letu 2015 in sprejel akcijski načrt ter okvirni načrt 
dela za leto 2016. Svoje delo je v drugi polovici leta, po izteku polovice mandata, ocenil 
še enkrat. 

Obravnaval je izhodišča in načrt dezinvestiranja v Pošti Slovenije d. o. o. v letu 2016, se 
seznanil z Registrom tveganj Pošte Slovenije d. o. o. za poslovno-finančni načrt družbe za 
leto 2017 in sprejel dokument Poslovno-finančni načrt Skupine Pošta Slovenije in Pošte 
Slovenije za leto 2017, s projekcijo za leti 2018 in 2019.

Skozi vse leto se je sproti, na podlagi poročil poslovodstva, seznanjal s tekočim 
poslovanjem družbe, s spremembami pogojev poslovanja glede na poslovni načrt in z 
načrti poslovanja družbe v prihodnje. Prav tako se je obdobno seznanjal s poslovanjem 
odvisnih družb in sprejel informacije o njihovih strategijah in razvoju. Skozi poročila je 
spremljal pripravo prenove strateškega razvojnega programa in obdobno preveril statuse 
projektov znotraj veljavnega strateškega razvojnega programa Pošte Slovenije.

Iz poročil revizijske komisije se je seznanjal s poročili in načrti Službe notranje revizije in 
tveganji, ki jim je družba izpostavljena. Seznanil se je z umeščenostjo Službe notranje 
revizije, prejemki direktorice in z letnim poročilom službe za leto 2015 ter podal soglasji k 
Pravilniku o delovanju Službe notranje revizije in letnemu načrtu službe za leto 2016. 

Ob pomoči zunanjega kadrovskega strokovnjaka in podlag, ki jih je pripravila in predlagala 
kadrovska komisija, je začel postopka imenovanja generalnega direktorja in člana 
poslovodstva. S poročili kadrovske komisije se je seznanjal na sejah, na z njene strani 
pripravljenih podlagah pa je sprejel tudi akt o pravicah in prejemkih poslovodstva in merila 
za izračun spremenljivega dela plače članov poslovodstva. Pregledal je predlog aneksov 
k pogodbam o zaposlitvi članov poslovodstva in besedilo potrdil.

Preveril je formalne vidike v zvezi z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015 in 
ga sprejel ter ustanovitelju predlagal uporabo bilančnega dobička. Za odločanje je za 
ustanovitelja oblikoval predlog za imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila za 
leto 2016. Določil je spremenljivi prejemek članov poslovodstva za leto 2015. 

V skladu z aktom o ustanovitvi je odločal in podal soglasje za prodajo lastniškega deleža 
Pošte Slovenije d. o. o. v Poštni banki Slovenije, d. d., prodajo delnic, imenovanje članov 
poslovodstva v nadzornih organih in soglasja k sklenitvi pravnih poslov v primerih, za 
katere je poslovodstvo moralo pridobiti soglasja nadzornega sveta. 

Seznanil se je z informacijami in poročili o »Poštni poslovalnici prihodnosti«, prenovi 
ponudbe blaga na poštah, delovanju Področja prodaje in razvoja, optimizaciji poštnega 
omrežja – posebej z učinki preoblikovanja pogodbenih pošt na primeru izbranih pošt, 
o dejstvih in aktivnostih uvedbe PS Paketomatov, o prihodnjem portfelju informacijskih 
storitev družbe, statusu projekta OPT PIS in nadaljnjih načrtovanih aktivnostih, z učinki 
potencialnih akvizicij na področju logistike,  ekonomiko sodelovanja z nemško pošto DHL 
in z analizo vzrokov za zamudo projekta informatizacije pismonoš. Posebej je obravnaval 
informacije o izvajanju projekta MOST. Sprejel je obdobne informacije o odpisih materialnih 
vrednosti. Preveril je seznam investicij v vrednosti nad 1 milijon evrov, ki jih je nadzorni svet 
v zadnjih petih letih odobril, in iz seznama določil dve investiciji, ki jih je Služba notranje 
revizije revidirala. Glede posla odpiranja trgovalnih računov ob prenosu z registrskih 
računov KDD za določenega pogodbenika je pri zunanjem strokovnjaku naročil preveritev 
ravnanj poslovodstva in se nato seznanil s strokovnim mnenjem s finančnega in pravnega 
vidika. 

Preveril je porabo članov poslovodstva družbe v določenem obdobju za  gorivo, poslovno 
kartico, mobilno telefonijo in za izobraževanje ter se seznanil z informacijo o podlagah za 
spremembo prejemkov zaposlenih Pošte Slovenije d. o. o. po individualnih pogodbah 
in izplačili dohodkov poslovodjem družb v Skupini Pošta Slovenije. Seznanil se je z 
načrti in s pogajanji za prenovo kolektivne pogodbe in sistemizacije delovnih mest in 
plačnega sistema, o dogovoru o politiki plač in odnosih s predstavniki delavcev. Posebej 
je obravnaval informaciji o stališču sindikatov Pošte Slovenije in odgovoru poslovodstva o 
širitvi pogodbenih prevozov v družbi ter o postopkih in o prenehanju pogodb o zaposlitvi 
iz poslovnega razloga v okviru izvedene reorganizacije v letu 2015. Poslovodstvu je naložil, 
da sistem nasledstva uvrsti med strateške cilje Pošte Slovenije d. o. o. ter ga ponovno 
oživi in vzpostavi.

Ustanovitelju je skupaj s poslovodstvom posredoval predlog sprememb in dopolnitev 
Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. 

Posebej je nadzorni svet posvetil pozornost prehodu na Mednarodne standarde 
računovodskega poročanja za Skupino Pošta Slovenije in Pošto Slovenije d. o. o. ter 
ostale družbe v Skupini ter oblikoval in posredoval predlog za odločanje ustanovitelju. 
Sprejel je dokument Politika upravljanja družbe Pošta Slovenije d. o. o. 

PREDLOG SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČK A

Bilančni dobiček družbe Pošta Slovenije d. o. o. v skladu s Slovenskimi računovodskimi 
standardi za leto 2016 znaša 13.617.846 evrov, kar je potrdil tudi pooblaščeni revizor. 
Predlog poslovodstva ustreza določilom 230. in 282. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), zato poslovodstvo in nadzorni svet predlagata edinemu 
družbeniku, da sprejme sklep, da bilančni dobiček ostane nerazporejen.
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OCENA SODELOVANJA S POSLOVODSTVOM

V letu 2016 je poslovodstvo z nadzornim svetom dobro sodelovalo. To in 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, priporočila, ki jih je nadzorni svet podal, pa je 
upoštevalo. Nadzorni svet se je med poslovnim letom z delom poslovodstva seznanil 
predvsem iz poročanja na sejah nadzornega sveta in posredno iz poročil revizijske in 
kadrovske komisije nadzornega sveta. 

Nadzorni svet ocenjuje, da se je poslovodstvo z izzivi prepoznavanja poslovnih priložnosti 
in zagotavljanja učinkovitosti poslovanja pravočasno in uspešno soočilo. Pošta Slovenije 
d. o. o. je ohranila pozitiven rezultat iz poslovanja. Komunikacijo s poslovodstvom nadzorni 
svet ocenjuje kot ustrezno za učinkovito opravljanje njegove nadzorne funkcije. 

MNENJE O DELU POSLOVODSTVA

Poslovodstvo družbe je v letu 2016 nadaljevalo delo v sestavi: mag. Boris Novak – 
generalni direktor, mag. Andrej Rihter – namestnik generalnega direktorja in Vinko Filipič 
– član poslovodstva. 

Pri oceni poslovanja družbe Pošta Slovenije d. o. o. v letu 2016 je nadzorni svet 
posebno pozornost namenil uspešnosti in učinkovitosti poslovanja, ugotavljanju 
aktivnosti poslovodstva družbe, ki bi vodile k zmanjševanju negativnih posledic ter 
dolgoročnemu ustvarjanju pozitivne vrednosti za lastnika. Nadzorni svet tako ocenjuje, da 
je poslovodstvo Pošte Slovenije d. o. o. v letu 2016 poslovalo uspešno in je uresničevalo 
ključne zastavljene cilje. Pomembno je, da je rezultat iz poslovanja pozitiven kljub 
zaostrenim makroekonomskim pogojem in naraščanju konkurence v sektorju. Nadzorni 
svet pričakuje, da se bo v prihodnjih letih trend poslovanja izboljšal. 

DELO REVIZIJSKE IN K ADROVSKE 
KOMISIJE NADZORNEGA SVETA 

Revizijska komisija nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. se je v letu 2016 sestala 
na osmih rednih in eni korespondenčni seji. Opravljala je naloge v skladu z zakonskimi 
pristojnostmi, z za leto 2016 sprejetim načrtom dela revizijske komisije in sklepi nadzornega 
sveta. Ocenila je svoje delo v letu 2015 in sprejela okvirni letni načrt dela. 

Izpolnila je anketo o zadovoljstvu z delom Službe notranje revizije v letu 2015, se seznanila 
s položajem direktorice službe, pravilnikom o delovanju službe, letnim poročilom o delu 
službe za leto 2015 in načrtom dela službe za leto 2016 ter se tudi skozi leto redno 
seznanjala z medletnimi poročili o delu službe in poročili o izvajanju njenih priporočil. 
Sprejela je tudi odzivno poročilo poslovodstva na polletno poročilo Službe notranje 
revizije. Predlagala je izbor zunanjega izvajalca revizije, ki je preveril ravnanje oz. posle 
poslovodstva v zvezi z izbranim pravnim poslom. 

Obravnavala je predlog novega modela poročanja o korporativnem upravljanju tveganj 
v Pošti Slovenije d. o. o. in njenih odvisnih družbah kot podlage za pripravo nadaljnjih 

poročil o obvladovanju tveganj. Seznanila se je z letnim poročilom na področju upravljanja 
tveganj Pošte Slovenije d. o. o. za leto 2015, s simulacijskim modelom za ključna tveganja 
v družbi in s prenovljenim Registrom tveganj Pošte Slovenije d. o. o. za leto 2016, v 
katerem so opredeljena ključna tveganja v Pošti Slovenije d. o. o. in načrtovane aktivnosti 
za obvladovanje le-teh v poslovnem načrtu za leto 2016, z Registrom tveganj za poslovno-
finančni načrt za leto 2017 ter se sproti seznanjala z obdobnimi poročili na področju 
upravljanja tveganj. 

Pregledala je nerevidirano letno poročilo Pošte Slovenije d. o. o. in Skupine Pošta Slovenije 
za leto 2015. Dne 9. maja 2016 se je sestala z revizorji in se seznanila z ugotovitvami 
revizije računovodskih izkazov Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije d. o. o. za leto 
2015, ki jo je izvedla revizijska družba Deloitte revizija d. o. o., s Pismom poslovodstvu 
revizijske družbe Deloitte revizija d. o. o. in sprejela oceno letnega poročila družbe za leto 
2015. Obravnavala je osnutek poslovno-finančnega načrta Skupine Pošta Slovenije in 
Pošte Slovenije za leto 2017, s projekcijo za leti 2018 in 2019. 

Na sejah se je seznanjala z informacijami o medletnem poslovanju družbe in posebno 
pozornost posvečala finančnim in računovodskim podatkom. Posebej je obravnavala tudi 
obdobne informacije o poslovanju družb v Skupini in pridruženih družb, s poudarkom na 
strategiji in razvoju odvisnih družb, sprejela je tudi informacijo o transfernih cenah. 

Podala je predlog nadzornemu svetu Pošte Slovenije d. o. o. v zvezi z izborom revizorja za 
revidiranje letnega poročila Pošte Slovenije d. o. o., Skupine Pošta Slovenije in letnih ločenih 
računovodskih izkazov izvajalca univerzalne poštne storitve za leto 2016 in pregledala 
pogodbo, katere predmet je revidiranje letnega poročila Skupine Pošta Slovenije in 
Pošte Slovenije d. o. o. za leto 2016 in revidiranje letnih ločenih računovodskih izkazov 
izvajalca univerzalne poštne storitve za leto 2016, v skladu z določili Splošnega akta o 
ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja, z izdajo ločenih mnenj 
o skladnosti. Sprejela je informacijo o prehodu družbe in odvisnih družb na mednarodne 
standarde računovodskega poročanja. 

Nadalje je revizijska komisija sprejela informacijo o izhodiščih in načrtu dezinvestiranja v 
družbi v letu 2016, o ekonomski in pravni analizi ter primernosti izbrane diskontne stopnje 
oz. WACC izbranih investicij in o optimizaciji poštnega omrežja. Seznanila se je tudi s 
projektom informacijske podpore logističnim procesom.

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 na način, da so 
prejemali zapisnike sej, kadar je bilo to smiselno ali potrebno, pa tudi gradiva, naslovljena 
na revizijsko komisijo, poleg tega pa je predsednik revizijske komisije o delu komisije 
redno poročal na sejah nadzornega sveta.

Kadrovsko komisijo nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. so sestavljali dr. Peter Grilc, 
predsednik, dr. Aleš Groznik, član, in Jasna Brovč Potokar, zunanja članica. Komisija se 
je v letu 2016 sestala sedemkrat. Zaradi poteka mandatov je za nadzorni svet pripravila 
podlage za izbor in imenovanje generalnega direktorja in člana poslovodstva Pošte 
Slovenije d. o. o. Pregledala je ponudbe zunanjih kadrovskih strokovnjakov za strokovno 
pomoč nadzornemu svetu v postopkih imenovanj, predlagala časovnico in način 
iskanja oz. identificiranja kandidatov in izvedbe postopkov in predlog besedila povabila 
kandidatom. 

Pregledala je veljavne akte in podlage, ki so urejali položaj in pravice poslovodstva. 
Sprejela je informacijo o povprečni plači v Pošti Slovenije d. o. o. in o povprečnih plačah 
v posameznih odvisnih družbah v letu 2015. Seznanila se je s pravnimi in dejanskimi 
možnostmi za vključitev življenjskega zavarovanja in dodatnega pokojninskega ter 
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nezgodnega zavarovanja v pogodbe o zaposlitvi članov poslovodstva. Pripravila je 
predlog nadzornemu svetu za sprejem akta o pravicah in prejemkih članov poslovodstva 
družbe. 

Podala je pobudo nadzornemu svetu, da pred sklenitvijo individualnih pogodb s člani 
poslovodstva pridobi konkretne izračune neto, bruto in bruto bruto plače in da pridobi 
podatke o načinu obravnave neizkoriščenega letnega dopusta članov poslovodstva za 
leti 2014 in 2015. 

Pregledala je veljavna merila in za nadzorni svet pripravila predlog za sprejem novih meril 
za izračun spremenljivega prejemka članov poslovodstva. 

Seznanila se je z umeščenostjo Službe notranje revizije v Pošti Slovenije d. o. o. ter 
prejemki direktorice Službe notranje revizije. 

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 ZA POSLOVNO LETO 2016

Nadzorni svet je skrbno pregledal od poslovodstva predloženo letno poročilo družbe 
Pošta Slovenije d. o. o. za poslovno leto 2016. Letno poročilo je sestavljeno jasno in 
pregledno. Nadzorni svet ocenjuje, da prikazuje resničen in pošten prikaz premoženja 
in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja in poslovnega izida v letu 2016. Nanj 
nima nobenih 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 2016. Navedeno 
poročilo je sprejel v odprtem roku, tj. pred iztekom enega meseca od dneva, ko je 
poslovodstvo družbe predložilo letno poročilo za leto 2016 nadzornemu svetu.

Poročilo o preveritvi letnega poročila družbe Pošta Slovenije d. o. o. za poslovno leto 
2016 in predlog za delitev dobička poslovnega leta je nadzorni svet izdelal v skladu s 64. 
členom ZGD-1 in je namenjeno edinemu družbeniku družbe Pošta Slovenije d. o. o.

 
 

Dr.. Aleš Groznik
predsednik nadzornega sveta

1.4  
Predstav i tev Skupine 
Pošta Sloveni je
Skupino Pošta Slovenije so na dan 31. decembra 2016 poleg obvladujoče družbe 
Pošta Slovenije d. o. o. sestavljale odvisne družbe:

•  EPPS, d. o. o. – 100-odstotni delež,
•  PS Zavarovalno zastopništvo, d. o. o. – 100-odstotni delež,
•  PS Moj paket, d. o. o. – 100-odstotni delež,
•  IPPS, d. o. o. – 100-odstotni delež,
•  PS Logistika, d. o. o. – 100-odstotni delež,
•  Feniksšped, d. o. o. – 95-odstotni delež in 
•  APS PLUS, d. o. o. – 55-odstotni delež,
ter pridruženo podjetje Športna loterija in igre na srečo, d. d. – 20-odstotni delež.

Pošta Slovenije d. o. o. 

Naziv: Pošta Slovenije d. o. o. 
Sedež: Maribor 
Poslovni naslov: Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Telefon: 02/449-20-00
Telefaks: 02/449-21-11
Elektronska pošta: info@posta.si
Spletna stran: www.posta.si
Matična številka: 5881447000
ID za DDV: SI25028022
Pravnoorganizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Lastništvo: Republika Slovenija
Leto ustanovitve: 1994
Osnovni kapital: 121.472.482 evrov 
Glavna dejavnost: 53.100 – Izvajanje univerzalne poštne storitve
Podatki o registraciji: Okrožno sodišče v Mariboru, številka registrskega vpisa 10940000

Dejavnost 
Ključno področje delovanja družbe in njena primarna dejavnost je izvajanje univerzalne 
poštne storitve. Poleg tega pa imajo v družbi veliko vlogo tudi druge poštne in kurirske 
storitve, storitve informatike, logistične in denarne storitve ter prodaja blaga. Razen teh 
Pošta Slovenije d. o. o. opravlja še vrsto drugih dejavnosti.

EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije, d. o. o

Družba EPPS je bila ustanovljena decembra 1998. Celotni kapital znaša 5.557.295 
evrov, osnovni kapital družbe znaša 1.231.972 evrov. Družba je v 100-odstotni lasti 
Pošte Slovenije. Sedež družbe je v Ljubljani, Stegne 13 a. Družba deluje na območju 
Republike Slovenije.
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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, arhiviranje izpisanih dokumentov in informacijske storitve, 
kot so izdaja e-računov, izmenjava elektronskih dokumentov in e-arhiv, ter dejavnost 
nenaslovljene direktne pošte. 

PS Zavarovalno zastopništvo, d. o. o.

Družba PS Zavarovalno zastopništvo je bila ustanovljena junija 2013 kot družba v 
100-odstotni lasti Pošte Slovenije (v nadaljevanju tudi: PS ali Pošta). Celotni kapital 
družbe znaša 58.706 evrov, osnovni kapital družbe znaša 175.373,48 evra. Sedež 
družbe je v Ljubljani, Letališka cesta 32. Družba deluje na območju Republike Slovenije.

Dejavnost družbe je trženje zavarovalniških storitev v okviru poštne mreže, predvsem 
na poštnih okencih ter strokovno svetovanje pri izbiri zavarovalniških produktov.

PS Moj paket, direktna prodaja, d. o. o.

Družba PS Moj paket je bila ustanovljena februarja 2013 kot družba v 100-odstotni lasti 
Pošte Slovenije. Celotni kapital družbe znaša 274.501 evrov, osnovni kapital družbe 
znaša 221.979,05 evra. Sedež družbe je v Mariboru, Partizanska cesta 54.

Dejavnost družbe je spletna trgovina s prodajnimi kanali za poslovno in splošno 
javnost (B2C in B2B) in prodaja trgovskega blaga v poštnih poslovalnicah.

IPPS Invalidsko podjetje Pošte Slovenije, proizvodnja in storitve, d. o. o.

Družba IPPS je bila ustanovljena aprila 2015 kot družba v 100-odstotni lasti Pošte 
Slovenije. Celotni kapital družbe znaša 135.490 evrov, osnovni kapital družbe znaša 
100.000 evrov. Sedež družbe je v Mariboru, Zagrebška cesta 106. Družba deluje na 
območju Republike Slovenije.

Dejavnost družbe je dejavnost invalidskih podjetij ter opravljanje storitev, povezanih 
s podporo poslovanju matične družbe. Družba IPPS je drugi največji zaposlovalec 
invalidov v Sloveniji in skrbi za varna delovna mesta občutljivih skupin zaposlenih.

PS Logistika, logistične storitve, d. o. o.

Družba PS Logistika je bila ustanovljena avgusta 2015 kot družba v 100-odstotni lasti 
PS. Celotni kapital družbe znaša 13.494.086 evrov, osnovni kapital družbe znaša 
100.000 evrov. Družba deluje na območju Republike Slovenije.

Dejavnost družbe so logistične storitve, predvsem storitve skladiščne logistike. 
Družba je po skladiščnih zmogljivostih med največjimi slovenskimi logisti in zagotavlja 
logistične, transportne in špediterske storitve ter različne skladiščne dodelavne posle 
(pakiranje, prepakiranje, etiketiranje, deklariranje …).

APS PLUS, napredne poštne storitve, d. o. o.

Družba APS PLUS je bila ustanovljena septembra 2015. Celotni kapital znaša 1.004.916 
evrov, osnovni kapital družbe znaša 1.511.111 evrov. Družba je v 55-odstotni lasti PS 
in v 45-odstotni lasti družbe Mikrografija, d.o.o. Sedež družbe je v Ljubljani, Cesta v 
Mestni log 81. Družba deluje na območju Republike Slovenije.

Dejavnost družbe je izvajanje dnevne digitalizacije dokumentov vhodne in interne 
pošte za gospodarska podjetja in javne ustanove. 

Feniksšped, podjetje za mednarodno špedicijo, uvoz-izvoz  
in notranjo trgovino, d. o. o.

Družba Feniksšped je bila ustanovljena marca 1991. Celotni kapital družbe znaša 
419.461 evrov, osnovni kapital družbe znaša 221.187 evrov. Družba je v 95-odstotni 
lasti PS, 5-odstotni lastnik pa je Aerodrom Ljubljana, d.o.o. Sedež družbe je Zgornji 
Brnik 130 a, 4210 Brnik. Družba deluje na območju Republike Slovenije.

Dejavnost družbe je špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti: opravljanje 
špedicijskih ter agencijskih poslov, predvsem na področju organizacije mednarodnih 
ter domačih prevozov in zastopanja v carinskih postopkih. Kot enakovreden člen 
Expeditorsove globalne mreže ponuja Feniksšped svojim strankam globalne prevoze 
od vrat do vrat, vključno z ostalimi logističnimi storitvami, ki so potrebne za celovito 
izvedbo posla. 
Feniksšped ima poslovalnico v Srbiji, ki se ukvarja z dejavnostjo matične družbe, to je 
mednarodno špedicijo. 

Športna loterija in igre na srečo, d. d.

Celotni kapital družbe znaša 14.816.367 evrov, osnovni kapital družbe znaša 4.000.000 
evrov. Pošta Slovenije ima že od ustanovitve družbe Športna loterija 20-odstotni lastniški 
delež v družbi. Višina deleža predstavlja maksimalni lastniški delež, ki ga v družbi za 
igre na srečo lahko ima 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 cesta 22. Družba deluje na območju Republike Slovenije.

Dejavnost družbe je organiziranje in prodaja iger na srečo. 
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DRUŽBE V SKUPINI POŠTA SLOVENIJE  
Z DELEŽEM POŠTE SLOVENIJE

EPPS, d.o.o. 
100 %

IPPS, d.o.o. 
100 %

Feniksšped, d.o.o. 
95 %

PS  
Zavarovalno 
zastopništvo,  

d.o.o. 
100 %

PS Moj paket, d.o.o. 
100 %

PS  
Logistika, d.o.o. 

100 %

APS PLUS, d.o.o. 
55 %

Športna loterija in 
igre na srečo, d.d. 

20 %

1.5 
Pomembnejši  dogodk i 
Skupine Pošta Sloveni je 
v  letu 2016

1.5.1  
POŠTA SLOVENIJE d. o. o.

PODROČJE NOVIH STORITEV IN IZBOLJŠAV STORITEV 

•  V juniju 2016 je začelo delovati 24 PS Paketomatov po Sloveniji, ki uporabnikom 
omogočajo oddajo in prevzem paketov v segmentu 24/7. 

•  Vzpostavljena je spletna in mobilna aplikacija PS Pošlji paket, v kateri lahko pošiljatelj 
pripravi podatke za pošiljanje pošiljk, plača poštnino, za opravljeno storitev prejme 
račun in paket odda na pošti ali v izbrani paketomat. 

•  V septembru 2016 smo omogočili sledenje po SSCC-kodi in pripravili rešitev 
eLogistika, ki s funkcionalnostjo aplikacije eLogistika na mobilnih napravah za dostavo 
tovorkov in portalom eLogistika večjim strankam PS omogoča sledenje tovorkom, 
različna poročila in preglede nad distribucijo pošiljk.

•  V prostorih pošte 1101 Ljubljana je bila v decembru odprta prva avtomatizirana 
poštna poslovalnica 24/7, v kateri lahko stranke opravljajo nekatere poštne, bančne 
in druge storitve vse dni v tednu 24 ur na dan, prenovljen pa je bil tudi del poslovalnice 
za prodajo trgovskega blaga.

•  Na področju razvoja storitev smo s 1. marcem 2016 uvedli novo storitev Odkupnina 
brez naloga (ODK BN), na osnovi katere smo pošiljateljem odkupnih zneskov 
omogočili zbirno nakazovanje zneskov po izbrani dinamiki. 

•  Pripravljene so bile nadgradnje in dopolnitve sprejemnih sistemov, ki jih stranke 
uporabljajo pri opremi pošiljk in posredovanju podatkov PS. Za več kot 10 odstotkov 
smo dvignili delež elektronskih podatkov o paketih, predanih v distribucijo. 

•  Vzpostavili smo sistem upravljanja s strankami (CRM – Customer Relationship 
Management) na nivoju Skupine Pošta Slovenije za segment strank B2B.

PODROČJE PRODAJE LOGISTIČNIH STORITEV

Na področju prodaje logističnih storitev smo v letu 2016 krepili svojo pozicijo v 
segmentu obvladovanja celovitih oskrbovalnih verig s celovitimi rešitvami za stranke 
(od skladiščenja, komisioniranja do dostave na prodajna mesta doma in na tujem), 
kjer prednjačijo storitve za avtomobilsko branžo (dostava rezervnih delov), tekstilno-
obutveno in živilsko branžo ter dostava bele tehnike oz. gospodinjskih aparatov.

PODROČJE INFORMACIJSKIH STORITEV 

•  V letu 2016 je bil na Pošti Slovenije kot najobsežnejši projekt izveden projekt 
informatizacije pismonoš – s pametnimi telefoni in namenskimi aplikacijami smo 
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opremili skoraj 3000 pismonoš. Tako smo informacijski sistem PS, ki je s svojimi več 
kot 500 lokacijami med največjimi in najkompleksnejšimi IT-okolji, pripeljali praktično 
do vrat vsakega državljana. Tako smo posodobili in digitalizirali svoje poslovanje, 
vzpostavili pa tudi platformo, ki nam omogoča dopolnjevanje naših storitev s 
storitvami, ki bi jih država in drugi poslovni subjekti potencialno potrebovali na ozemlju 
celotne države. 

•  Prav tako moramo izpostaviti razvoj IT-podpore za paketomate, plačilomate, 
skupni razvoj paketnih storitev z DHL, razvoj paketnih storitev v okviru 
programa Interconnect in prenovo spletnih strani in aplikacij, ki jih tam ponujamo 
strankam za lažje poslovanje. Razen tega pa smo za naše interne uporabnike 
pripravili celotno paleto rešitev za učinkovitejše delo, vključno z digitalizacijo procesa 
obvladovanja vhodnih računov. 

•  Za zagotavljanje sledenja blagovni logistiki smo razvili aplikacijo za prenosne 
terminale, ki omogoča prevzem tovorkov pri stranki, vročitev naslovnikom s podpisom 
na terminal in predajo v poštni logistični center (PLC) za nadaljnjo predelavo. Vsi 
statusi so takoj vidni v našem sledenju in na razpolago pogodbeni stranki. 

•  Izvedena je bila integracija PBS in NKBM, posledično smo v aplikaciji UPO 
podprli  bančne posle NKBM.

•  Razvoj informacijskih storitev, ki jih tržimo: nov podatkovni center, ki smo ga za naše 
stranke vzpostavili v Ljubljani v začetku leta, smo do konca leta praktično zapolnili. 

•  Vzpostavljena je bila tehnološko dovršena rešitev za elektronsko vročanje PoštAr, 
ki predstavlja popolnoma odprt sistem zakonsko skladnega pošiljanja digitalne pošte.

•  Strankam je na izbranih poštnih poslovalnicah omogočeno tiskanje iz oblaka, 
prenovljene oblačne (cloud) storitve in  nov nabor teh storitev. 

•  Skupaj z zunanjimi sodelavci smo razvili tudi kontejnerski podatkovni center, ki je 
novost v slovenskem prostoru; projekt že zaključujemo z namestitvijo pri prvi stranki. 

K ADROVSKO PODROČJE

•  V letu 2016 so z reprezentativnima sindikatoma potekla pogajanja o spremembah 
podjetniške kolektivne pogodbe. V decembru 2016 je bila podpisana Sprememba 
Kolektivne pogodbe Pošte Slovenije d. o. o., ki od 1. januarja 2017 vpliva na 
spremembo modela variabilnega nagrajevanje zaposlenih iz naslova delovne 
uspešnosti. 

•  V mesecu novembru 2016 se je za obdobje štirih let podaljšala veljavnost 
Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 
74/2014, 90/2014 in 74/2016).

•  V IPPS je bilo iz Pošte Slovenije v letu 2016 napotenih kar 268 delavcev.

TEHNOLOGIJA IN LOGISTIK A:

•  Vzpostavili smo dve pretovorni pošti v Celju in Novem mestu, ki bosta v povezavi 
s poštnima logističnima centroma organizirali in izvajali transport do poštnega 
logističnega centra in/ali druge pošte oz. izvajali direktne prevoze med regijami.

•  Naredili smo pomemben korak k posodobitvi procesov v dostavi pošiljk. Tekom leta 
2016 so pismonoši postopno začeli uporabljati aplikacijo UPO Mobile za vročanje 
pošiljk na dostavi. Od začetka leta 2017 aplikacijo prek mobilnih telefonov uporabljajo 
pismonoši na vseh poštah.

OSTALA PODROČJA 

•  V letu 2016 smo izvajali tudi številne aktivnosti za varovanje okolja ter ravnali v skladu 
z usmeritvami strategije energetske učinkovitosti. Izvedli smo 13 projektov energetske 
učinkovitosti stavb, s čimer smo vplivali na znižanje stroškov in nižje emisije škodljivih 
snovi, med drugim smo v pretekli ogrevalni sezoni v ozračje izpustili za 271.907 kg oz. 
12,4 odstotka manj CO2 kot leto pred tem.

•  Uvedena je bila nova aplikacija eRačun, ki omogoča pošiljanje računov v potrditev v 
elektronski obliki in hkrati omogoča povezavo s poslovno-informacijskim sistemom 
Scala.

•  Izvedli smo notranjo presojo po certifikatu za sistem vodenja varnosti in zdravja pri 
delu po standardu OHSAS 18001.

•  Finančna uprava Republike Slovenije je na osnovi podane vloge podelila Pošti 
Slovenije poseben davčni status v okviru spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja 
obveznosti in zmanjšanja administrativnih bremen finančnega nadzora.

•  Zaradi spremembe zakonodaje je Skupina Pošta Slovenije za leto 2016 izdelala 
izkaze v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 
(MSRP).

1.5.2  
ODVISNE DRUŽBE

•  V EPPS smo začeli z izdelavo loterijskih srečk in z aktivnostmi na novih projektih 
(Obračun kot storitev, 3D-tiskanje, elektronski poštni predali).

•  V PS Logistika smo prevzeli distribucijo rezervnih delov za osebna vozila na področju 
regije Adriatik (Hrvaška ter Bosna in Hercegovina). Postavili smo pakirnico z večimi 
pakirnimi linijami.

•  V IPPS smo število zaposlenih v letu 2016 bistveno povečali, in sicer s 133 na dan 31. 
decembra 2015 na kar 443 na dan 31. decembra 2016; zaposleni opravljajo storitve 
za matično družbo, v letu 2016 pa so začeli opravljati tudi storitve za družbo APS 
PLUS, ki je prav tako del Skupine Pošta Slovenije. Začeli smo z več kot 100 postopki 
ocenjevanja doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov in projekti prilagajanja 
delovnih mest invalidov (preizkus električnih dostavnih vozil) in preprečevanja 
nastanka invalidnosti (robotizacija težjih fizičnih opravil).

•  V PS Moj Paket smo v mesecu juniju prevzeli trgovsko dejavnost Pošte Slovenije – 
družba tako ob prodaji prek spleta prodaja blago tudi na fizičnih prodajnih mestih, tj. 
v poslovalnicah Pošte Slovenije.

•  V PS Zavarovalno zastopništvo smo v letu 2016 pridobili dovoljenje za opravljanje 
poslov zavarovalnega zastopanja za dodatnih 31 oseb, s čimer se je število poštnih 
poslovalnic, ki opravljajo zavarovalniške storitve, povečalo na 122.
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2 .1  
Poroči lo o vodenju  
in  uprav l janju  
Skupine Pošta Sloveni je

2.1.1  
Upravljanje Skupine Pošta Slovenije 

POŠTA SLOVENIJE

Družbo upravlja skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1I) ustanovitelj, to je 
Republika Slovenija (v nadaljevanju tudi: RS), ki ustanoviteljske pravice uresničuje prek 
Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju tudi: SDH). Organa družbe sta 
nadzorni svet in poslovodstvo.

V skladu z Aktom o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. (v nadaljevanju: Akt o 
ustanovitvi) ima nadzorni svet šest članov, od katerih štiri člane imenuje ustanovitelj, 
dva člana pa izvoli svet delavcev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let, z 
možnostjo ponovne izvolitve. Predsednika in namestnika nadzornega sveta izvolijo člani 
izmed članov, ki jih je imenoval ustanovitelj. 

Pristojnosti nadzornega sveta so določene v 15. členu Akta o ustanovitvi družbe. Nadzorni 
svet sprejema odločitve na sejah in dopisnih sejah. Način svojega dela nadzorni svet 
določi s poslovnikom. Nadzorni svet je imenoval revizijsko in kadrovsko komisijo.

V letu 2016 so nadzorni svet sestavljali:

• dr. Aleš Groznik, predsednik,
• Vanessa Grmek, namestnica predsednika,
• dr. Peter Grilc in
• Milan Perović,

od 12. januarja 2016 pa tudi predstavnika delavcev:
• Božidar Pograjc in 
• Aleš Arnejčič.

Dr. Aleš Groznik,

rojen leta 1970, iz Ljubljane, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, doktor 
informacijsko-upravljavskih ved, je svojo poslovno pot začel leta 1996 kot vodja Oddelka 
za podporo poslovanju podjetja International Distillers & Vintners Slovenija. Poslovno pot 
je nadaljeval v podjetjih Shell Slovenija in Eli Lilly Suisse, kjer je opravljal različne naloge 
od finančnega kontrolorja do menedžerja oskrbnih verig. Je redni profesor na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljubljani. V letu 2010 je pridobil certifikat Združenja nadzornikov 
Slovenije. Bil je član nadzornega sveta Elektro Gorenjska, d.d. in Modre zavarovalnice 
d.d., ter je predsednik Nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o. Ima ekspertna znanja s 
področja oskrbnih verig, digitalizacije poslovanja, prenove in informatizacije poslovanja. 
Je član Združenja nadzornikov Slovenije.

Vanessa Grmek,

rojena leta 1975, iz Ljubljane, MBA, univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim 
državnim pravniškim izpitom, je svojo poslovno pot začela 1999 kot sodna pripravnica 
na višjih sodiščih v Mariboru in v Ljubljani ter jo kot strokovna sodelavka v pravosodju 
nadaljevala na okrajnem sodišču v Radovljici. Poslovno pot v gospodarstvu je začela 
konec leta 2002 v Drogi d.d. kot pravnica, nadaljevala kot vodja Pravne službe, nato pa v 
združeni družbi Droga Kolinska d.d prevzela odgovornosti svetovalke predsednika uprave. 
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Leta 2011 je v Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije prevzela 
naloge delovnega mesta direktorice Pravne službe in nato izvršne direktorice Sektorja 
strateških naložb: Energetika. V SDH je od 2015 do začetka 2016 opravljala naloge na 
delovnem mestu vodje Oddelka za prestrukturiranje kapitalskih naložb, trenutno pa 
zaseda mesto pomočnice uprave za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih naložb. V 
letu 2012 je pridobila certifikat Združenja nadzornikov Slovenije. Izkušnje v korporativnem 
upravljanju je pridobivala tudi med opravljanjem več začasnih funkcij: članica Komisije za 
vodenje postopka prodaje deleža RTH d. o. o. v družbi Gratex d. o. o. ter v družbi Fortuna 
Pil d. o. o., članica nominacijskega odbora Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d. d., 
in Nove KBM d. d., članica kadrovske komisije Nadzornega sveta Elektro Primorska d. d., 
prokuristka družbe Nafta Lendava, d. o. o., za obdobje šestih mesecev. Z novembrom 
2014 je nastopila mandat članice Nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. ter prevzela 
funkcijo namestnice predsednika nadzornega sveta ter članice revizijske komisije. Je 
članica Združenja Manager in Združenja nadzornikov Slovenije. Ima ekspertna znanja s 
področja korporativnega upravljanja in prestrukturiranja družb.

Milan Perović, 

rojen leta 1964, iz Ljubljane, univerzitetni diplomirani ekonomist, je svojo poslovno pot 
začel v družbi Kompas Turizem kot vodja deviznega oddelka. Od leta 1991 do leta 2004 
je bil CFO družbe ECS, d.d., ki je zastopala več tujih korporacij. Od leta 2004 do leta 
2008 je delal v svojem podjetju Parmis, d. o. o., svetoval je več podjetjem s področja 
poslovnih financ. Od leta 2008 do leta 2013 je bil zaposlen v družbi Slovenske železnice, 
d. o. o., kot svetovalec na področju poslovnih financ, direktor Ekonomike in nazadnje 
kot član uprave. Trenutno je glavni izvršni direktor družbe Avtotehna d. d. V letu 2013 je 
pridobil certifikat Združenja nadzornikov Slovenije. Bil je predsednik Nadzornega sveta 
Aerodroma Ljubljana, d. d. Z novembrom 2014 je nastopil mandat člana Nadzornega 
sveta Pošte Slovenije d. o. o. ter prevzel funkcijo predsednika njegove revizijske komisije. 
Ima ekspertna znanja s področja poslovnih financ, poslovnih in finančnih prestrukturiranj, 
M&A, kontrolinga in računovodstva.

Dr. Peter Grilc,

rojen leta 1961, iz Ljubljane, univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, 
je svojo karierno pot začel leta 1985 kot pravni svetovalec pri GZS, jo nadaljeval pri 
Komisiji ES na področju konkurenčnega prava. Je redni profesor na Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani, kjer je bil tudi dekan. Je član stanovskih združenj doma in v tujini, bil 
je predsednik mednarodne organizacije International Nuclear Law Association (INLA). Je 
član Nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. in predsednik njegove kadrovske komisije. 
Ima ekspertna znanja s področij gospodarskega prava, mednarodnega gospodarskega 
prava in prava EU. Je član Združenja nadzornikov Slovenije.

Božidar Pograjc,

rojen leta 1970, iz Zagorja ob Savi, se je po zaključeni srednji šoli zaposlil v PTT-podjetju. 
Po preoblikovanju PTT podjetja Slovenije leta 1995 je delo nadaljeval na istem delovnem 
mestu pismonoše v novoustanovljeni družbi Pošta Slovenije d. o. o., kjer je zaposlen še 
danes. Najprej je bil predsednik sindikata PE Trbovlje, vseskozi vnet zagovornik delavskih 
pravic. Trenutno je predsednik Sveta delavcev Pošte Slovenije d. o. o. Na to funkcijo je bil 
januarja 2016 izvoljen že drugič, sicer pa mu v svetu delavcev teče že četrti mandat. Ne 
manjka mu izkušenj za delo v nadzornem svetu, kjer je januarja nastopil tretji mandat. Je 
v fazi pridobivanja višje izobrazbe. Je član Združenja nadzornikov Slovenije.

Aleš Arnejčič,

rojen leta  1970, iz Gorišnice, je po končani srednji ekonomski šoli leta 1991 poklicno pot 
začel v PTT podjetju Slovenije na delovnem mestu pismonoše in jo po preoblikovanju 
podjetja leta 1995 nadaljeval v novoustanovljeni družbi Pošta Slovenije d. o. o., najprej kot 
pismonoša, nato kot uslužbenec na okencu in sedaj kot kontrolor dostave na pošti Ptuj. Leta 
2011 je bil prvič izvoljen v Svet delavcev Pošte Slovenije d. o. o., januarja 2016 pa ponovno 
za novo mandatno obdobje. V tem mandatu je bil kot predstavnik delavcev izvoljen tudi v 
Nadzorni svet Pošte Slovenije d. o. o. Je član Združenja nadzornikov  Slovenije.

Poslovodstvo je sestavljeno iz enega do treh članov, v letu 2016 so ga predstavljali 
generalni direktor, namestnik generalnega direktorja in član poslovodstva. Vse člane 
poslovodstva imenuje nadzorni svet, njihov mandat traja pet let, z možnostjo ponovne 
izvolitve. Družbo sta do uveljavitve Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. v 
septembru 2016 skupaj zastopala dva predstavnika poslovodstva, od takrat naprej pa v 
primeru, da ima poslovodstvo dva ali tri člane, družbo zastopa generalni direktor skupaj s 
še enim članom poslovodstva, sicer pa družbo zastopa edini član poslovodstva. 

Poslovodstvo celovito poroča ustanovitelju družbe o poslovanju družbe najmanj štirikrat 
letno, nadzornemu svetu je dolžno poročati najmanj vsako četrtletje o poslovni politiki, 
finančnem poslovanju družbe, o donosnosti in plačilni sposobnosti družbe ter drugih 
pomembnih kazalnikih družbe. V letu 2016 so bili v poslovodstvu:

•  mag. Boris Novak, generalni direktor,
•  mag. Andrej Rihter, namestnik generalnega direktorja, in
•  Vinko Filipič, član poslovodstva.

Predstavniki poslovodstva Pošte Slovenije v letu 2016 so bili hkrati člani nadzornih svetov 
v nekaterih drugih družbah, in sicer: mag. Boris Novak je bil namestnik predsednika 
Nadzornega sveta PBS, d. d., in član nadzornega sveta Športne loterije, d. d., mag. 
Andrej Rihter je bil član nadzornega sveta družbe Moja naložba pokojninska družba, d. 
d., Vinko Filipič pa je bil član nadzornega sveta PBS, d. d.

Mag. Boris Novak, generalni direktor

Rodil se je leta 1963. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Ob delu je zaključil 
magistrski študij in pridobil naziv magistra znanosti na Fakulteti za državne in evropske 
študije, na kateri je vpisan v podiplomski doktorski študijski program.

Poklicno kariero je začel leta 1983 v različnih organizacijskih enotah Policije. Leta 2004 
je postal podsekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS, nato pa pomočnik direktorja 
Uprave kriminalistične policije v Generalni policijski upravi Ministrstva za notranje zadeve 
RS. Leta 2006 se je zaposlil najprej kot svetovalec direktorja EPPS, d. o. o., nato pa je 
postal svetovalec poslovodstva Pošte Slovenije na področju zahtevnih pravnih zadev s 
področja regulative, varstva konkurence in varnosti. Leta 2008 je vzpostavil Sektor za 
korporativno varnost in nadzor v Pošti Slovenije in postal direktor sektorja, nato pa konec 
leta 2011 nadaljeval z delom na mestu svetovalca poslovodstva Pošte Slovenije.

Bil je predsednik in član Nadzornega sveta ČZP Večer, d. d., predsednik in član 
Nadzornega sveta Dravskih elektrarn, d. o. o., namestnik predsednika in član Nadzornega 
sveta EPPS, d.o.o., ter predsednik, namestnik predsednika in član Nadzornega sveta 
PBS, d. d. Zdaj je član Nadzornega sveta Športne loterije, d. d., član strokovnega sveta 
za prijazen in učinkovit javni sektor pri Ministrstvu za pravosodje in javno upravo in član 
strateškega sveta Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. V okviru 
korporativnega članstva Pošte Slovenije je član Združenja nadzornikov Slovenije.
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15. maja 2012 ga je Nadzorni svet Pošte Slovenije d. o. o. imenoval za generalnega 
direktorja Pošte Slovenije za petletno obdobje. 15. marca 2017 ga je nadzorni svet 
ponovno imenoval za generalnega direktorja Pošte Slovenije za prihodnje petletno 
obdobje. Nov mandat bo nastopil 16. maja 2017. 

Mag. Andrej Rihter, namestnik generalnega direktorja Pošte Slovenije 

Rodil se je leta 1970. Diplomiral je na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, 
kjer je ob delu zaključil tudi magistrski študij in pridobil naziv magistra znanosti. Na Fakulteti 
za logistiko Univerze v Mariboru je vpisan v podiplomski doktorski študijski program.

Poklicno pot je začel v lesno-predelovalni industriji, v razvojnem oddelku podjetja 
Gorenje GLIN. V Pošti Slovenije oziroma takratnem PTT podjetju Slovenije se je zaposlil 
leta 1993 kot pismonoša, nato pa delal tudi kot uslužbenec na okencu in kot kontrolor 
dostave. Med leti 1998 in 2002 je bil upravnik pošte, nato pa namestnik direktorja 
Poslovne enote Ljubljana. Leta 2008 je postal svetovalec poslovodstva za logistiko, 
kmalu pa je prevzel vodenje Poslovne enote Poštni logistični center Ljubljana. V letu 2009 
je postal direktor Poslovne enote Celje, v letu 2012 pa pooblaščenec poslovodstva za 
ekonomske zadeve. Te naloge je opravljal do nastopa funkcije namestnika generalnega 
direktorja Pošte Slovenije.

Je član Združenja Manager ter član Slovenskega logističnega združenja. Na Fakulteti za 
pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je bil imenovan za predavatelja, na Fakulteti 
za logistiko Univerze v Mariboru pa za višjega predavatelja. Strokovno se je izobraževal 
na več seminarjih v Sloveniji in tujini, kjer je sodeloval tudi s svojimi strokovnimi referati. 
Je avtor več strokovnih člankov s področja logistike. V okviru korporativnega članstva 
Pošte Slovenije je član Združenja nadzornikov Slovenije. Je član Nadzornega sveta Moje 
naložbe d. d. Hkrati je tudi član upravnega odbora na Gospodarski zbornici Slovenije, 
Sekcija za promet, ter član skupščine Gospodarske zbornice Slovenije. 

12. avgusta 2015 je nastopil svoj prvi petletni mandat na mestu namestnika generalnega 
direktorja Pošte Slovenije.

Vinko Filipič, član poslovodstva

Rodil se je leta 1971. Diplomiral je na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. 
Profesionalno pot je začel leta 1996 na Pošti Slovenije kot  strokovni referent poštnega 
prometa, nadaljeval kot  vodja Službe za marketing in kasneje kot direktor Sektorja 
za trženje. 

Ob rednem delu že vrsto let predava predmet Trženje na Višji šoli za pošto, ekonomijo 
in telekomunikacije v Ljubljani ter predmet Trženje poštnih storitev na Višji strokovni šoli, 
Prometna šola Maribor. Strokovno se je izobraževal na več seminarjih v domovini in tujini, 
kjer je sodeloval tudi s svojimi strokovnimi referati. Je avtor več strokovnih člankov s 
področja trženja. Bil je predsednik Nadzornega sveta EPPS, d. o. o., in član Nadzornega 
sveta PBS, d. d. Je tudi član Združenja za direktni marketing, član Združenja Manager in 
v okviru korporativnega članstva Pošte Slovenije član Združenja nadzornikov Slovenije. 
Prav tako je bil predsednik Komisije za izdajo znamk in poštnih vrednotnic, ki jo imenuje 
pristojni minister.

27. marca 2007 je nastopil prvi petletni mandat člana poslovodstva Pošte Slovenije, 
odgovornega za področje trženja, leta 2012 je bil ponovno imenovan za člana poslovodstva. 

15. marca 2017 ga je nadzorni svet še tretjič imenoval za člana poslovodstva Pošte 
Slovenije. Nov petletni mandat je nastopil 29. marca 2017.

Odvisne družbe 

Organi odločanja odvisne družbe EPPS so skupščina, nadzorni svet in poslovodstvo. 
Nadzorni svet so v letu 2016 sestavljali:

•  mag. Martin Mlakar, predsednik, 
•  Boštjan Pernek, član, in
•  mag. Vesna Kos Tomažič, članica.

Poslovodstvo družbe predstavljata direktor mag. Vili Hribernik in (od 1. 10. 2016) 
namestnica direktorja Monika Zajc. 

Organi odločanja odvisne družbe Feniksšped so skupščina (sestavljena iz obeh 
družbenikov), nadzorni svet in poslovodstvo. Nadzorni svet so v letu 2016 sestavljali:

•  Marjan Osvald, predsednik,
•  Damijan Vajs, član,
•  Mitja Štampfer, član, in 
•  Jurij Mežnarič, član.

Poslovodstvo družbe je predstavljal direktor Boštjan Valenko.

Organa odločanja odvisne družbe PS Moj paket sta skupščina družbe in poslovodstvo. 
Skupščino družbe predstavlja poslovodstvo Pošte Slovenije. Poslovodstvo družbe 
predstavlja direktor Aleksander Majhen.

Organa odločanja odvisne družbe PS Zavarovalno zastopništvo sta skupščina 
družbe in poslovodstvo. Skupščino družbe predstavlja poslovodstvo Pošte Slovenije. 
Poslovodstvo družbe predstavlja direktor Samo Renčelj.

Organa odločanja odvisne družbe PS Logistika sta skupščina družbe in poslovodstvo. 
Skupščino družbe predstavlja poslovodstvo Pošte Slovenije. Poslovodstvo družbe sta v 
letu 2016 predstavljala direktor Igor Rojnik in namestnik direktorja Sašo Turk, s 1. marcem 
2016 pa je Saša Turka nasledil in namestnik direktorja postal Damijan Vajs.

Organi odločanja odvisne družbe APS PLUS so skupščina (sestavljena iz obeh 
družbenikov), nadzorni odbor in direktor. 

Nadzorni odbor sestavljajo:
•  Iztok Renčelj, predsednik, 
•  mag. Martin Mlakar, član, in 
•  Boštjan Gaberc, član.

Poslovodstvo družbe predstavljata direktor Boštjan Gruden in namestnik direktorja 
Aleksander Rožman. 

Organa odločanja odvisne družbe IPPS sta skupščina družbe in poslovodstvo. Skupščino 
družbe predstavlja poslovodstvo Pošte Slovenije. Poslovodstvo družbe predstavlja 
direktor Janez Zidar. 

Organi odločanja pridruženega podjetja Športna loterija so skupščina, nadzorni svet 
in uprava družbe. Nadzorni svet ima šest članov, med njimi tudi predstavnika Pošte 
Slovenije (mag. Boris Novak). Upravo sestavljajo predsednik uprave in dva člana uprave.
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2.1.2  
Poročilo o delu notranje revizije v Skupini Pošta Slovenije 
Služba notranje revizije Pošte Slovenije (v nadaljevanju: SNR) je samostojna organizacijska 
enota, organizirana kot štabna služba. Je ločena od drugih organizacijskih enot ter 
neposredno podrejena poslovodstvu. Tak način organiziranosti ji omogoča, da je 
neodvisna od revidiranih področij v Skupini Pošta Slovenije oz. drugih organizacijskih 
enot v Skupini Pošta Slovenije. Delovanje službe temelji na Pravilniku o delovanju službe 
notranje revizije, navodila za delo pa so opredeljena v Priročniku za delo notranjih 
revizorjev. Notranji revizorji pri svojem delu delujejo skladno z Mednarodnimi standardi 
strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeksom notranjerevizijskih načel in 
Kodeksom poklicne etike notranjega revizorja, ki ju je sprejel Slovenski inštitut za revizijo. 
Delovanje službe je usmerjeno v preverjanje in ocenjevanje sistema notranje kontrole 
in upravljanja s tveganji. O ugotovitvah in priporočilih za izboljšanje notranjih kontrol 
za obvladovanje tveganj SNR redno obvešča revidirane osebe in poslovodstvo Pošte 
Slovenije, četrtletno pa tudi revizijsko komisijo nadzornega sveta.

Načrtovanje delovanja SNR temelji na osnovi analize tveganj pri delovanju in kontroliranju 
ključnih poslovnih procesov, ki se izvajajo v Skupini Pošta Slovenije, ter na osnovi 
prepoznanih tveganj strokovnih področij. Obseg in razpored notranjerevizijskih nalog je 
opredeljen v strateških usmeritvah in letnem načrtu delovanja službe. 

V letu 2016 so revizorji v SNR opravili notranjerevizijske preglede in svetovanja na področjih 
poslovanja družbe, kot so področje trženja, nabave, logistike, področje informacijske 
tehnologije in informacijske varnosti, kadrovske funkcije ter na področju poslovanja družb 
v Skupini Pošta Slovenije.

Pri opravljanju revizijskih pregledov dajejo v SNR poudarek preverjanju obstoja in 
delovanja 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.

V letu 2016 so bili v SNR zaposleni poleg direktorice tudi notranji revizor in revizor 
informacijskih sistemov. Vsi trije imajo ustrezne strokovne nazive. Poleg revizijskih 
pregledov so zaposleni v SNR v letu 2016 tudi svetovali organizacijskim enotam Pošte 
Slovenije, kako izboljšati učinkovitost poslovanja.

Notranji revizorji so pri svojem delovanju neodvisni od dejavnosti, ki jo revidirajo, kar 
jim omogoča, da svoje delo opravljajo strokovno in nepristransko. Poleg tega se 
stalno izpopolnjujejo in izobražujejo, spremljajo novosti na strokovnem področju in 
področjih revidiranja.

2.1.3  
Zunanja revizija Skupine Pošta Slovenije
Uprava SDH je na svoji 53. redni seji dne 27. julija 2015 sprejela sklep, da soglaša, da 
se za revizorja letnega poročila Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije v skladu z 
računovodskimi standardi in letnimi računovodskimi izkazi izvajalca univerzalne poštne 
storitve v skladu z določili Splošnega akta o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi 
subvencioniranja za leto 2016 imenuje revizijska družba Deloitte revizija d. o. o., Dunajska 
cesta 165, Ljubljana. Revizijska družba je bila imenovana za obdobje treh let (od leta 2015 
do 2017) in revidira izkaze peto leto zapored. 

V mesecu aprilu 2016 je bila izvedena letna revizija za odvisno podjetje PS Logistika. 
Revizijo je izvedlo podjetje Deloitte revizija d. o. o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. 

Skupščina družbe EPPS je dne 26. januarja 2015 na svoji seji za revizorja letnih 
računovodskih izkazov za EPPS imenovala revizijsko družbo ABC revizija, d. o. o., 
Dunajska cesta 101, Ljubljana. Revizijska družba je bila imenovana za obdobje štirih let 
(od leta 2014 do 2017) in revidira izkaze tretje leto.

Stroški revizijskih storitev Skupine Pošta Slovenije so predstavljeni v poglavju 4.5 Pojasnila 
k računovodskim izkazom Skupine Pošta Slovenije, v pojasnilu 22.

2.1.4  
Izjava o upravljanju Skupine Pošta Slovenije in družbe Pošta 
Slovenije d.o.o. 
Skladno z določbo petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS, št. 55/2015), s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo 
države (v nadaljevanju tudi: Kodeks) z dne 2. marca 2016, s Priporočili in pričakovanji 
Slovenskega državnega holdinga iz februarja 2016 ter Aktom o ustanovitvi z dne 29. 
avgusta 2016 družba kot del poslovnega poročila podaja naslednjo izjavo o upravljanju 
Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije d.o.o.:

Sklicevanje na Kodeks 

Skupina Pošta Slovenije in Pošta Slovenije pri svojem poslovanju in poročanju dosledno 
upoštevata vsa določila iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo 
države, dostopnega na spletni strani SDH, d.d.: 

http://www.sdh.si/doc/Upravljanje/Seznam_nalozb/KODEKS%20SDH%20-%20
marec%202016-%20sprejet%20(kon%C4%8Dni).pdf

Izvajanje dokumenta Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega 
holdinga ter drugih internih aktov o korporativnem upravljanju

Skupina Pošta Slovenije in Pošta Slovenije pri poslovanju upoštevata priporočila SDH, 
razen 5. točke »Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupin«, saj Skupina 
Pošta Slovenije in Pošta Slovenije ne uporabljata modela odličnosti EFQM, ampak model 
BSC (Balanced Scorecard).

V letu 2016 je Pošta Slovenije pri korporativnem upravljanju Skupine Pošta Slovenije in 
Pošte Slovenije d. o. o. sledila tudi Politiki upravljanja družbe Pošta Slovenije d. o. o. iz 
septembra 2016, Pravilniku o upravljanju in nadzoru družb v Skupini Pošta Slovenije iz 
februarja 2016 ter Pravilniku o korporativnem upravljanju tveganj v Skupini Pošta Slovenije 
iz oktobra 2016. Etični kodeks ravnanja zaposlenih pri Pošti Slovenije iz februarja 2008 je 
oktobra 2016 nadomestil Etični kodeks Pošte Slovenije d. o. o. in njenih odvisnih družb.
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Sistem notranjih kontrol in upravljanja s tveganji

Ureditev sistema notranjih kontrol in upravljanja s tveganji Skupine Pošta Slovenije sledi 
določilom ZGD-1 in Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2) ter podzakonskim aktom. Pri 
tem sledi naslednjim načelom učinkovitega upravljanja:

•  organiziranost z jasno opredeljenimi odgovornostmi,
•  opredeljeni postopki ugotavljanja, ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj, 
•  ustrezen sistem notranjih kontrol, ki vključuje natančno določene računovodske 
postopke. 

Skupina Pošta Slovenije ima organizirano službo notranje revizije, katere pristojnosti in 
odgovornosti so opredeljene v Pravilniku o delovanju službe notranje revizije, in oddelek 
notranje kontrole, katerega pristojnosti in odgovornosti na področju tehnologije dela so 
opredeljene v Navodilu za delo notranje kontrole. 

Računovodsko poročanje

Računovodsko poročanje za Skupino Pošta Slovenija in Pošto Slovenije se izvaja v 
posebni organizacijski enoti Pošte Slovenije. Delovanje Področja računovodstva in 
financ je urejeno s pravili in odgovornostmi, zapisanimi v Pravilniku o računovodstvu in 
Pravilniku o finančnem poslovanju. Z učinkovitimi kontrolami na področju računovodenja 
se zagotavljajo podpora poslovanju in odločanju, pravilni, popolni in pravočasni 
računovodski podatki in računovodska in druga poročila ter skladnost z zakonskimi in 
drugimi zahtevami.

Organi vodenja in nadzora, ustanovitelj oz. skupščina in ustanovni akti 

Nadzorni svet Pošte Slovenije ima šest članov, od katerih štiri člane imenuje ustanovitelj, 
dva člana pa izvoli svet delavcev. Izvoljeni so za dobo štirih let, z možnostjo ponovne 
izvolitve. Nadzorni svet ali njegov član je lahko odpoklican pred potekom mandata, če 
tako sklene ustanovitelj oz. za člana nadzornega sveta, ki ju je izvolil svet delavcev, tako 
sklene svet delavcev. Svet delavcev mora odločati o odpoklicu oz. nezaupnici, če prejme 
pisno zahtevo reprezentativnega sindikata ali določenega števila delavcev, ki je potrebno 
za začetek postopka za odpoklic članov sveta delavcev. V primeru prenehanja mandata 
člana nadzornega sveta, ki ga je imenoval ustanovitelj, se imenuje nov član nadzornega 
sveta, če preneha mandat člana, ki ga je imenoval svet delavcev, se izvoli nov član. 
Član nadzornega sveta, ki ga je imenoval ustanovitelj, lahko odstopi s funkcije člana 
nadzornega sveta z odpovednim rokom; brez odpovednega roka lahko izjemoma odstopi 
v primeru objektivno utemeljenih razlogov.

Nadzorni svet lahko imenuje eno/več komisij, ki pripravlja/jo predloge sklepov nadzornega 
sveta, skrbi/jo za njihovo uresničitev in opravlja/jo druge strokovne naloge. V letu 2016 
sta delovali revizijska komisija in kadrovska komisija nadzornega sveta. Pravila delovanja 
komisij so določena s Poslovnikom o delu Nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. oz. 
za revizijsko komisijo s Poslovnikom o delu revizijske komisije Nadzornega sveta Pošte 
Slovenije d. o. o.

Poslovodstvo Pošte Slovenije ima enega ali več članov, vendar ne več kot tri. Če ima 
poslovodstvo dva ali tri člane, je eden imenovan za generalnega direktorja, ki vodi in 
usklajuje delo poslovodstva. V letu 2016 je poslovodstvo delovalo v tričlanski sestavi. Člane 
poslovodstva imenuje nadzorni svet družbe za dobo petih let, z možnostjo večkratnega 
ponovnega imenovanja. Nadzorni svet lahko tudi odpokliče člane poslovodstva. Delitev 
delovnih področij znotraj poslovodstva, delovanje poslovodstva, pristojnosti, način dela 

in odločanja so določeni s Poslovnikom o delu poslovodstva, ki ga je po predhodnem 
soglasju nadzornega sveta sprejel generalni direktor. Ker ima poslovodstvo tri člane, 
družbo zastopa generalni direktor skupaj s še enim članom, v primeru enočlanskega 
poslovodstva pa je predvideno samostojno zastopanje. Generalni direktor ima 
pravico prenesti pooblastila s svojega področja dela na delavce, ki vodijo posamezne 
organizacijske enote družbe, ali na druge delavce družbe, ostala člana poslovodstva pa 
imata to pravico po njegovem predhodnem soglasju. 

Pristojnosti in naloge poslovodstva so opredeljene v 27. členu Akta o ustanovitvi družbe:
•  pripravi in predlaga strateški razvojni program, druge dolgoročne načrte družbe in 
vsakoletni poslovni načrt družbe;

•  izvaja ukrepe za realizacijo poslovnega načrta in nadzornemu svetu poroča o mogočih 
odstopanjih;

•  revizijski komisiji in nadzornemu svetu predlaga imenovanje revizorja;
•  nadzornemu svetu redno poroča o izidih poslovanja družbe, finančnem stanju družbe 
in o poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe;

•  skrbi za zakonitost poslovanja družbe;
•  skrbi za uresničevanje sklepov ustanovitelja ali nadzornega sveta;
•  sprejema pravne akte družbe;
•  odloča o poslovnih ukrepih za izboljšanje materialnega položaja družbe;
•  določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe, plačni sistem, 
sistem napredovanja in nagrajevanja, sistem bonitet ter podobno, pri čemer o večjih 
spremembah seznanja nadzorni svet;

•  s soglasjem nadzornega sveta odloča o ustanavljanju pravnih oseb;
•  s soglasjem nadzornega sveta odloča o prenehanju pravnih oseb, katerih deleži 
pripadajo družbi; 

•  s soglasjem nadzornega sveta odloča o prodaji in nakupu deležev družbe v drugih 
pravnih osebah, razen če ta akt določa drugače;

•  odloča o odpisu materialne vrednosti;
•  določa cene storitev, vrste popustov in njihovo višino;
•  imenuje in razrešuje svetovalce poslovodstva, pooblaščence poslovodstva in vodilne 
delavce družbe;

•  sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci družbe;
•  imenuje in razrešuje vodje organizacijskih enot;
•  odloča o razpolaganju s premoženjem družbe v okviru pooblastil in z omejitvami po 
tem aktu;

•  odloča o drugih zadevah skladno z zakonom, s kolektivno pogodbo in z drugimi akti 
družbe;

•  opravlja druge naloge, ki jih zahteva učinkovito organiziranje in vodenje družbe.

Ustanovitelj Pošte Slovenije, tj. Republika Slovenija, ki ustanoviteljske pravice uresničuje 
prek SDH, odloča o zadevah, ki so navedene v 505. členu zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, razen če je odločanje z Aktom o ustanovitvi preneseno na nadzorni svet ali 
poslovodstvo. Ustanoviteljeve pristojnosti so poleg tega določene v 11. členu Akta o 
ustanovitvi: 

•  odloča o razporeditvi bilančnega dobička družbe;
•  na predlog nadzornega sveta in poslovodstva odloča o načinu pokrivanja izgube 
družbe;

•  odloča o razrešnici nadzornemu svetu in poslovodstvu, pri čemer se lahko zahtevki 
za škodo uveljavljajo tudi proti osebam, katerim je bila razrešnica podeljena;

•  imenuje in odpokliče člane nadzornega sveta, razen tistih, ki jih izvoli svet delavcev;
•  na predlog nadzornega sveta imenuje revizorja;
•  odloča o višini prejemkov članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta; 
•  odloča o pridobivanju lastnih poslovnih deležev;
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•  na predlog poslovodstva s priloženim mnenjem nadzornega sveta sprejme strateški 
razvojni program;

•  odloča o pridobivanju, odsvojitvi ali obremenitvi kapitalskih vložkov družbe v druge 
pravne osebe, kadar skupna vrednost takšnih poslov v določeni pravni osebi presega 
vrednost 5 (pet) milijonov evrov;

•  odloča o sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se družba zaveže 
prenesti najmanj 10 % (deset odstotkov) premoženja družbe, pri čemer ne gre za 
prenos po določbah zakona, ki ureja statusna preoblikovanja gospodarskih družb.

Akt o ustanovitvi in njegove spremembe sprejme ustanovitelj na skupščini.

Odvisne družbe EPPS, PS Moj paket, PS Zavarovalno zastopništvo, PS Logistika in 
IPPS so v lasti ustanovitelja Pošte Slovenije, medtem ko je družba APS PLUS v lasti 
ustanoviteljic Pošte Slovenije (55 %) in Mikrografije (45 %), družba Feniksšped pa v lasti 
Pošte Slovenije (95 %) in Aerodroma Ljubljana (5 %). Organi odločanja odvisnih družb 
so ustanovitelj oz. skupščina in poslovodstvo, pri čemer imajo družbe PS Logistika, 
APS PLUS in EPPS dvočlansko poslovodstvo, v Feniksšpedu in v EPPS je oblikovan 
nadzorni svet, v APS PLUS pa nadzorni odbor. Pristojnosti ustanoviteljev oz. skupščine, 
poslovodstev in organov nadzora so določene v aktih o ustanovitvi družb EPPS, PS Moj 
paket, PS Zavarovalno zastopništvo, PS Logistika in IPPS in v družbenih pogodbah APS 
PLUS in Feniksšped.

Maribor, 12. 5. 2017

Vinko Filipič
član poslovodstva

Mag. Andrej Rihter
namestnik generalnega 

direktorja

Mag. Boris Novak
generalni direktor

2 .2  
Strategi ja  Skupine Pošta 
Sloveni je 

POSLANSTVO

Ustvarjamo inovativne produkte in rešitve po meri v segmentu poštnega prometa, 
oskrbnih verig in logistike ter informacijskih storitev za nemoten pretok blaga, informacij 
na območju Republike Slovenije, regijsko in na globalnih trgih.

VIZIJA

S svojimi rešitvami in visoko kakovostjo storitev bomo nepogrešljivo vpeti v potrebe 
državljanov, podjetij in države, tako da bomo:

•  izvajalec univerzalne poštne storitve na celotnem ozemlju Republike Slovenije,
•  vodilni logistični operater, ki nudi celovito logistično podporo podjetjem na 
celotnem območju Republike Slovenije, v regiji in na mednarodnih trgih,

•  pomemben izvajalec i-storitev za državne institucije, poslovne odjemalce in 
prebivalstvo.

VREDNOTE

So temelj organizacijske kulture in govorijo predvsem o načinu dela in sporazumevanja 
ter o medsebojnih razmerjih in odnosu do okolja. V Skupini Pošta Slovenije so temeljno 
vodilo vsakdanjega dela naslednje vrednote:

•  Odgovornost do sodelavcev, uporabnikov, širše skupnosti in Skupine Pošta 
Slovenije.

•  Odprtost razmišljanja, ekipni duh, usmerjenost k ciljem.
•  Inovativnost, podjetnost, zavzetost.
•  Zavedanje, da so uporabniki središče vsega, kar počnemo.

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM POŠTE SLOVENIJE 
OD LETA 2014 DO 2017 IN PRENOVA STRATEŠKEGA 
RAZVOJNEGA PROGRAMA OD LETA 2017 DO 2022

Strateški razvojni program (v nadaljevanju tudi: SRP) je temeljni korporativni dokument, 
v katerem je definiran načrt nadaljnjega razvoja Skupine Pošta Slovenije. SRP 2014 
do 2017 je bil izdelan zaradi povečanja konkurence, upada klasičnih poštnih storitev in 
storitev plačilnega prometa, aktivnosti regulatorjev – Agencije za komunikacijska omrežja 
in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: AKOS) in Javne agencije Republike 
Slovenije za varstvo konkurence – ter sprememb na področju zakonodaje. V maju 2016 
je Skupina Pošta Slovenije začela z noveliranjem strateškega razvojnega programa za 
obdobje 2017–2022, kjer so v ospredju nove poslovne strategije, še večji poudarek je 
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na sodobnih tehnologijah in avtomatizaciji, e-poslovanju, ter posledično spremenjene 
navade in pričakovanja potrošnikov.

Za doseganje ciljev v prihodnosti bodo še naprej ključne poštne, finančne in logistične 
storitve ter njihova diverzifikacija. Pri tem bodo ključni projekti in vlaganja v nove storitve, 
modernizacijo in optimizacijo poslovanja. Poleg tega bodo za doseganje rezultatov na 
nivoju Skupine Pošta Slovenije vse večji pomen imela podjetja v Skupini Pošta Slovenije. 

Skupina Pošta Slovenije bo sledila dolgoročni poslovni strategiji rasti na področju 
paketno-logističnih, izpisnih, informacijskih in zavarovalniških storitev ter storitev spletne 
in fizične prodaje ter digitalizacije in s tem tudi strateškemu razvojnemu programu Skupine 
Pošta Slovenije. 

Z aktivnim upravljanjem odvisnih družb in iskanjem sinergij med družbami v Skupini si 
bomo prizadevali doseči maksimalne poslovne učinke in ustrezno donosnost na kapital 
družb in Skupine.

Skupina Pošta Slovenije bo spodbujala razvojno miselnost in potenciale, krepila 
konkurenčno prednost in povečevala dodano vrednost z vlaganji v lastno razvojno-
raziskovalno dejavnost na strateških področjih ter z uvajanjem inovativnih pristopov in 
poslovnih modelov. 

2 .3  
Načr t i  Skupine Pošta 
Sloveni je  v  letu 2017
Za leto 2017 smo si v Skupini Pošta Slovenije postavili naslednje cilje:

•  Plan Skupine Pošta Slovenije za leto 2017 predvideva 2-odstotno rast poslovnih 
prihodkov, kar bo posledica uvajanja novih storitev, predvsem v segmentu paketnih, 
logističnih ter informacijskih storitev, in izvajanja strateških projektov, ter 3-odstotno 
rast poslovnih odhodkov.

•  Načrtujemo, da bo Skupina Pošta Slovenije v letu 2017 pričakovanja lastnika, ki 
znašajo za ROE 4,6 odstotka in maržo EBITDA 11,4 odstotka, dosegla oz. celo 
presegla.

V Pošti Slovenije porast paketnih pošiljk načrtujemo iz naslova še večjega vpliva 
novih tehnologij (interneta), ki prinaša nadaljnjo rast spletne trgovine. Zato uvajamo vrsto 
dodatnih storitev, kar bo pomenilo kvalitetnejše izvajanje storitev za naše stranke, in 
prenavljamo ponudbo paketnih storitev. 

Nove posle načrtujemo tudi na področju logističnih storitev (skladiščenje, komisioniranje 
blaga, širitev na nove trge ipd.), v oskrbovalnih verigah, logistiki živil, kamor so usmerjene 
tudi dodatne razvojne aktivnosti. Na področju logistike oz. oskrbovalnih verig bomo 
tako za obstoječe poslovne partnerje in potencialne nove stranke, ki se zavedajo ključne 
vloge obvladovanja oskrbovalnih verig v internih procesih, nadaljevali s strategijo ciljno 
usmerjenega razvoja in prodaje logističnih storitev. Ta bo tudi v prihodnje fokusirana na 
pokrivanje potreb in zahtev trga na osnovnih štirih področjih oskrbovalnih verig (oskrba 
maloprodaje/veleprodaje, logistika živil in pijač, logistika rezervnih delov in logistika 

zdravil), prav tako pa bomo tudi v sodelovanju z odvisnimi družbami širili ponudbo storitev 
dodane vrednosti tako na področju skladiščne manipulacije, logističnih modelov kot 
glede prisotnosti na logističnih trgih »Jadranske regije«.

Glede razvojnih aktivnosti bomo nadaljevali s procesi avtomatizacije in širjenja 
ponudbe za stranke v segmentu 24/7. Načrtujemo uvedbo samopostrežne cone na 
večji pošti v Mariboru, ki jo bomo opremili s samopostrežno napravo, integrirano v 
sistem Pošte Slovenije. S pomočjo te naprave bodo lahko uporabniki sami pripravili in 
oddali pošiljko, hkrati pa opravili še nekaj drugih, najbolj pogostih poštnih storitev. Prav 
tako bomo odprli prvo samopostrežno enoto PS 24/7, kjer bodo stranke lahko 24 ur na 
dan in vse dni v letu opravile najpogosteje uporabljene poštne storitev, denarne storitve 
ter kupile blago Pošte in partnerjev. 

Prenovili bomo mobilno aplikacijo Pošte Slovenije.

Na področju trgovskega in komisijskega blaga kljub povečanju števila pogodbenih 
pošt ter aktivnosti za preoblikovanje ca. 50 poslovalnic v skladu s konceptom prenove 
blaga skupno načrtujemo prav tako zmerno rast storitev.

Veliko poslovnih priložnosti v letu 2017 in v prihodnje Skupina Pošta Slovenije vidi v 
tehnoloških in poslovnih inovacijah. Zato se je začela povezovati z Univerzo v Mariboru, 
Inštitutom Jožef Štefan in manjšimi, tehnološkimi »start-up« podjetji, ki skupaj predstavljajo 
inovacijsko platformo. Smo eden izmed pobudnikov projekta European Smart Community 
Accelerator, ki ustvarja podlago za informacijski razvoj v tem delu Evrope in širše. Tako   
Skupina Pošta Slovenije   z vlogo povezovalca digitalnega in fizičnega sveta postaja ena 
izmed poglavitnih pospeševalk digitalne transformacije in posledično digitalne družbe v RS.
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2 .4  
Prodaja in  t r žno 
komunici ranje Skupine 
Pošta Sloveni je

2.4.1  
Poslovno okolje Skupine Pošta Slovenije

MAKROEKONOMSKO OKOLJE1

V Sloveniji je v letu 2016 bruto domači proizvod (v nadaljevanju: BDP) glede na prejšnje 
leto porasel za 2,5 odstotka, kar je predvsem posledica izvoza, okrepila se je tudi rast 
zasebne potrošnje. Navedeni pozitivni trendi imajo pozitiven vpliv na logistične, paketne, 
i-storitve in druge, netradicionalne poštne storitve. 

ZAKONODAJNO OKOLJE

Na poslovanje Pošte Slovenije imajo velik vpliv spremembe zakonodaje, kadar so te 
posledica konsolidacije javnih financ ali tehnološkega napredka (digitalizacija). Tako večina 
zakonskih sprememb praviloma povzroča trajen upad prihodkov iz naslova izvajanja 
poštnih in poštnim podobnih storitev.

Med zakone, ki so imeli bistven vpliv na poslovanje Pošte Slovenije v letu 2016, sodijo: 
Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) – ukinitev vročanja odločb po Zakonu o 
splošnem upravnem postopku (ZUP) za odločbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS) in centrov za socialno delo (CSD), ki je znižal prihodke od pisemskih 
storitev; Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev 
za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), ki je tudi zaradi uvedbe e-računov znižal 
prihodke od pisemskih storitev; Sprememba Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H); Zakon o davčnem potrjevanju računov je prav 
tako vplival na poslovanje Skupine Pošta Slovenije v smislu prilagoditve in spremembe 
procesov ob izdaji računov strankam; drugi zakoni, ki so imeli vpliv tudi na poslovanje 
drugih poslovnih subjektov, kot so: ureditev na področju začasnega in občasnega dela 
dijakov in študentov (ZUJF-C); dvig davka na finančne storitve s 6,5 na 8,5 odstotka; 
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) idr.

Pošta Slovenije je javni naročnik po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), zato mora 
poslovni proces nabavne funkcije podjetja potekati v skladu z njim. To pa praviloma 
pomeni počasnejšo in manj fleksibilno, vendar transparentno in gospodarno nabavno 
funkcijo.

Glede na osnovno dejavnost Pošte Slovenije je zanjo ključen predpis Zakon o poštnih 
storitvah (ZPSto-2). ZPSto-2 predstavlja regulacijo trga poštnih storitev, pri čemer gre 
omeniti, da je z navedenim zakonom regulirano predvsem področje izvajanja univerzalne 
storitve, ki jo izvaja Pošta Slovenije. Posledično določbe ZPSto-2 ter splošni akti, ki jih na 
podlagi zakonskega pooblastila izdaja AKOS, močno vplivajo na organizacijo poštnega 
omrežja in cenovno strukturo izvajanja poštnih storitev. Pošta Slovenije tako aktivno 
sodeluje pri javni obravnavi sprememb ali sprejemu novih predpisov s področja izvajanja 
poštnih storitev. Navedeno pa v podobni meri velja za spremembe ali sprejem novih 
predpisov na področju drugih dejavnosti Pošte Slovenije, kjer je Pošta Slovenije praviloma 
aktivna v strokovnih skupinah znotraj gospodarskih združenj, ki potem sodelujejo v javni 
obravnavi predpisov.

1 Vir: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2016, Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR).
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REGULATIVNO OKOLJE

Izvajalci univerzalne poštne storitve v EU in institucije, ki te operaterje povezujejo (npr. 
International Post Corporation, Svetovna poštna zveza), ugotavljajo, da predpisani 
obseg in kakovost univerzalne poštne storitve ne odražata več dejanskih potreb 
prebivalstva po komunikacijskih storitvah, posledično pa je tudi sedanja ureditev 
regulacije univerzalne poštne storitve, vključno s cenovno regulacijo, preobsežna 
in bi jo bilo treba omiliti. Zato pozivajo regulatorje, da kritično preučijo zahteve 
glede pogostosti dostave univerzalnih poštnih pošiljk (minimalno 5-krat tedensko) 
ter rokov prenosa in v okviru sprejetih načel prilagodijo regulacijo cen univerzalne 
poštne storitve. Takšne prilagoditve bi lahko pomembno prispevale k racionalizaciji 
organizacije prenosa pošiljk in stroškovno učinkovitejšemu izvajanju univerzalne 
poštne storitve.

Tudi v Pošti Slovenije se soočamo z enakimi izzivi obsežne regulacije ob sočasno strogih 
standardih obsega in kakovosti univerzalne poštne storitve, zato bomo nadaljevali 
z aktivnostmi utemeljevanja predlogov, ki se nanašajo na spremembe na področju 
regulacije in izvajanja ZPSto-2.

EKONOMSKO OKOLJE

Gospodarska in finančna situacija vplivata na aktivnosti in poslovanje podjetij in javnega 
sektorja, tako da vsi optimizirajo stroške, kar se odraža v manjših oddajah pošiljk ali 
prenehanju oddajanja nekaterih vrst poštnih pošiljk ter v večjih pritiskih na cene Skupine 
Pošta Slovenije. Hkrati se na trgu poštnih storitev povečuje konkurenca, ki jo predstavljajo 
izvajalci zamenljivih poštnih storitev v okviru dostopa do omrežja Skupine Pošta Slovenije, 
konsolidatorji na področju nenaslovljene direktne pošte in konkurenti na področju prenosa 
paketnih pošiljk.

TEHNOLOŠKO OKOLJE

E-poslovanje in vse večja razširjenost širokopasovnih povezav, družbenih omrežij, 
računalništva v oblaku, tabličnih računalnikov in pametnih telefonov odločilno vplivajo 
na upad obsega pisemskih in finančnih storitev Skupine Pošta Slovenije, na drugi strani 
pa zahtevajo ponudbo novih in nadgradnjo obstoječih storitev, npr:

• SMS o prispeli pošiljki,
• mobilne poštne aplikacije,
• hibridna pošta. 

Digitalna komponenta poslovanja tako postaja vse bolj sestavni del diverzificiranih 
strategij poštnih operaterjev oz. Skupine Pošta Slovenije. 

2.4.2  
Tržno-komunikacijske aktivnosti 

STRATEGIJA OGLAŠEVANJA

V skladu z načrtom trženja in poslovanja Skupine Pošta Slovenije smo strategijo 
oglaševanja v letu 2016 v večji meri usmerjali v komuniciranje poslovnih storitev, in sicer 
IT-storitev, logističnih ter paketnih storitev. Del marketinškega kolača smo porabili še za 
komuniciranje storitev, namenjenih splošni javnosti. 

Načrt komuniciranja logističnih storitev smo fokusirali predvsem na izboljšave in 
novosti na področju paketne dostave in dodatnih storitev, vezanih nanje. 

Oglaševalske akcije za IT-storitve so v letu 2016 temeljile predvsem na storitvah Poštar 
in Cloud (Oblak). Del akcij smo izvajali v sodelovanju s poslovnimi partnerji in pripravili 
dodatne marketinške aktivnosti, poslovne dogodke in delavnice, kjer smo s promocijskimi 
aktivnostmi krepili prepoznavnost blagovne znamke PosiTa.

Oglaševanje ponudbe v mreži poslovalnic smo vezali na posamezno sezono 
(valentinovo, dan žena, materinski dan, božič …).

Izvajali smo trženjske kampanje in pripravljali materiale za PS Zavarovalno zastopništvo 
in PS Moj paket. 

REPOZICIONIRANJE BLAGOVNE ZNAMKE POŠTA 
SLOVENIJE (REBRANDING OZ. PRENOVA CGP)

S širjenjem dejavnosti matičnega podjetja se je izoblikovala poslovna skupina osmih družb, 
hkrati pa se je z razvojem storitev in povezovanjem širil tudi portfelj izdelkov, storitev ter 
nabor blagovnih znamk. Začeli smo izvajati aktivnosti za poenostavitev portfelja 
blagovnih znamk na ravni Skupine Pošta Slovenije ter prenovo celostne grafične 
podobe (CGP) Skupine Pošta Slovenije. 

AKTIVNOSTI ZA OTROKE

V letu 2016 smo pripravili in izdelali novo maskoto Poštarja Pavlija in odprli že tradicionalno 
Božičkovo pošto. 

V okviru svetovnega dneva pošte, ki ga praznujemo 9. oktobra, smo tudi v letu 
2016 v poštnih logističnih centrih pripravili strokovno vodene oglede za osnovnošolce in 
nadvse uspešno dobrodelno akcijo »Poštar Pavli polni šolske torbe«.

Izvedli smo tudi spletno raziskavo trga o percepciji in potrebah prebivalcev Slovenije 
po poštnih storitvah. 

POJAVLJANJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Nadaljevali smo s trženjskimi aktivnosti na družbenih omrežjih Facebook, LinkedIn in 
Youtube, ki postajajo vedno bolj pomembni oglaševalski kanali in tako zagotovili podporo 
ostalim načrtovanim trženjskim kampanjam s prilagojenim tonom komuniciranja glede na 
izbrano socialno omrežje in storitev. V komunikacijo smo v skladu s trendi začeli uvajati 
tudi video vsebine lastne produkcije.
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2.4.3  
Storitve Skupine Pošta Slovenije
V letu 2016 so bile v Skupini Pošte Slovenije opravljene naslednje storitve:

UNIVERZALNA POŠTNA STORITEV

Univerzalna poštna storitev je trajno, redno in nemoteno izvajanje ene ali več z Zakonom o 
poštnih storitvah določenih poštnih storitev s predpisano kakovostjo na celotnem ozemlju 
RS ali njenem delu po cenah, ki so dostopne za vse uporabnike poštnih storitev. 

Univerzalna poštna storitev so naslednje poštne storitve:
•  prenos poštnih pisemskih 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 ugotavljamo 4-odstotni upad storitev glede na leto 2015. 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,
•  sprememba zakonodaje in obvezno pošiljanje e-računov vsem proračunskim 
uporabnikom,

•  upad števila pošiljk, sprejetih iz poštnih nabiralnikov. 

DRUGE POŠTNE STORITVE 

Druge poštne storitve, ki obsegajo pisemske pošiljke, dostop do omrežja, priporočena, 
ZUP-, ZKP-, ZPP-, vrednostna pisma, pakete in Hitro pošto, direktno pošto in publikacije 
ter logistične storitve, so v primerjavi z letom 2015 upadle za 2 odstotka.

V okviru navedenih storitev so najbolj porasle pošiljke, oddane prek dostopa do omrežja, 
upad pa ugotavljamo pri pisemskih pošiljkah, publikacijah, nenaslovljeni direktni pošti, 
v segmentu jutranje dostave časopisov, manjše so tudi oddaje pošiljk, ki se vročajo po 
posebnih zakonih.

Tudi na področju logističnih storitev smo opazili ekspanzivno rast. V segmentu logistike 
avtomobilskih delov smo paleto logističnih storitev (nočna dostava, dnevna dostava, 
skladiščne storitve, dostava iz tujine v Slovenijo) izvajali za ca. 90 odstotkov avtomobilskih 
znamk, prisotnih v Sloveniji. Skladno s strategijo širjenja palete storitev za ta segment  smo 
v preteklem letu razširili nabor strank in s tem distribucijsko mrežo na območju t. i. 
»Jadranske regije«.   Na  področju distribucije živil in pijač smo razširili nabor strank z 
izvajanjem distribucije za vinarje, medtem ko so bile tudi v segment dostave izdelkov za 
široko potrošnjo vključene nove stranke. Aktivnosti na področju logističnih storitev so bile 
v letu 2016 usmerjene tudi v pripravo rešitev za prevoz zdravil oz. izdelkov v kontroliranem 
temperaturnem območju. 

DENARNE STORITVE 

Pošta Slovenije opravlja denarne storitve v imenu in za račun NKBM oz. do združitve 
bank v septembru 2016 za PBS. Tudi v letu 2016 se nadaljuje trend upadanja denarnih 
storitev, ki so upadle za 4 odstotke. Znotraj denarnih storitev so najbolj upadle bančne 
storitve, in sicer za 7 odstotkov. 

Največji vpliv na upad je imelo zmanjšanje obsega plačil z gotovino, ker uporabniki 
plačilne storitve izvajajo na sodobnejši način. Pomemben dejavnik je tudi konkurenca, 
saj plačilne storitve kot zunanji izvajalci bank po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih 
ponujajo tudi nekatera druga podjetja ter vplačilna mesta v sklopu občinskih in mestnih 
blagajn. Znižalo se je tudi število izplačil pokojnin in drugih prejemkov s pokojninskimi 
nakaznicami, saj se po naravni poti postopoma zmanjšuje delež populacije, ki prejema 
pokojninske nakaznice. 

OSTALE STORITVE 

V letu 2016 smo realizirali rast prihodkov na področju informacijskih in virtualnih storitev. 
Pri telegramih in telefaksih, igrah na srečo, trgovskem in komisijskem blagu beležimo 
upad storitev, kar je posledica konkurence in pospešene e-substitucije. 

V Skupini Pošta Slovenije smo opravljali še druge storitve, kot so: storitve elektronskega 
pisma, špedicijske ter agencijske storitve, storitve digitalizacije, kataloška prodaja, spletna 
trgovina, storitve skladiščne logistike in zavarovalniške storitve. 

2.4.4  
Poštne znamke in filatelistični izdelki Pošte Slovenije 
V letu 2016 smo izdali 42 priložnostnih in devet rednih poštnih znamk ter eno 
razglednično dopisnico. Izdaje znamk so spremljali tudi ovitki prvega dne in žigi 
prvega dne ter publikacija Bilten, s katero v treh jezikih predstavljamo vse nove izide 
poštnih vrednotnic.

Že vrsto let nadaljujemo uspešen niz skupnih izdaj s tujimi poštnimi operaterji. Maja 
smo s poštnim operaterjem Rusije izdali skupni znamki na temo 100-letnice Ruske 
kapelice pod Vršičem. Julija pa smo skupaj s poštnim operaterjem Hrvaške izdali 
znamko v počastitev 150. obletnice bitke pri Visu, ki jo je zaznamoval eden najboljših 
admiralov 19. stoletja, Wilhelm von Tegetthoff, rojen v Mariboru.

S priložnostno poštno znamko smo obeležili 25-letnico samostojnosti Republike 
Slovenije. Septembra smo v seriji Živalstvo izdali znamke, tiskane v posebni tehniki tiska, 
tako imenovani UV-tehnologiji, ki omogoča prikaz dodatnega slikovnega nivoja, vidnega 
pod UV- svetilko. Z izdajo priložnostnih poštnih znamk smo počastili tudi slovenske 
športne junake, in sicer zmagovalca svetovnega pokala v smučarskih skokih Petra 
Prevca, olimpijsko zmagovalko Tino Trstenjak in paraolimpijsko zmagovalko Veselko 
Pevec. Izdali smo tudi Letno mapo 2016, v kateri smo zbrali vse poštne znamke, izdane 
v navedenem letu. 

Oktobra smo se s prodajno stojnico udeležili mednarodne filatelistične prireditve 
»Sindelfingen 2016«, kjer smo uspešno promovirali in prodajali slovenske poštne znamke 
in filatelistične izdelke.

S številnimi akcijami smo uporabnikom še bolj približali osebne poštne znamke. V letu 
2016 smo tako izdali 200.960 osebnih znamk s 1.165 različnimi motivi.
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2 .5  
Poštno omrežje in 
t ranspor tna sredstva 
Pošte Sloveni je 

2.5.1  
Poštno omrežje Pošte Slovenije

POŠTE IN LOGISTIČNI CENTRI

V letu 2016 je poštno omrežje obsegalo 525 kontaktnih točk različnih organizacijskih 
oblik kar Pošto Slovenije uvršča med države EU z višjo dostopnostjo uporabnikov do 
poštnega omrežja. 

V okviru optimizacije poštnega omrežja, katere namen je vzpostavitev omrežja, 
ki bo, upoštevajoč velike strukturne spremembe na trgu poštnih storitev, omogočalo 
dolgoročno stabilnost uspešnega poslovanja družbe, smo povečali število pogodbenih 
pošt za 36, zaprli pet pogodbenih in 20 pošt v rednem sestavu Pošte Slovenije, od teh 
jih 18 zagotavlja univerzalno poštno storitev na način pismonoške pošte. Tako je poštno 
omrežje sestavljalo 210 dostavnih pošt, 23 logističnih pošt, štiri pretovorne pošte, štiri 
prevzemne pošte, 114 izročilnih pošt, 146 pogodbenih pošt in 24 premičnih pošt. Poleg 
navedenega imamo tudi dva poštna logistična centra ter druge organizacijske oblike: 18 
pismonoških pošt in eno dostavno točko ter alternativna sprejemno-izročilna mesta (114 
na Petrolovih bencinskih servisih in 24 paketomatov).

Graf 1: Struktura kontaktnih točk

GOSTOTA POŠTNEGA OMREŽJA

V letu 2016 je povprečna pošta (upoštevane so dostavne, logistične, pretovorne, 
prevzemne, izročilne in pogodbene pošte) pokrivala 40,5 km2 in 1.551 
gospodinjstev. 

STRUKTURA KONTAKTNIH TOČK

 Dostavne pošte 

 Logistične pošte 

 Pretovorne 

 Prevzemne 

 Izročilne pošte 

 Pogodbene pošte 

 Premične pošte 
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POGOSTOST DOSTAVE

V letu 2016 je bilo 57 odstotkov gospodinjstev vključenih v šestkrat tedensko dostavo in 
43 odstotkov gospodinjstev v petkrat tedensko dostavo. V izpostavljene predalčnike je 
prejemalo pošiljke 0,16 odstotka gospodinjstev.

2.5.2  
Naprave poštnega omrežja in transportna sredstva Pošte 
Slovenije 
V Pošti Slovenije uporabljamo različne naprave za opravljanje poštnih storitev, in 
sicer 2.293 poštnih nabiralnikov, 16.170 poštnih predalov, 3.898 sprejemnih sistemov, 
2.538 dostavnikov in 2.020 potovnikov. Pošiljke zlaga, deli in usmerja 46 strojnih naprav.

Uporabljamo številna transportna sredstva za notranji in zunanji transport. V notranjem 
transportu uporabljamo 1.277 transportnih sredstev (transportnih vozičkov in viličarjev), 
v zunanjem transportu pa 3.219 transportnih sredstev (avtomobilov, dvokoles, koles ter 
prikolic). 

Graf 2: Vrste transportnih sredstev v zunanjem transportu

2.5.3  
Varovanje Skupine Pošta Slovenije
Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja na korporativni ravni smo v letu 2016 razširili 
v določenem segmentu tudi na odvisne družbe, kar pomeni, da opravljamo varnostno 
svetovanje in izvajamo druge varnostne ukrepe na nivoju celotne Skupine Pošta Slovenije. 

VRSTE TRANSPORTNIH SREDSTEV V ZUNANJEM TRANSPORTU

 Kolesa  

 Koles na električni pogon 

 Kolesa s pomožnim motorjem 

 Kolesa z motorjem 

 Motorna kolesa 

 Vozila (OV, LDV, SDV, TV) 

 Tovorna prikolica 

 Pismonoški vozički 

 Prikolice za dvokolesa 

1,3 %
Koles na električni pogon

5,0 %
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0,5 %
Tovorna prikolica

5,0 %
Pismonoški vozički

0,5 %
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10,7 %
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Tako kot v preteklem letu je tudi leto 2016 minilo v znamenju upadanja kriminalnih in 
drugih negativnih pojavov, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja, beležimo pa porast 
manjših kriminalnih ravnanj zaposlenih v Pošti, pri čemer gre za manjše tatvine in kazniva 
dejanja kršitve tajnosti občil.

V letu 2016 je bil na škodo Skupine Pošta Slovenije izvršen en rop poštne poslovalnice, 
pri katerem je nastala zgolj manjša škoda, dva poskusa ropa pa sta bila neuspešna. 
V nobenem primeru ni prišlo do poškodovanja zaposlenih ali strank. Ropov oziroma 
napadov na prevoze poštne tvarine v letu 2016 ne beležimo.

Prav tako je bil v letu 2016 izvršen en poskus vloma v poslovalnico Skupine Pošta Slovenije 
in dva poskusa vloma v pogodbeni pošti. V vseh treh primerih je nastala minimalna 
materialna škoda zaradi poškodb na objektu, storilci pa niso vstopili v varovane prostore. 

Varnost podjetja še naprej zagotavljamo s kombinacijo tehničnih sistemov varovanja, 
fizičnim varovanjem, organizacijskimi in kadrovskimi ukrepi. Povečali smo število izvedenih 
ciljnih testov integritete in pri tem pridobili dokaze o nedovoljenih ravnanjih, ki so bili ključni 
za vodenje delovnopravnih postopkov. Nadaljevali smo tudi z implementacijo protiropnih 
varnostnih sistemov za pismonoše, ki smo jih začeli uvajati že leta 2015. Tatvine v poštnih 
poslovalnicah smo na enak način kot v preteklih letih obvladovali s sistemom video 
nadzora in interventnim fizičnim varovanjem.

Drugi varnostno relevantni dogodki, kot so kršitve javnega reda in miru, poškodovanja 
tuje stvari, promet z nevarnimi in prepovedanimi poštnimi pošiljkami, v letu 2016 niso 
pomembno vplivali na celotno ugodno oceno korporativne varnosti. 

Ocenjujemo, da je sistem korporativne varnosti izjemno dobro zasnovan in upravljan, 
saj kljub zaostrovanju varnostnih razmer v zunanjem okolju vzdržujemo stabilno in varno 
delovno okolje.

2 .6  
Uprav l janje s kakovost jo 
Pošte Sloveni je 

2.6.1  
Kakovost prenosa poštnih pošiljk v notranjem poštnem prometu 
Pošte Slovenije 
Kakovost prenosa pošiljk korespondence se ugotavlja 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. 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 bila predmet meritve:

•  standardna pisma in
•  navadna pisma do 50 g.
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V skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve mora biti v 
notranjem poštnem prometu v enem mesecu:

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

Glede na predpisano kakovost je izmerjena kakovost prenosa pošiljk korespondence nad 
določili standarda, in sicer so podatki o izmerjeni kakovosti za leto 2016 naslednji:

•  v enem delovnem dnevu (D + 1) je bilo prenesenih 98,6 odstotka pošiljk, z intervalom 
zaupanja +/- 0,6 odstotka,

•  v dveh delovnih dneh (D + 2) je bilo prenesenih 99,8 odstotka pošiljk, z intervalom 
zaupanja - 0,3 odstotka + 0,2 odstotka,

•  v treh delovnih dneh (D + 3) je bilo prenesenih 99,9 odstotka pošiljk, z intervalom 
zaupanja - 0,2 odstotka + 0,1 odstotka.

Kakovost prenosa paketnih pošiljk, ki spadajo v obseg univerzalne poštne 
storitve, se ugotavlja 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), 
•  vsaj 95 odstotkov paketnih pošiljk v treh delovnih dneh (D + 3). 

Navedene vrednosti v celoti dosegamo oziroma jih presegamo. Izmerjena 
kumulativna vrednost za leto 2016 je bila naslednja:

•  v dveh delovnih dneh (D + 2) je bilo prenesenih 99,7 odstotka paketnih pošiljk,
•  v treh delovnih dneh (D + 3) je bilo prenesenih 99,9 odstotka paketnih pošiljk.

2.6.2  
Kakovost prenosa mednarodnih poštnih pošiljk Pošte Slovenije
Kakovost poštnih storitev je zadnja leta vse pomembnejši dejavnik, ki nam omogoča na 
eni strani uspešno zadovoljiti potrebe uporabnikov poštnih storitev, na drugi strani pa 
prejeti kar najvišje plačilo za dostavo poštnih pošiljk iz tujine naslovnikom v Sloveniji. 

V okviru neodvisnih merjenj kakovosti, ki jih izvajajo partnerji iz tujine, se meri kakovost 
prenosa pisemskih in paketnih pošiljk ter pošiljk Hitre pošte. Na rezultate kakovosti vpliva 
pravočasen prenos poštnih pošiljk znotraj Slovenije, v času transporta in v naslovnih 
državah. 

V neodvisnem merjenju kakovosti UNEX se spremlja prenos prednostnih pisemskih 
pošiljk. Standardi kakovosti so predpisani s poštno direktivo Evropske unije in so naslednji: 
85 odstotkov pošiljk mora biti dostavljenih v treh delovnih dneh in 97 odstotkov v petih 
delovnih dneh. Merjenje vodi podjetje International Post Corporation iz Belgije. Uradni 
rezultati merjenja so znani v mesecu marcu za preteklo leto. 

Pošta Slovenije je v letu 2016 dan po prispetju v Slovenijo dostavila 95,6 odstotka testnih 
pisemskih pošiljk. V odpravi v tujino je bilo z vsemi državami, udeleženkami merjenja, 
v treh dneh prenesenih 79,7 odstotka pošiljk in v petih dneh 93,9 odstotka pošiljk. V 
prispetju iz tujine v Slovenijo je bilo v treh dneh prenesenih 81,2 odstotka pošiljk in v 
petih dneh 94,5 odstotka pošiljk. Uradni rezultati merjenja 2016 s podrobnimi podatki za 
posamezno državo bodo objavljeni na spletni strani Pošte Slovenije. Že nekaj let je Pošta 
Slovenije z rezultati dostave prednostnih pisemskih pošiljk v Sloveniji uvrščena v sam vrh 
poštnih operaterjev, ki sodelujejo v merjenju. 

Kakovost prenosa se preverja tudi na področju paketov. Sodelujemo v merjenju kakovosti 
v t. i. EPG omrežju; kakovost prenosa paketov se spremlja tudi na nivoju Svetovne poštne 
zveze. Pri prenosu paketov v EPG omrežju moramo zagotavljati ne samo fizični prenos 
paketov v okviru dogovorjenih standardov, temveč tudi pravočasen prenos podatkov o 
dostavi teh paketov v sistem sledenja. Tudi v prenosu paketov se že nekaj let uvrščamo v 
sam vrh sodelujočih poštnih operaterjev. 

2.6.3  
Reklamacije in odškodninski postopki Pošte Slovenije 
V skladu s Pravilnikom o kakovosti in načinu izvajanja univerzalne poštne storitve v Pošti 
Slovenije vodimo centralni seznam pritožb, reklamacij in odškodninskih zahtevkov 
za univerzalno poštno storitev, in sicer v skladu s standardom Poštne storitve – 
Kakovost storitev – Obravnavanje pritožb in odškodninski postopki (SISTEN 14012). 

Po tem standardu mora Pošta Slovenije kot izvajalec univerzalne poštne storitve vsaj 
enkrat letno objaviti poročilo o številu pritožb, ki se nanašajo na univerzalno poštno 
storitev, in o času, potrebnem za rešitev pritožb.

V letu 2016 je bilo vloženih 2.359 pritožb na univerzalno poštno storitev (0,0015 odstotka), 
od tega 1.085 pritožb v notranjem poštnem prometu in 1.274 pritožb v mednarodnem 
poštnem prometu. Od vseh vloženih pritožb na univerzalno poštno storitev je bilo 825 
pritožb upravičenih (266 v notranjem in 559 v mednarodnem poštnem prometu). V 
obdobju poročanja smo odškodnine izplačali za 442 pritožb (73 v notranjem prometu in 
369 v mednarodnem poštnem prometu). Povprečen čas, potreben za izplačilo odškodnine 
pritožniku, ki se šteje od dneva, ko je bila pritožba sprejeta, je bil 56,23 dneva.

V primerjavi z letom 2015 je bilo na univerzalno poštno storitev v letu 2016 vloženih za 3,2 
odstotka manj pritožb (tj. 78 pritožb manj).

2 .7  
Nabava v Skupin i  Pošta 
Sloveni je
Strateško usmeritev nabavne funkcije – pravočasna in gospodarna zagotovitev blaga in 
storitev za nemoteno poslovanje družbe – uresničujemo s stalno optimizacijo stroškovne 
učinkovitosti izvajanja storitev, optimizacijo tehnoloških procesov in racionalnim 
naročanjem, nenehnim izboljševanjem procesov, s katerimi skrajšujemo pretočne čase v 
celotni oskrbovalni verigi, ter poenotenjem procesov naročanja v vseh podjetjih Skupine 
Pošta Slovenije. 

V fazi izvajanja nabavnih pogodb je stalna naloga skrbnikov pogodb, da izvajajo posamezna 
naročila skrbno in premišljeno, v skladu s pogodbenimi določili in utemeljenimi potrebami. 

Pošta Slovenije je v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja zavezana k 
javnemu naročanju na določenih segmentih, medtem ko odvisna podjetja niso zavezana 
k javnemu naročanju. 
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Aprila 2016 se je spremenila zakonodaja s področja javnega naročanja, ki je prinesla 
veliko sprememb za Pošto Slovenije. Iz zakonodaje so izvzete štiri dejavnosti: storitve 
z dodano vrednostjo, povezane z elektronskimi sredstvi, finančne storitve, filatelistične 
storitve in logistične storitve. V letu 2016 je bila izvedena tudi delna reorganizacija 
nabavnih procesov. 

Treba je bilo spremeniti interne akte, ki določajo pristojnosti in odgovornosti vseh 
udeleženih v postopkih javnega naročanja, prilagoditi operativna navodila glede izvedbe 
analiz trga, ki prihajajo v primerih tržne nabave vse bolj v veljavo. V vseh primerih naročil 
velja, da je pomembno načelo gospodarnost oz. smotrnost, v večini primerov se pri 
naročanju še vedno upošteva zakonodaja s področja javnega naročanja, ne glede na 
to pa so v procese vključeni elementi tržne nabave. Poleg analiz predmetov naročila in 
trga pred izvedbo postopkov potekajo strokovni dialogi. V okviru postopkov potekajo 
pogajanja za dosego primernih tržnih cen.

2 .8 
Vlaganja,  naložbe in 
razvoj  v  Skupin i  Pošta 
Sloveni je 
Skupina Pošta Slovenije je za naložbe (po denarnem toku) namenila 16.009 tisoč evrov. 
Investicijska sredstva v PS smo namenili za izvajanje tekočega poslovanja in razvojnih 
projektov na področju informacijske tehnologije in logističnih procesov, s katerimi smo 
zagotavljali rast nekaterih prihodkov ter izboljšali in optimizirali procese. V odvisnih 
podjetjih pa smo investirali v strojno in programsko opremo, transportna sredstva ter 
ostalo opremo, od tega je bila investicijsko najbolj aktivna družba EPPS, ki je zaradi nujnih 
posodobitev morala nabaviti stroje za tiskanje in zgibanje. 

STRATEŠKI PROJEKTI IN NUJNI 
INFRASTRUKTURNI OBJEKTI

Skupina Pošta Slovenije je sredstva namenila za naslednje strateške projekte in nujne 
infrastrukturne objekte:

•  modernizacija strojnega usmerjanja v poštnem logističnem centru Ljubljana;
•  v okviru tehnoloških posodobitev in informatizacije procesov v dostavi so bili pismonoši 
opremljeni z mobilnimi telefoni in mobilnimi tiskalniki; 

•  urejena je bila avtomatizirana poštna poslovalnica na Čopovi v Ljubljani;
•  vzpostavitev paketno-logističnih centrov v poštnih logističnih centrih Ljubljana in 
Maribor;

•  začeli sta poslovati dve pretovorni pošti na lokacijah v Celju in Novem mestu.

ZGRADBE IN OPREMA 

Izvedenih je bilo več investicij v posodobitev in energetsko učinkovitost poštnih objektov. 

TRANSPORTNA SREDSTVA

Pri dopolnjevanju kapacitet voznega parka smo upoštevali veljavne kriterije za odpis, 
strukturo terena in obseg prometa. 

V letu 2016 smo nabavili:
•  lahka dostavna vozila, ki jih uporabljamo predvsem za redno dostavo in dostavo Hitre 
pošte. Vozila v redni dostavi uporabljamo tam, kjer dostava peš oziroma z dvokolesi 
ni smotrna;

•  srednja dostavna vozila, ki jih uporabljamo predvsem za dostavo/prevzem paketov in 
prevoz poštnih pošiljk na relacijah med poštnimi enotami PLC–pošte, pošta–pošte);

•  kolesa in motorna kolesa za redno dostavo.

LOGISTIČNA OPREMA

Sredstva smo namenili za tehnološko opremo v paketnih pretovornih poštah, za zabojnike, 
ročne paletne viličarje, transportne vozičke, dostavnike in potovnike. 

SPREJEMNA MEHANIZACIJA 

Sredstva smo namenili za nakup novih strojev za štetje bankovcev.

INFORMATIK A 

Sredstva smo porabili za nabavo IT-opreme za infrastrukturo in podporo internim 
procesom in za trženje IT-storitev.

VAROVANJE 

Da bi zmanjšali varnostno tveganje smo poleg nekaterih organizacijskih ukrepov 
nadaljevali z izgradnjo sistema videonadzora in opremljanjem pismonoš z varnostno 
protiropno zaščito. 

OSTALO

Opravljena so bila manjša investicijska dela na 28 objektih. Uredili smo komunalne in 
energetske priključke, potratne načine ogrevanja smo zamenjali z energetsko učinkovitimi. 
Nabavili smo opremo za izboljšanje tehnoloških procesov, pohištveno opremo in uredili 
klimatske naprave na poštah. 
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2 .9  
Korporat ivno uprav l janje 
t veganj  Skupine Pošta 
Sloveni je

2.9.1  
Pregled upravljanja tveganj Skupine Pošta Slovenije
Zavedamo se, da je v hitro spreminjajočem se in negotovem okolju prepoznavanje in 
obvladovanje tveganj pomemben dejavnik poslovnega uspeha družbe in ga obvladujemo 
v sklopu celovitega sistema korporativnega upravljanja s tveganji (v nadaljevanju: KUT). 
Sistem stalno preverjamo in dopolnjujemo, da bi bila ključna tveganja, ki jim je Skupina 
Pošta Slovenije izpostavljena, pravočasno prepoznana, ovrednotena in ustrezno 
obvladovana. 

Na podlagi analize Svet za KUT umesti tveganja, ključna za poslovanje, v Register tveganj. 
V njem so tveganja časovno opredeljena, ovrednotena, imajo določeno odgovorno osebo 
(t. i. skrbnike tveganj) in definiran način obvladovanja oz. ukrepe ter kazalnike oz. kazalce.

2.9.2  
Obvladovanje tveganj v letu 2016 v Skupini Pošta Slovenije
V letu 2016 je bila Skupina Pošta Slovenije izpostavljena številnim tveganjem, in sicer:

•  nabavnim in prodajnim tveganjem, 
•  poslovnim tveganjem,
•  operativnim tveganjem,
•  finančnim tveganjem in
•  zakonodajnim ter regulatornim tveganjem.

Ocenjujemo, da smo tveganja v letu 2016 glede na metodologijo ocenjevanja 
uspešno obvladovali.

NABAVNA IN PRODAJNA TVEGANJA

Med nabavna in prodajna tveganja smo uvrstili tveganja izgube tržnega deleža (zaradi 
makroekonomske situacije in splošnega upada klasičnih storitev, delovanje konkurence) 
in zagotavljanje resursov.

POSLOVNA TVEGANJA

Med poslovna tveganja smo uvrstili tveganja strateških povezav in naložb, slabitve 
osnovnih sredstev in tveganja razvoja. 

OPERATIVNA TVEGANJA

Obvladovanje operativnih tveganj je pomembno za nemoteno delovanje in uspešen 
razvoj podjetja. V okviru operativnih tveganj spremljamo tveganja delovanja poštnega 
omrežja, delovanja informacijske infrastrukture, kadrovska tveganja, varnostna tveganja 
in tveganja splošnega menedžmenta. 

Pošta Slovenije je zaradi velikega števila zaposlenih pomembno izpostavljena kadrovskim 
tveganjem, ki so povezana z usposobljenostjo ter napakami v delovnih procesih in 
delovnih postopkih, zlorabami in prevarami zaposlenih, nerazpoložljivostjo zaradi 
bolniških odsotnosti ter drugimi tveganji, povezanimi z zaposlenimi. Tem tveganjem 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, ustreznim motiviranjem zaposlenih, z 
izboljševanjem delovnih pogojev, nadzorom nad izvajanjem ukrepov za varnost in zdravje 
pri delu, rednimi zdravniškimi pregledi idr.

FINANČNA TVEGANJA

Zaradi družbenoekonomskega okolja posvečamo posebno pozornost kreditnemu 
tveganju. Z enotnim vodenjem politike plačilnih pogojev in možne izpostavljenosti do 
posameznega kupca že v osnovi preprečujemo večje negativne odklone pri rednem 
poplačilu terjatev. Zaradi narave produktov, dejavnosti velikih kupcev, velike razpršenosti 
kupcev in intenzivne izterjave je naš položaj zaradi neporavnavanja finančnih obveznosti 
posameznega kupca v primerjavi z drugimi dejavnostmi ugodnejši. 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. 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. Tudi tveganju plačilne sposobnosti, ki 
predstavlja nevarnost neusklajene likvidnosti oziroma dospelosti sredstev in obveznosti 
do virov sredstev v podjetju, kar lahko povzroči plačilno nesposobnost, smo nizko 
izpostavljeni. Navedeno tveganje obvladujemo s skrbnim načrtovanjem denarnih tokov 
(investicij, obvladovanjem kreditnega tveganja in tekočega poslovanja). 

ZAKONODAJNA IN REGULATORNA TVEGANJA

Poslovanje Pošte Slovenije so na področju tveganj zakonodaje in regulative 
zaznamovale spremembe na zakonodajnem področju iz preteklih let. Na področju 
regulative smo aktivno delovali v smeri sprememb podzakonskih predpisov in Zakona 
o poštnih storitvah (ZPSto-2), redno komunicirali z AKOS-om, sodelovali s pristojnim 
ministrstvom in ga seznanjali s situacijo zaradi posledic regulacije, sprememb poštnega 
omrežja ter obveščali javnosti. 
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2 .10  
Anal iza uspešnost i 
poslovanja Skupine 
Pošta Sloveni je 
Skupina Pošta Slovenije za merjenje uspešnosti poslovanja uporablja sistem kazalnikov/
kazalcev glede na namen oz. cilj spremljanja. Za spremljanje realizacije SRP se uporablja 
sistem uravnoteženih kazalnikov (BSC – Balanced Scorecard), za KUT se uporabljajo 
kazalniki/kazalci za merjenje uspešnosti realizacije ukrepov obvladovanja tveganj, 
spremljajo se profitni centri in stroškovna mesta. Izvajanje storitev se spremlja skozi 
obračun stroškov po aktivnostih poslovnega procesa in po metodi polno alociranih 
stroškov. Uspešnost trženja se spremlja prek sistema trženjskih kazalnikov/kazalcev 
in poročil. Sistem merjenja uspešnosti zaokrožujejo različni izkazi (poslovnega izida, 
drugega vseobsegajočega donosa, poslovnega izida po področnih odsekih, denarnega 
toka, gibanja kapitala, bilance stanja idr.).

2.10.1  
Analiza poslovanja Skupine Pošta Slovenije
Skupina Pošta Slovenije je v letu 2016 ustvarila 236,7 milijona evrov poslovnih 
prihodkov, kar je za 4,1% več kot v letu 2015. Prihodki Pošte Slovenije predstavljajo kar 
87,2 odstotka vseh prihodkov Skupine Pošta Slovenije, sledi odvisna družba EPPS s 6,7 
odstotka, PS Logistika z 2,2 odstotka, Feniksšped z 1,7% in PS Moj Paket z 1,3%. Ostala 
odvisna podjetja predstavljajo le 0,9 odstotka vseh poslovnih prihodkov Skupine Pošta 
Slovenije.

Poslovni odhodki Skupine Pošta Slovenije so v letu 2016 znašali 224,5 milijona evrov, 
kar je za 2,8 odstotka več kot v letu 2015. Odhodki v Pošti Slovenije so upadli, v vseh 
odvisnih družbah pa so predvsem zaradi rasti poslovanja odvisnih družb v letu 2016 
porasli.

Poslovni odhodki odvisnih družb predstavljajo 10,2 odstotka vseh poslovnih odhodkov 
Skupine Pošta Slovenije.

Skupina Pošta Slovenije je v letu 2016 beležila dobiček v višini 9.973 tisoč evrov, 
kar je za 3 odstotke več kot v letu 2015.

Leto 2016 so z dobičkom zaključili obvladujoča družba Pošta Slovenije ter odvisna 
podjetja EPPS, PS Moj Paket, IPPS in PS Logistika. 

Tabela 1: Kazalniki poslovanja Skupine Pošta Slovenije

Kazalniki/kazalci
Leto

Indeks
2015 2016

1 2 3 4=3/2

Dodana vrednost (poslovni prihodki, zmanjšani za 
stroške materiala, stroške energije, stroške storitev, 
druge stroške in za nabavno vrednost trgovskega 
blaga)

164.353.938 169.549.992 103

Delež dodane vrednosti v poslovnih prihodkih v % 72,3 71,6

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

28.544 29.491 103

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

39.143 40.338 103

Stroški dela na zaposlenega 24.273 24.661 102

EBITDA - kosmati denarni tok (poslovni prihodki, 
zmanjšani za poslovne odhodke + amortizacija)

24.445.486 27.656.852 113

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v % 10,8 11,7

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

9.007.329 12.204.463 135

Delež EBIT v poslovnih prihodkih v % 4,0 5,2

E - čisti dobiček 9.633.387 9.788.604 102

Delež E v poslovnih prihodkih v % 4,2 4,1

Celotna ekonomičnost (celotni prihodki / celotni 
odhodki) v %

104 106

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

104 105

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

4,3 4,3

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

4,8 4,8

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

3,7 3,7

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

11,5 6,9

Vplivi prehoda na MSRP so vključeni v izračun kazalnikov.
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IZK AZ FINANČNEGA POLOŽAJA 
SKUPINE POŠTA SLOVENIJE

V izkazu finančnega položaja Skupine Pošta Slovenije smo upoštevali prehod na MSRP 
ter posledično popravek vrednosti aktive in pasive za 29.189.828 evrov v letu 2015. Več 
je razvidno v pojasnilu 49. Vrednost aktive obvladujoče družbe predstavlja 89,51 odstotka 
aktive skupine.

Tabela 2: Sredstva

Postavka 31. 12. 2015 Delež v % 31. 12. 2016 Delež v % Indeks

1 2 3 4 5 6=4/2

SREDSTVA 264.747.707 100,0 275.784.226 100,0 104

A) Dolgoročna sredstva 191.896.318 72,5 185.980.972 67,4 97

 I.  Neopredmetena sredstva in dolgoročne 
časovne razmejitve

3.754.808 1,4 2.868.610 1,0 76

 II. Opredmetena osnovna sredstva 173.182.894 65,4 169.428.621 61,4 98

 III. Naložbene nepremičnine 4.936.801 1,9 7.160.500 2,6 145

 IV. Dolgoročne finančne naložbe 4.008.123 1,5 3.802.953 1,4 95

 V. Dolgoročne poslovne terjatve 1.057.586 0,4 824.739 0,3 78

 VI. Odložene terjatve za davek 4.956.106 1,9 1.895.548 0,7 38

B) Kratkoročna sredstva 65.367.832 24,7 79.725.586 28,9 122

 I.  Sredstva (skupine za odtujitev)  
za prodajo

37.826 0,0 540.443 0,2 1.429

 II. Zaloge 1.480.531 0,6 1.491.774 0,5 101

 III. Kratkoročne finančne naložbe 49.155 0,0 0 0,0 0

 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 33.736.838 12,7 39.885.318 14,5 118

 V. Denarna sredstva 30.063.482 11,4 37.808.051 13,7 126

C) Kratkoročne časovne razmejitve 7.483.557 2,8 10.077.668 3,7 135

Stanje sredstev je na dan 31. decembra 2016 za 4 odstotke višje glede na konec leta 2015. 
V strukturi sredstev se je spremenilo razmerje med dolgoročnimi sredstvi in kratkoročnimi 
sredstvi. Kratkoročna sredstva so se povečala za 4,2 odstotne točke in kratkoročne 
časovne razmejitve za 0,9 odstotne točke ter znižala dolgoročna sredstva za 5,1 odstotne 
točke. Najpomembnejša postavka v strukturi sredstev ostajajo opredmetena osnovna 
sredstva v višini 61,4 odstotka vseh sredstev, vrednost le-teh je nižja za 4 odstotne točke. 

Tabela 3: Kapital in obveznosti

Postavka 31. 12. 2015 Delež v % 31. 12. 2016 Delež v % Indeks

1 2 3 4 5 6=4/2

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 264.747.707 100,0 275.784.226 100,0 104

A) Kapital 211.861.528 80,0 218.255.904 79,1 103

B)  Rezervacije in dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve

17.764.700 6,7 16.662.771 6,0 94

C) Dolgoročne obveznosti 17.146 0,0 47.082 0,0 275

Č) Kratkoročne obveznosti 25.822.258 9,8 29.142.662 10,6 113

D) Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 9.282.075 3,5 11.675.807 4,2 126

Stanje obveznosti do virov sredstev je na dan 31. decembra 2016 za 4 odstotke višje 
glede na konec leta 2015. Kapital Skupine Pošta Slovenije se je v letu 2016 povečal za 
6,4 milijona evrov oz. za 3 odstotke, njegov delež v strukturi obveznosti do virov sredstev 

pa se je zmanjšal za 0,9 odstotne točke glede na leto 2015. Za 13 odstotkov so se glede 
na leto 2015 povečale kratkoročne obveznosti, njihov delež se je prav tako povečal v 
strukturi obveznosti do virov sredstev, in to za 0,8 odstotne točke glede na leto 2015. 
Rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve so se zmanjšale za 6 odstotkov glede 
na leto 2015, njihov delež pa se je zmanjšal v strukturi obveznosti do virov sredstev za 
0,7 odstotne točke glede na leto 2015. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so se 
povečale za 26 odstotkov glede na leto 2015, njihov delež pa se je prav tako povečal v 
strukturi obveznosti do virov sredstev za 0,7 odstotne točke glede na leto 2015.

SKUPINA POŠTA SLOVENIJE 

Denarni tok pri poslovanju

Prejemki pri poslovanju so se v primerjavi z letom 2015 povečali predvsem zaradi nove 
storitve Nakazilo odkupnine brez UPN, ki jo je uvedla obvladujoča družba ter povečanja 
prometa pri odvisnih družbah. Na 4-odstotno povečanje izdatkov pri poslovanju je vplivalo 
povečanje izdatkov za nakup materiala in storitev (izdatki za nakazilo odkupnine brez 
UPN, izdatki za nakup materiala in storitev).

V letu 2016 so prejemki pri poslovanju presegali izdatke pri poslovanju v višini 25.373 
tisoč evrov.

Denarni tok pri investiranju

Prejemki pri investiranju so nižji zaradi nižjega odpoklica kratkoročnih finančnih naložb 
v letu 2016. Izdatki pri investiranju so prav tako nižji, saj smo zabeležili nižje izdatke za 
pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev. 

Denarni tok pri financiranju

Prejemke pri financiranju v letu 2016 predstavljajo kratkoročne finančne obveznosti iz 
naslova odvisne družbe,  v letu 2015 ne beležimo prejemkov pri poslovanju. V letu 2016 
smo izplačali udeležbo na dobičku v obvladujoči družbi ter odplačali kratkoročne finančne 
obveznosti v odvisnih družbah (lizing).

Tabela 4: Kazalniki denarne tokovnosti

Kazalniki denarne tokovnosti Leto Indeks

2015 2016

1 2 3 4 = 3/2

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

1,08 1,09 101

Koeficient pokritja naložb in izdatkov financiranja (pozitivni 
ali negativni denarni izid pri poslovanju, deljen s seštevkom 
izdatkov pri financiranju in izdatkov pri investiranju - upoštevani 
so izdatki za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev, ne pa tudi izdatki za pridobitev kratkoročnih in 
dolgoročnih finančnih naložb)

0,66 1,34 203

Koeficient ponovnega vlaganja (pozitivni ali negativni denarni izid 
pri poslovanju, deljen s pozitivnim ali negativnim denarnim izidom 
pri investiranju)

1,69 1,22 72

Koeficient pokritja izdatkov pri financiranju (pozitivni ali negativni 
denarni izid pri poslovanju deljen z izdatki pri financiranju)

2,83 8,42 298
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2.10.2  
Analiza poslovanja v Pošti Slovenije

PRIHODKI POŠTE SLOVENIJE D.O.O.

Razdeljeni so v dve glavni skupini, in sicer:
•  prihodki od poštnih storitev in
•  prihodki od ostalih storitev.

Prihodke od ostalih storitev pa delimo na:
•  prihodke od denarnih storitev in
•  ostale prihodke (prodaja blaga, telegramov, IT-storitev itd).

Med poslovne prihodke poleg zgoraj navedenih čistih prihodkov od prodaje štejemo 
še usredstvene lastne proizvode in storitve, prevrednotovalne prihodke, prihodke od 
subvencij in prihodke od odprave rezervacij.

Graf 3: Struktura poslovnih prihodkov v letu 2016

Največji, 81-odstotni delež predstavljajo prihodki od poštnih storitev. Sledijo jim prihodki 
od denarnih storitev, katerih delež pa se postopoma znižuje.

Poslovni prihodki v Pošti Slovenije so bili v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 višji za 
2 odstotka in so znašali 219,5 milijona evrov.

Prihodki od pisemskih storitev so v primerjavi z letom 2015 porasli. Porast standardnih 
pisem, navadnih pisem in dopisnic ter tiskovin je posledica dviga cen v notranjem in 
mednarodnem prometu. Porast priporočenih in vrednostnih pisem v okviru univerzalnih 
storitev je posledica povečanih oddaj končnih kupcev in pridobljenih novih strank. 
Zaradi povečanja oddaj prek izvajalcev zamenljivih storitev so višji tudi prihodki od 
dostopa do omrežja.

STRUKTURA POSLOVNIH PRIHODKOV V LETU 2016

 denarne storitve 

 ostale storitve 

 poštne storitve 

10,0 %
denarne storitve

9,0 %
ostale storitve

81,0 %
poštne storitve

Porasli so tudi prihodki od paketov, kar je posledica porasta spletne prodaje, izvajanja 
tržnih aktivnosti in pridobivanja novih strank.

V okviru prihodkov od direktne pošte in publikacij beležimo upad v vseh segmentih, 
razen v segmentu nenaslovljene direktne pošte in naslovljenih publikacij. Porast je 
posledica povečanega deleža direktnih oddaj prek Pošte, pridobitve nekaterih novih 
strank, upad nenaslovljenih publikacij pa je posledica manjšega števila naročnikov večine 
publikacij zaradi sodobnejših medijev in elektronskih komunikacijskih kanalov. Zaradi 
upada naročniških naklad edicij založniških hiš so upadli prihodki od jutranje dostave.

Zaradi pridobljenih novih poslov beležimo visoko rast prihodkov od logističnih 
storitev, kar kaže na to, da uspešno vstopamo v segment obvladovanja celovitih 
oskrbovalnih verig. 

Prihodki od denarnih storitev so še vedno v upadu, na kar najbolj vpliva upad prihodkov 
od plačilnega prometa. Vzroke za upad lahko pripišemo:

•  prehodu fizičnih oseb na druge oblike plačevanja,
•  odpiranju vplačilnih mest v večjih krajih (mestne blagajne),
•  konkurenčnim cenam pri drugih izvajalcih plačilnega prometa,
•  odpiranju plačilnih mest pri novih ponudnikih plačilnega prometa.

Trgovsko blago smo v letu 2016 (1. 6. 2016) organizacijsko prenesli na odvisno podjetje 
PS Moj paket. Prihodki od prodaje trgovskega blaga ter iger na srečo izkazujejo 
upad zaradi preoblikovanja poštnih enot v pogodbene pošte ter krajših delovnih časov.

Pri prihodkih od telegramov je še vedno zaznati upad, saj stranke uporabljajo 
sodobnejše načine komuniciranja (SMS, MMS, elektronske voščilnice ipd). 

Prihodki od informacijskih storitev so v primerjavi z letom 2015 precej porasli, kar je 
posledica pridobivanja novih strank in poslov. Porasli so prihodki od računalništva v oblaku 
in digitalizacije gradiv, v manjši meri tudi prihodki E-arhiviranja in certifikatske agencije.

Finančni prihodki so bili 5 odstotkov nižji glede na leto 2015, drugi prihodki so bili 
v letu 2016 na nivoju leta 2015. 

ODHODKI POŠTE SLOVENIJE D.O.O.

Poslovni odhodki v Pošti Slovenije so bili v letu 2016 na nivoju leta 2015 in so znašali 
207,9 milijona evrov. Največji, 64-odstotni delež predstavljajo stroški dela, sledijo stroški 
storitev in amortizacije.

Graf 4: Struktura poslovnih odhodkov v Pošti Slovenije

STRUKTURA POSLOVNIH ODHODKOV V LETU 2016
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Z višjim obsegom prodaje nam je uspelo ohraniti večino stroškov na nivoju leta 2015 
oz. smo jih celo znižali. To je seveda posledica izvajanja ukrepov za znižanje stroškov, 
kot so racionalizacija procesov, znižanje porabe, gospodarnost nabave in znižanje cen 
dobaviteljev, ter dolgoročnih ukrepov, kot so preoblikovanje poštnih enot v pogodbene 
pošte, centralizacija dostave, reorganizacija ipd.

Stroški materiala so nižji kot v letu 2015 predvsem na račun nižjih stroškov odpisov 
drobnega inventarja (DI), službene in varstvene obleke, nižjih stroškov materiala za opremo 
za usmerjanje in zlaganje ter nižjih stroškov materiala za vzdrževanje ostale opreme.

Stroški energije so nižji kot v letu 2015 predvsem na račun nižjih stroškov goriva za 
tovorna, osebna in motorna kolesa ter nižjih stroškov ogrevanja (olje, plin). Na nižje 
stroške energije vplivajo izvedba projektov strategije energetske učinkovitosti stavb 
(energetsko sanirani objekti, zamenjava potratnih sistemov ogrevanja, spremljanje 
delovanja ogrevalnih in hladilnih sistemov na večjih objektih, zamenjava razsvetljave v 
poštnih logističnih centrih), nižje cene naftnih derivatov glede na načrtovane cene in 
gospodarnejše upravljanje voznega parka. 

Stroški storitev so višji kot v letu 2015 predvsem na račun naslednjih stroškov:
•  stroški storitev iz naslova delovanja odvisnega podjetja IPPS – premestitev zaposlenih 
v Pošti Slovenije na invalidsko podjetje; 

•  stroški najema vozil, pogodbenih prevozov ter pogodbene dostave, ki so višji 
predvsem zaradi izvajanja novih storitev in poslov na področju logistike oskrbovalnih 
verig;

•  vzdrževanje stavb – stroški so višji zaradi večjih vzdrževalnih del in nepredvidenih 
stroškov (požar);

•  pogodbene pošte – stroški so višji zaradi odprtja novih pogodbenih pošt;

Stroški dela so v celoti nižji kot v letu 2015 predvsem zaradi prezaposlitve večjega 
števila zaposlenih v odvisno podjetje IPPS in PS Moj paket. V okviru stroškov dela so 
sicer bili višji drugi stroški dela (izplačilo odpravnin ter višji stroški regresa), ki pa niso 
bistveno vplivali na celotno maso stroškov dela.

Amortizacija je nižja zaradi nižje izvršitve investicij in visokega deleža investicij v teku.

Drugi stroški so bili v letu 2016 glede na leto 2015 nižji predvsem zaradi prevrednotovalnih 
poslovnih odhodkov, saj so bile v letu 2015 nepremičnine oslabljene v višini ca. 1,6 milijona 
evrov.

Finančni odhodki so bili v letu 2016 glede na leto 2015 nižji predvsem na račun 
manjših slabitev finančnih naložb odvisnih družb v letu 2016 in nižjih oblikovanj obresti za 
rezervacije od jubilejnih nagrad in odpravnin v letu 2016 (aktuarski izračuni).

Drugi odhodki so bili v letu 2016 glede na leto 2015 višji (za dolgoročne obveznosti do 
odvisnega podjetja IPPS iz naslova ugotovljenega prikrajšanja iz preteklih let v povezavi s 
prenosom rezervacij s Pošte Slovenije na IPPS).

Odloženi davki so višji v letu 2016 glede na leto 2015 predvsem zaradi odprave terjatve 
za odložene davke, vezane na prodajo deleža PBS, in odpravljenih rezervacij za tožbe.

POSLOVNI IZID POŠTE SLOVENIJE D.O.O.

Pošta Slovenije je poslovanje v letu 2016 zaključila z dobičkom v višini 8.242 tisoč 
evrov, kar je za 19 odstotkov več kot v letu 2015.

Graf 5: Poslovni izid Pošte Slovenije v 000 EUR

 
Kazalniki Pošte Slovenije d.o.o.

Tabela 5: Kazalniki poslovanja Pošte Slovenije

Kazalniki/kazalci
Leto

Indeks
2015 2016

1 2 3 4=3/2

Dodana vrednost (poslovni prihodki, zmanjšani za 
stroške materiala, stroške energije, stroške storitev, 
druge stroške in za nabavno vrednost trgovskega 
blaga)

159.664.017 158.073.771 99

Delež dodane vrednosti v poslovnih prihodkih v % 74,4 72,0

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

28.445 29.412 103

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

37.923 40.113 106

Stroški dela na zaposlenega 24.352 24.555 101

EBITDA - kosmati denarni tok (poslovni prihodki, 
zmanjšani za poslovne odhodke + amortizacija + 
prevrednotovalni poslovni odhodki)**

22.827.010 25.991.652 114

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v % 10,6 11,8

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

6.811.203 11.608.302 170

Delež EBIT v poslovnih prihodkih % 3,2 5,3

E - čisti dobiček 6.922.905 8.242.377 119

Delež E v poslovnih prihodkih v % 3,2 3,8

Celotna ekonomičnost (celotni prihodki / celotni 
odhodki) v %

103,3 105,3

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

103,3 105,6

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

3,3 3,8

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

3,0 3,6
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Kazalniki/kazalci
Leto

Indeks
2015 2016

1 2 3 4=3/2

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

2,4 2,9

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

12,0 6,7

Bilanca Pošte Slovenije d.o.o.

Tabela 6: Sredstva

Postavka Na dan  
31. 12. 2015

Delež v % Na dan  
31. 12. 2016

Delež v % Indeks

1 2 3 4 5 6=4/2

SREDSTVA 283.475.296 100,0 291.974.231 100,0 103

A) Dolgoročna sredstva 215.745.077 76,1 211.925.477 72,6 98

I.  Neopredmetena sredstva in dolgoročne 
časovne razmejitve

1.471.451 0,5 844.672 0,3 57

II. Opredmetena osnovna sredstva 185.917.690 65,6 184.131.366 63,1 99

III. Naložbene nepremičnine 4.936.801 1,7 7.160.500 2,5 145

IV. Dolgoročne finančne naložbe 17.248.719 6,1 16.824.143 5,8 98

V. Dolgoročne poslovne terjatve 1.057.586 0,4 824.739 0,3 78

VI. Odložene terjatve za davek 5.112.830 1,8 2.140.056 0,7 42

B) Kratkoročna sredstva 60.261.507 21,3 70.017.820 24,0 116

I.  Sredstva (skupine za odtujitev)  
za prodajo

37.827 0,0 540.443 0,2 1.429

II. Zaloge 1.431.219 0,5 1.245.582 0,4 87

III. Kratkoročne finančne naložbe 199.155 0,1 0 0,0 0

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 30.653.024 10,8 33.796.545 11,6 110

V. Denarna sredstva 27.940.283 9,9 34.435.250 11,8 123

C) Kratkoročne časovne razmejitve 7.468.712 2,6 10.030.934 3,4 134

Stanje sredstev je na dan 31. decembra 2016 za 3 odstotke višje glede na konec leta 
2015. Razmerje med dolgoročnimi sredstvi in kratkoročnimi sredstvi se je v letu 2016 
v primerjavi z letom 2015 nekoliko spremenilo. Kratkoročna sredstva so se povečala za 
2,7 odstotne točke in kratkoročne časovne razmejitve za 0,8 odstotne točke, dolgoročna 
sredstva so se znižala za 3,5 odstotne točke. Najpomembnejša postavka v strukturi 
sredstev ostajajo opredmetena osnovna sredstva v višini 63,1 odstotka vseh sredstev, ki 
pa so se znižala za 2,5 odstotne točke. 

Večja odstopanja pri sredstvih glede na dan 31. decembra 2015:
•  opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi – neaktivirane so še naslednje 
večje postavke: gradbena dela na lokaciji PLC LJ in PLC MB za vzpostavitev paketno- 
logističnega centra;

•  predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev – predujem za paketni 
usmerjevalnik (projekt MOST);

•  delnice in deleži v družbah v Skupini – dokapitalizacija naložbe v PS Moj paket in 
slabitev finančne naložbe APS PLUS;

•  druge dolgoročne finančne naložbe – znižale so se zaradi odprodaje finančne naložbe 
v PBS;

•  odložene terjatve za davek – znižale so se zaradi odprave odloženega davka za PBS 
in odprave rezervacije za tožbe;

•  druga kratkoročna posojila – zvišala so se zaradi višje vezave prostih denarnih 
sredstev;

•  kratkoročne poslovne terjatve do družb v Skupini – terjatve do odvisnih družb so se 
povečale;

•  kratkoročne časovne razmejitve –višje so zaradi nezaračunanih prihodkov iz naslova 
mednarodnega obračuna.

Tabela 7: Kapital in obveznosti

Postavka Na dan 
31.12.2015

Delež v % Na dan 
31.12.2016

Delež v % Indeks

1 2 3 4 5 6=4/2

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 283.475.296 100,0 291.974.231 100,0 103

A) Kapital 232.681.802 82,1 237.575.554 81,4 102

B)  Rezervacije in dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve

17.192.032 6,1 15.166.012 5,2 88

C) Dolgoročne obveznosti 16.985 0,0 843.745 0,3 4.968

Č) Kratkoročne obveznosti 24.402.205 8,6 27.110.300 9,3 111

D) Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 9.182.272 3,2 11.278.620 3,9 123

Stanje obveznosti do virov sredstev je na dan 31. decembra 2016 za 3 odstotke višje 
glede na konec leta 2015. 

Večja odstopanja v obveznostih do virov sredstev glede na dan 31. decembra 2015:

•  rezervacije za kočljive pogodbe – odprava rezervacij;
•  rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine – uskladitev rezervacij z aktuarskim 
izračunom ob koncu leta;

•  dolgoročne poslovne obveznosti – gre za dolgoročne obveznosti do odvisnega 
podjetja IPPS iz naslova ugotovljenega prikrajšanja iz preteklih let (v povezavi s 
prenosom rezervacij s Pošte Slovenije na IPPS);

•  kratkoročne poslovne obveznosti do družb v Skupini – obveznosti do odvisnih družb 
so se povečale (največje povečanje je pri družbah IPPS, PS Logistika in PS Moj paket);

•  druge kratkoročne poslovne obveznosti – so se povečale (obveznosti iz naslova 
poslovne uspešnosti – izplačilo šele v letu 2017);

•  kratkoročne pasivne časovne razmejitve – povečale so se predvsem zaradi višjega 
vkalkuliranja presežkov ur ob koncu leta ter stroškov mednarodnega obračuna.

DENARNI TOK POŠTE SLOVENIJE D.O.O.

Denarni tok pri poslovanju 

Prejemki pri poslovanju so v letu 2016 predvsem zaradi uvedbe nove storitve odkupnina 
brez UPN večji za 3 odstotke. Drugi prejemki so se zmanjšali zaradi nižjih prejemkov iz 
naslova preseganja kvote invalidov. Izdatki pri poslovanju so se povečali za 2 odstotka, in 
to predvsem zaradi višjih izdatkov za nakup materiala in storitev (poslovanje s odvisnimi 
družbami), izdatkov za nakup blaga za posredniško prodajo (v letu 2016 spremenjen 
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način prodaje blaga) ter izdatkov za nakazilo odkupnine brez UPN. Izdatki za plače in 
deleže zaposlencev v dobičku so nižji predvsem zaradi prenosa zaposlenih na invalidsko 
podjetje IPPS, nižji so tudi izdatki za dajatve vseh vrst ter drugi izdatki pri poslovanju.

V letu 2016 so prejemki pri poslovanju presegli izdatke pri poslovanju v višini 23.025 tisoč 
evrov.

DENARNI TOK PRI INVESTIRANJU 

Prejemki pri investiranju so se v letu 2016 zmanjšali za 5 odstotkov predvsem zaradi 
nižjega odpoklica kratkoročnih depozitov, na kar pa je imela vpliv različna ročnost vezave 
depozitov.

Izdatki pri investiranju so bili v letu 2016 nižji predvsem zaradi nižjih izdatkov za pridobitev 
dolgoročnih finančnih naložb.

Denarni tok pri financiranju

V letu 2016 beležimo samo izdatke pri financiranju. Za poslovanje nismo potrebovali novih 
kreditov, medtem ko med izdatki beležimo samo izplačilo udeležbe na dobičku lastniku.

Tabela 8: Kazalniki denarne tokovnosti v letu 2016

Kazalniki denarne tokovnosti Leto Indeks

2016 2015

1 2 3 4 = 2/3

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

1,09 1,08 101

Koeficient pokritja naložb in izdatkov financiranja 
(pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju, 
deljen s seštevkom izdatkov pri financiranju in izdatkov 
pri investiranju - upoštevani so izdatki za pridobitev 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ne 
pa tudi izdatki za pridobitev kratkoročnih in dolgoročnih 
finančnih naložb)

1,29 1,07 120

Koeficient ponovnega vlaganja (pozitivni ali negativni 
denarni izid pri poslovanju, deljen s pozitivnim ali 
negativnim denarnim izidom pri investiranju)

1,17 1,61 73

Koeficient pokritja izdatkov pri financiranju (pozitivni ali 
negativni denarni izid pri poslovanju deljen z izdatki pri 
financiranju)

7,67 2,69 285

2 .11  
Dogodk i  po zak l jučku 
datuma poslovnega leta

SKUPINA POŠTA SLOVENIJA

JANUAR

•  Pošta Slovenije d.o.o. je s 1. januarjem 2017 prešla iz računovodenja po SRS na 
računovodenje po MSRP (Mednarodni standardi računovodskega poročanja). Uprava 
Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika 
Pošte Slovenije d.o.o. je dne 27. januarja 2017 sprejela sklep o potrditvi prehoda Pošte 
Slovenije d.o.o. na MSRP s 1. januarjem 2017 in s tem v zvezi potrdila predlagano 
prilagoditev kapitala družbe, nastalo kot učinek prehoda na MSRP zaradi ocenjene 
izgube v računovodskih izkazih družbe, ki je nastala zaradi vrednotenja nepremičnin 
Pošte Slovenije d.o.o. po izvirni nabavni vrednosti.

•  Vsa odvisna podjetja so s 1. januarjem 2017 prešla z računovodenja po SRS na 
računovodenje po MSRP s sklepi skupščine z dne 28. februarja 2017.

FEBRUAR

•  Marjana Dobnikar je s 1. februarjem 2017 na mestu direktorja Feniksšpeda zamenjala 
Boštjana Valenka in prevzela vodenje odvisnega podjetja Fenikšped. 

MAREC

•  Odvisno podjetje EPPS je s 1. marcem 2017 prenehalo opravljati posle konsolidacije 
pošiljk nenaslovljene direktne pošte.

•  Mag. Boris Novak je dne 15. marca 2017 ponovno imenovan za generalnega direktorja 
za petletno mandatno obdobje od 16. maja 2017 do 16. maja 2022.

•  Vinko Filipič je dne 15. marca 2017 ponovno imenovan za člana poslovodstva za 
petletno mandatno obdobje od 29. marca 2017 do 29. marca 2022.

MAJ

•  Mag. Andrej Rihter s 16. majem 2017 mandat nadaljuje na mestu člana poslovodstva.

JAN

FEB

MAR

MAJ
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POŠTA SLOVENIJE D.O.O.

JANUAR

•  Pošta Slovenije d.o.o. je s 1. januarjem 2017 prešla z računovodenja po SRS na 
računovodenje po MSRP (Mednarodni standardi računovodskega poročanja). Uprava 
Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika 
Pošte Slovenije d.o.o. je dne 27. januarja 2017 sprejela sklep o potrditvi prehoda Pošte 
Slovenije d.o.o. na MSRP s 1. januarjem 2017 in s tem v zvezi potrdila predlagano 
prilagoditev kapitala družbe, nastalo kot učinek prehoda na MSRP zaradi ocenjene 
izgube v računovodskih izkazih družbe, ki je nastala zaradi vrednotenja nepremičnin 
Pošte Slovenije d.o.o. po izvirni nabavni vrednosti.

MAREC

•  Mag. Boris Novak je bil dne 15. marca 2017 ponovno imenovan za generalnega 
direktorja za petletno mandatno obdobje od 16. maja 2017 do 16. maja 2022.

•  Vinko Filipič je bil dne 15. marca 2017 ponovno imenovan za člana poslovodstva za 
petletno mandatno obdobje od 29. marca 2017 do 29. marca 2022.

MAJ

•  Mag. Andrej Rihter s 16. majem 2017 mandat nadaljuje na mestu člana poslovodstva. 

JAN

MAR

MAJ
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Uspešnost poslovanja Skupine Pošta Slovenije povezujemo s prizadevanji za razvoj 
ožjega in širšega družbenega okolja. Negovati želimo 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 procese, brez skrbi za varno in zdravo delovno okolje, za socialno varnost 
zaposlenih, brez dostojnega in rednega plačila za opravljeno delo, poštenega in etičnega 
poslovanja. 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  
Odgovornost  do 
zaposlenih Skupine 
Pošta Sloveni je

3.1.1  
Stanje in gibanje zaposlenih v Skupini Pošta Slovenije
V Skupini Pošta Slovenije je bilo v letu 2016 povprečno zaposlenih 6.111 delavcev, 
enako število delavcev beležimo tudi na dan 31. decembra 2016, od tega 440 delavcev 
s statusom invalidnosti. Večina zaposlenih, tj. 92,7 odstotka, ima sklenjeno pogodbo 
za nedoločen čas, od tega ima 96,6 odstotka zaposlenih sklenjeno pogodbo za polni 
delovni čas. Število zaposlenih v vseh odvisnih družbah se je v letu 2016 zvišalo za 351 
zaposlenih, kar je posledica ustanovitve treh novih odvisnih družb (IPPS, PS Logistika in 
APS PLUS) ter širjenja dejavnosti in uvajanja novih poslov. V Skupini Pošta Slovenije se 
je kljub zmanjšanju števila zaposlenih v obvladujoči družbi število zaposlenih povečalo za 
0,5 odstotka.

Tabela 9: Stanje zaposlenih v Skupini Pošta Slovenije

Skupina Pošta Slovenije Povprečno 
število  

zaposlenih  
31. 12. 2016

Št. zaposlenih (stanje 31. 12.)

2014 2015 2016 Indeks 
2016/2015

1 2 3 4 5 6

Pošta Slovenije 5.680 5.968 5.831 5.510 94,5

PS Zavarovalno zastopništvo 3 2 2 3 150,0

PS Moj Paket 9 3 3 13 433,3

EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije 44 33 42 47 111,9

Feniksšped 11 9 10 12 120,0

IPPS 287 0 133 443 333,1

PS logistika 70 0 56 76 135,7

APS PLUS 6 0 4 7 175,0

Skupaj 6.111 6.015 6.081 6.111 100,5

Med zaposlenimi po spolu prevladujejo moški, ki predstavljajo 65,9-odstotni delež v 
strukturi zaposlenih. Povprečna starost zaposlenih v Skupini Pošta Slovenije je 44 let, 
povprečna izobrazba pa peta stopnja strokovne izobrazbe (srednja tehnična izobrazba). 
V Skupini Pošta Slovenije ima 96,6 odstotka zaposlenih ustrezno stopnjo izobrazbe.

Tabela 10: Število zaposlenih po stopnji izobrazbe v Skupini Pošta Slovenije 

Izobrazba v Skupini Pošta Slovenije Dejanska izobrazba Struktura v %

I. - nedokončana osnovna šola 79 1

II. - končana osnovna šola 295 5

III. - nižje poklicno izobraževanje 371 6

IV. - srednje poklicno izobraževanje 1.712 28

V. - srednje tehnično izobraževanje 2.318 38

VI. - višješolsko izobraževanje 648 11

VII. - visokošolsko izobraževanje prve stopnje 428 7

VIII. - visokošolsko izobraževanje druge stopnje 228 4

IX. - visokošolsko izobraževanje tretje stopnje 32 1

X. - doktorsko izobraževanje 0 0

Skupaj 6.111 100

3.1.2  
Stanje in gibanje zaposlenih v Pošti Slovenije
V Pošti Slovenije smo v letu 2016 postopoma zmanjševali število zaposlenih. Tako je 
bilo v letu 2016 povprečno zaposlenih 5.680 delavcev. Na dan 31. decembra 2016 je 
bilo zaposlenih 5.510 delavcev, od tega jih je bilo 92,4 odstotka zaposlenih za nedoločen 
čas. V letu 2016 se je število zaposlenih v primerjavi s stanjem konec leta 2015 zmanjšalo 
za 321 delavcev. Upoštevajoč prerazporeditev zaposlenih v IPPS (268 zaposlenih), v PS 
Moj Paket (8 zaposlenih) in v PS Logistiko (18 zaposlenih) je učinek zmanjšanja števila 
delavcev minimalen. Najpogostejši vzroki za prekinitev delovnega razmerja so bili osebni 
razlogi, starostne in invalidske upokojitve. 

Priložnost za delo je v letu 2016 dobilo 352 novih delavcev. V letu 2016 so bile dodatne 
zaposlitve pogojene z reorganizacijo dela in pridobitvijo novih poslov, predvsem na 
področju logističnih storitev. Stopnja fluktuacije je bila 10,9-odstotna in je v primerjavi z 
letom 2015 višja za 4,6 odstotne točke.

V Pošti Slovenije ima večina zaposlenih sklenjeno pogodbo za polni delovni čas, le 2,6 
odstotka zaposlenih dela s skrajšanim delovnim časom bodisi iz naslova pravic invalidske 
zakonodaje ter starševstva bodisi zaradi zagotavljanja optimalne izrabe delovnega časa.

Zaradi narave dela je v Pošti Slovenije v strukturi zaposlenih 64,7 odstotka moških, ki 
opravljajo predvsem dela v dostavi, ostale storitve in dela na področju logističnih storitev. 
Delež moške populacije se je v primerjavi z letom 2015 znižal za 0,3 odstotne točke, kar 
je posledica prerazporeditve delavcev na področju logističnih storitev v odvisno družbo 
IPPS. Ženske opravljajo dela predvsem v manipulaciji in predstavljajo 35,3 odstotka vseh 
zaposlenih. 
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Tabela 11:  Struktura zaposlitve v Pošti Slovenije glede na delovni čas, delovno razmerje 
in spol

Vsebina Pošta Slovenije

2014 2015 2016 Razlika 
2016/2015

1 2 3 4 5

Število zaposlenih

na dan 31. 12. 5.968 5.831 5.510 -321

Delovni čas

- polni delovni čas 96,5 % 96,7 % 97,4 % 0,7

- krajši delovni čas 3,5 % 3,3 % 2,6 % -0,7

Delovno razmerje

- nedoločen čas 97,8 % 95,2 % 92,4 % -2,8

- določen čas 2,2 % 4,8 % 7,6 % 2,8

Spol

- moški 63,9 % 65,0 % 64,7 % -0,3

- ženske 36,1 % 35,0 % 35,3 % 0,3

Povprečna starost zaposlenih v Pošti Slovenije se je v letu 2016 zvišala. Delavec Pošte 
Slovenije je v povprečju star 45 let, ima 23 let delovne dobe in peto stopnjo strokovne 
izobrazbe (srednja tehnična izobrazba). Izobrazba zaposlenih se z leti izboljšuje zaradi 
dodatnih izobraževanj in izpopolnjevanj ter pridobitve višje stopnje strokovne izobrazbe. 
Dejanska stopnja izobrazbe zaposlenih je velikokrat višja od zahtevane, kar 97 odstotkov 
zaposlenih ima ustrezno izobrazbo.

Tabela 12: Število zaposlenih v Pošti Slovenije po stopnjah strokovne izobrazbe

Izobrazba v Pošti Slovenije Dejanska izobrazba Struktura v %

I. - nedokončana osnovna šola 61 1

II. - končana osnovna šola 231 4

III. - nižje poklicno izobraževanje 304 6

IV. - srednje poklicno izobraževanje 1.525 28

V. - srednje tehnično izobraževanje 2.163 39

VI. - višješolsko izobraževanje 604 11

VII. - visokošolsko izobraževanje prve stopnje 373 7

VIII. - visokošolsko izobraževanje druge stopnje 219 4

IX. - visokošolsko izobraževanje tretje stopnje 30 1

X. - doktorsko izobraževanje 0 0

Skupaj 5.510 100

Največ zaposlenih v Pošti Slovenija opravlja dela na področju dostave, kjer je bilo na dan 
31. decembra 2016 zaposlenih 2.407 pismonoš, sledijo jim zaposleni v manipulaciji, v 
strokovnih službah družbe in v ostalih pomožnih dejavnostih.

Graf 6: Največ zaposlenih dela na področju dostave in manipulacije

Konec leta 2016 je bilo v Pošti Slovenije povprečno 284 zaposlenih s statusom 
invalidnosti, od teh je bilo 140 invalidov zaposlenih s skrajšanim delovnim časom. 
Povprečno število invalidov se je v letu 2016 zaradi prerazporeditve 218 invalidov v IPPS 
znižalo za 23,4 odstotka. 

Tabela 13: Povprečno število zaposlenih s statusom invalidnosti 

Delovni čas Pošta Slovenije 

Povprečno število invalidov Indeks  
2016/20152014 2015 2016

1 2 3 4 5=4/3

40 ur 242 233 144 61,9

30 ur 16 14 10 74,4

25 ur 1 1 1 100,0

20 ur 162 167 128 76,6

Skupaj 421 415 284 68,4

3.1.3  
Odsotnosti delavcev v Pošti Slovenije
V letu 2016 je odsotnost predstavljala 18,5 odstotka vsega delovnega časa. V primerjavi 
z letom 2015 se je strukturni delež bolniških odsotnosti zvišal, medtem ko je delež 
porodniških dopustov in ostalih odsotnosti višji.

NAJVEČ ZAPOSLENIH DELA NA 
PODROČJU DOSTAVE IN MANIPULACIJE

 Manipulacija 

 Dostava  

 Predelava 

 Transport 

 Ostale pomožne dejavnosti 

 Strokovne službe PE 

 Strokovne službe družbe 

37,9 %
Manipulacija

43,7 %
Dostava

3,7 %
Predelava

3,3 %
Transport

2,6 %
Ostale pomožne dejavnosti

0,7 %
Strokovne službe PE

8,1 %
Strokovne službe družbe

64,0 %
stroški dela
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Tabela 14: Struktura odsotnosti v Pošti Slovenije v odstotkih

Vrste odsotnosti 2014 2015 2016

1 2 3 4

Letni dopust 57,2 58,1 55,8

Bolniška odsotnost 33,5 34,2 36,8

Porodniški dopust 5,1 3,6 3,2

Očetovski dopust 0,7 0,7 0,9

Ostale odsotnosti 3,5 3,4 3,4

Skupaj 100,0 100,0 100,0

3.1.4  
Plače in delovna uspešnost v Pošti Slovenije
Povprečna bruto plača v Pošti Slovenije, ki jo je prejel delavec v letu 2016, je bila v 
primerjavi z letom 2015 nižja za 0,8 odstotka. 

Tabela 15: Primerjava povprečnih bruto plač 

Primerjalne kategorije Bruto v EUR Indeks
2016/20152014 2015 2016

1 2 3 4 5=4/3

Pošta Slovenije 1.527,38 1.524,40 1.512,40 99,2

Republika Slovenija 1.540,25 1.555,89 1.584,66 101,8

Gospodarstvo Republike Slovenije 1.424,50 1.431,84 1.456,10 101,7

Dejavnost prometa in skladiščenja 1.466,34 1.474,02 1.467,69 99,6

Povprečna bruto plača v Pošti Slovenije zaostaja za povprečno bruto plačo v RS za 4,6 
odstotka. V primerjavi s povprečno plačo v gospodarstvu RS je delavec Pošte prejel 
za 3,9 odstotka višje plačilo, v primerjavi s povprečno plačo zaposlenih na področju 
dejavnosti prometa in skladiščenja je bila povprečna plača višja za 3,1 odstotka.

V Pošti Slovenije zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih spodbujamo z različnimi 
oblikami nagrajevanja. Individualno uspešnost zaposlenih ocenjujemo vsako četrtletje, 
v septembru je pet odstotkov zaposlenih napredovalo za karierno stopnico na istem 
delovnem mestu. Ocena delovne uspešnosti in napredovanje vplivata na višino plače 
zaposlenega. Ključnim skupinam zaposlenih smo izplačali denarne nagrade za prodajne 
in tržne uspehe, za uspešno delo na projektih ter za koristne predloge. Najuspešnejši 
upravniki pošt so dobili pisna priznanja in denarne nagrade za uspešno vodenje pošt.

3.1.5  
Sodelovanje s sindikatom in svetom delavcev v Pošti Slovenije
Poslovodstvo Pošte Slovenije posebno pozornost namenja sodelovanju s sindikati 
in svetom delavcev. V Pošti Slovenije delujeta dva reprezentativna sindikata, in sicer 
Sindikat delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije ter Sindikat poštnih delavcev 
KS 90. Sodelovanje z obema organoma poteka v obliki rednih sej vodstva družbe in 
predstavnikov reprezentativnih sindikatov ter sveta delavcev. Tako je zagotovljeno, da 
so delavci družbe sproti 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. 

Vse zadeve, ki se nanašajo ali bi lahko imele vpliv na varnost in zdravje pri delu, se pred 
uvedbo uskladijo z Odborom za varnost in zdravje pri delu in Odborom za reševanje 
problematike invalidov in starejših delavcev ter s predstavniki sindikatov. Zaradi 
preprečevanja morebitnih kršitev pravic delavcev delodajalec sodeluje z Odborom za 
mobing in Odborom za pravno varnost. Za redno spremljanje dela na poštah v smislu 
ugotavljanja pravilne organizacije dela v povezavi s problematiko presežkov/mankov ur, 
bolniških odsotnosti, izrabo letnega dopusta in ugotovljeno produktivnostjo deluje Odbor 
za organizacijo dela na poštah, v katerega sta imenovana dva člana sindikata. 

V letu 2016 so potekla pogajanja z reprezentativnima sindikatoma glede sprememb 
podjetniške kolektivne pogodbe. V decembru 2016 je bila podpisana sprememba 
Kolektivne pogodbe Pošte Slovenije, ki od 1. januarja 2017 vpliva na spremembo modela 
variabilnega nagrajevanje zaposlenih iz naslova delovne uspešnosti.

3.1.6  
Izobraževanje delavcev v Pošti Slovenije
V letu 2016 beležimo 10.872 udeležb zaposlenih na različnih oblikah funkcionalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Realiziranih je bilo 63.136 izobraževalnih ur oziroma v 
povprečju 11 ur na zaposlenega. 

Tabela 16: Izobraževanje

Funkcionalno izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih

2014 2015 2016 Indeks

1 2 3 4 5=4/3

Število zaposlenih 5.968 5.831 5.680 97,4

Letno število vseh udeležb zaposlenih na 
izobraževanjih

7.401 7.645 10.872 142,2

Letno število ur izobraževanja in 
usposabljanja

36.797 36.917 63.136 171,0

Povprečno število ur izobraževanja in 
usposabljanja na zaposlenega

6,2 6,3 11,1 176,2

Organizacije izobraževanj za naše zaposlene se lotevamo odgovorno in racionalno, v 
skladu s potrebami, iščemo najbolj optimalne možnosti izvedbe tako glede kakovosti kot 
stroškov.

Izobraževanja organiziramo tudi za naše pogodbene pošte in pogodbene voznike, na 
osnovi česar beležimo tudi prihodke. 

Med vsemi udeležbami na izobraževanjih v letu 2016 največji delež predstavljajo interna 
izobraževanja (skoraj 85 % vseh izobraževanj), ki so se v primerjavi z letom 2015 povečala. 
Povečale so se tudi udeležbe na usposabljanjih za delo, medtem ko so se udeležbe na 
eksternih izobraževanjih, na izobraževalnih sestankih in izobraževanjih v tujini zmanjšale. 

V letu 2016 smo usposobili 189 delavcev pogodbenih pošt, ki so pridobili potrebna znanja 
za opravljanje poštnih storitev. 

V preteklem letu smo 92 študentom različnih fakultet omogočili praktično izobraževanje.
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V sodelovanju s odvisno družbo PS Zavarovalno zastopništvo smo v letu 2016 za 
zaposlene, ki so pridobili licenco za zavarovalnega zastopnika, organizirali obvezno 
izobraževanje »Trženje produktov zavarovalniških storitev in tehnike prodaje.« 

3.1.7  
Skrb za zaposlene v Pošti Slovenije
Za zdravje zaposlenih v Pošti Slovenije skrbimo z rednimi predhodnimi, obdobnimi in 
usmerjenimi preventivnimi pregledi, ki se jih je v letu 2016 udeležilo 2.387 zaposlenih. 
V mesecu maju 2016 se je 288 zaposlenih na izpostavljenih delovnih mestih udeležilo 
cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu. V mesecu decembru 2016 smo za 150 
prijavljenih organizirali cepljenje proti gripi. 

V okviru programa »Promocija zdravja na delovnem mestu« smo v letu 2016 začeli z 
različnimi aktivnostmi za zaposlene. Za ciljno skupino starejših delavcev, delavcev z 
daljšo delovno dobo ali večjimi zdravstvenimi težavami smo izvedli 5-dnevna preventivna 
zdravstvena izobraževanja v zdraviliškem kompleksu Terme Dobrna. Izpeljan je bil pilotski 
projekt »Zmanjševanje mišično-kostnih obolenj (ZMKO)«, ki je vključeval izobraževalne 
delavnice, medicinske posvete pri strokovnjakih ter strokovno vodeno telesno vadbo. Vsi 
zaposleni in njihovi ožji družinski člani so imeli na voljo brezplačno, anonimno telefonsko 
psihološko svetovanje (HAPS). Za boljše počutje delavcev in posledično zmanjšanje 
bolniških odsotnosti smo za zaposlene v dveh poslovnih enotah organizirali delavnice 
»MojeZdravoDelo«. Vzpostavljena je bila trenerska mreža inštruktorjev, ki zaposlenim na 
poštah, v poštnih logističnih centrih in na pogodbenih poštah nudi oporo pri njihovem 
delu in razvoju, hkrati pa veliko prispeva k boljšemu komuniciranju med strokovnimi 
službami družbe ter ostalimi organizacijskimi enotami. 

Z zaposlenimi ohranjamo neposredno komunikacijo tudi z dvema že uveljavljenima 
praksama. To sta »Informiranje in svetovanje zaposlenim« in »Dnevi odprtih vrat za 
zaposlene«. V prvem primeru imajo zaposleni možnost po telefonu enkrat tedensko 
predstaviti svoje težave bodisi na delovnem mestu bodisi osebne. V drugem primeru 
pa se lahko zaposleni nekajkrat letno s specifičnim primerom obrnejo neposredno 
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 2016 je bilo izplačanih 
82 solidarnostnih pomoči, od tega petim delavcem ob smrti ožjih družinskih članov. Ob 
koncu leta 2016 smo za 1.824 otrok zaposlenih organizirali božično-novoletne predstave 
ter otroke obdarili.

3.1.8  
Dodatno pokojninsko zavarovanje Skupine Pošta Slovenije
Zaposleni v Pošti Slovenije imajo možnost vključitve v kolektivno prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje pri Moji naložbi. Pošta od leta 2002 mesečno plačuje premije 
vsem, ki so izpolnili pristopni pogoj (eno leto zaposlitve v družbi) in se vključili v zavarovanje. 
Na dan 31. decembra 2016 je bilo v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 4.977 
zaposlenih, kar je 90,3 odstotka vseh zaposlenih. Višina mesečne premije je znašala 
20 evrov na zavarovanca.

Tudi zaposleni v odvisnih družbah imajo možnost vključitve v kolektivno prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje, in sicer:

•  EPPS pri Moji naložbi; v letu 2016 je bilo vključenih 89,4 odstotka zaposlenih, 
mesečna zavarovalna premija znaša 35 evrov na zaposlenega;

•  PS Logistika pri Moji naložbi; v letu 2016 je bilo vključenih 55,3 odstotka zaposlenih; 
mesečna zavarovalna premija znaša 3 odstotke bruto plače delavca; 

•  Feniksšped pri Prvi osebni zavarovalnici d. d; v letu 2016 je bilo vključenih 66,7 
odstotka zaposlenih; mesečna zavarovalna premija znaša 2,545 odstotka bruto 
plače delavca;

•  IPPS pri Moji naložbi; v letu 2016 je bilo vključenih 85,6 odstotka zaposlenih; 
mesečna zavarovalna premija znaša 20 evrov na zaposlenega.

•  PS Moj paket pri Moji naložbi; v letu 2016 je bilo vključenih 61,5 odstotka 
zaposlenih; mesečna zavarovalna premija znaša 20 evrov na zaposlenega.

3.1.9  
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom 
v Skupini Pošta Slovenije
V letu 2016 smo v sodelovanju z zaposlenimi uspešno izvajali skupno politiko za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Varnost in zdravje pri delu smo zagotavljali v 
skladu z zakonskimi zahtevami, postavljenimi cilji in zahtevami standarda OHSAS 18001. 
Izvajali smo potrebna usposabljanja za varno delo, preventivne zdravstvene preglede, 
ekološke meritve delovnega okolja, preglede delovne opreme, zagotavljali sistem za 
preprečevanje mobinga idr. V skladu s postavljenimi cilji smo nabavljali ergonomsko 
oblikovane stole za delavce, ki imajo težave s hrbtenico, nabavljali očala za delo z 
računalnikom, zaposlenim posojali medicinsko opremo Vita Life, da so jo uporabljali za 
hitrejše okrevanje po poškodbah in obolenjih. 

Za varstvo pred požarom skrbimo v skladu z zakonskimi predpisi in internimi akti. 
Sredstva in opremo za preprečevanje in gašenje požarov redno pregledujemo (požarna 
inšpekcija je opravila 40 nadzorov) in jo ustrezno vzdržujemo. K varnosti pred požarom 
spadajo tudi pregledi in vzdrževanje varnostne in nadomestne razsvetljave, električnih 
inštalacij in strelovodov, nadziranje urejenosti delovnih mest in delovne opreme ter 
izobraževanje zaposlenih. 

Naloge na področju varnosti in zdravja pri delu smo začeli izvajati tudi za odvisne družbe, 
in sicer za IPPS in PS Logistiko. V prvi fazi smo za obe družbi izdelali posamezne interne 
akte (pravilnike, navodila) in začeli z izvajanjem operativnih nalog, kot so pisanje napotnic 
za zdravstvene preglede, priprava dokumentacije za invalidske postopke, programov za 
usposabljanje itd. 

3.1.10  
Komuniciranje z zaposlenimi v Skupini Pošta Slovenije
S sistemom internega komuniciranja zaposlenim dajemo vse relevantne informacije o 
dogajanju zunaj in znotraj Skupine Pošta Slovenije. 

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 
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pa se z njegovo vsebino lahko seznanijo tudi na intranetu. Osnovni namen glasila je 
obveščanje zaposlenih o navodilih, pravilnikih, odredbah in splošnih pogojih, ki jih izdaja 
družba. Z aktualnimi informacijami zaposlene obveščamo tudi po e-pošti, z obvestili na 
oglasnih deskah in intranetu ter okrožnicami. 

3.1.11  
Politika raznolikosti v Skupini Pošta Slovenije
Skupina Pošte Slovenije se zavzema za enakopravnost možnosti pri zaposlovanju in 
kariernem razvoju in  uravnoteženo spolno strukturo zaposlenih. 

Graf 7: Strukturni delež zaposlenih po spolu

Skupno zaposlujemo 66 odstotkov moških in 34 odstotkov žensk. Na nivoju vrhnjega 
menedžmenta (poslovodstvo in direktorji ter njihovi namestniki, svetovalci, pooblaščenci 
poslovodstva) je 21 moških in 15 žensk (delež žensk predstavlja 42 %). Delež žensk je višji 
na nivoju srednjega menedžmenta (vodje), kjer je med menedžerji 56,3 odstotka žensk. 

V etičnem kodeksu Pošte Slovenije in njenih odvisnih družb se je Skupina Pošta Slovenije 
zavezala, da spoštujemo temeljne človekove pravice in svoboščine in da so kandidati za 
zaposlitev kot tudi vsi ostali zaposleni obravnavani po načelih enakosti, sorazmernosti 
in poštenosti, na podlagi individualnih lastnosti in meril. Politika raznolikosti v organih 
vodenja v Skupini Pošta Slovenije še ni bila oblikovana. Zagotovitev raznolikosti sestave 
organov nadzora opredeljuje Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko 
naložbo države, marec 2016, ki v točki 6.4 določa, da se naj pri sestavi nadzornega 
sveta med drugim v čim večji meri zagotavlja kontinuiteta in raznolikost sestave glede na 
lastnosti kot so starost, spol, mednarodna sestava ipd.
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3.2 
Družbena odgovornost 
Skupine Pošta Sloveni je
V Skupini Pošta Slovenije pripisujemo velik pomen družbeni odgovornosti. Strategija 
doniranja je tesno vpeta v naše poslovanje, zato finančno pomagamo pri izvedbi različnih 
projektov. Kot družbeno odgovorno podjetje podpiramo društva, institucije, zavode, 
ustanove ter mnoge humanitarne, izobraževalne in razvojne projekte ter tudi dejavnosti 
s področja kulture, izobraževanja, športa itd. Zavedajoč se svoje pomembne vloge pri 
uresničevanju mnogih ciljev in uspehov smo ponosni, da smo lahko del te zgodbe. 

Področja, na katerih smo aktivni, so raznolika, kar priča tudi raznovrstnost projektov. V 
letu 2016 smo med drugim: 

•  pomagali Zvezi prijateljev mladine Slovenije pri nakupu šolskih potrebščin za otroke iz 
socialno ogroženih družin; 

•  pripravili dobrodelno akcijo »Poštar Pavli polni šolske torbe«, v kateri smo Zvezi 
prijateljev mladine Slovenije predali materialne prispevke v obliki zvezkov, ravnil, barvic 
in drugih potrebščin za socialno ogrožene otroke;

•  podprli Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite pri izvedbi različnih 
programov, ki so namenjeni osebam z invalidnostjo; 

•  pomagali Planinskemu društvu Maribor Matica pri izvedbi letovanja za otroke;
•  pomagali Slovenskemu društvu Hospic, Območnemu odboru Maribor, ki nudi pomoč 
umirajočim in njihovim družinskim članom; 

•  podprli Slovensko matico pri njenem delovanju;
•  pomagali Fundaciji Leona Štuklja, ki skrbi za štipendije nadarjenim študentom; 
•  podprli Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje pri njegovem delovanju; 
•  podprli Ustanovo Mali vitez – Fundacijo za pomoč mladim, ozdravljenim od raka; 
•  podprli Sibahe – Slovensko banko hrane pri nakupu hrane in drugih osnovnih 
življenjskih pripomočkov;

•  podprli Društvo zaupni telefon Samarijan pri njegovem delovanju; 
•  pomagali Društvu diabetikov Maribor pri njegovem delovanju; 
•  podprli Veslaško zvezo Slovenije, ki skrbi za razvoj veslanja med mladimi v osnovnih 
šolah;

•  pomagali Domu Antona Skale pri izvedbi različnih aktivnosti.

KULTURNO-UMETNIŠK A, ŠPORTNA 
IN OSTALA DRUŠTVA 

Zaposleni se športno in kulturno udejstvujejo v Kegljaškem klubu Poštar v Ljubljani, 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. Slednja 
organizirajo izlete, pohode in prireditve ter skrbijo za vzdrževanje Poštarskega doma pod 
Plešivcem in Poštarskega doma na Vršiču ter za vzdrževanje planinskih poti. V letu 2016 
je na Poštarskem domu na Vršiču potekalo tradicionalno 49. srečanje planincev vseh 
treh planinskih društev. Za povezovanje upokojenih delavcev so dejavni klubi upokojenih 
delavcev Pošte po Sloveniji.

Kultura in umetnost sta zrcalo vsakega naroda in prav enako lahko rečemo za kulturno-
umetniško ustvarjanje posameznih podjetij oziroma njihovih zaposlenih, saj to prispeva 

Slednja 
organizi-
rata... ali 
Slednji 
organizi-
rajo...
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k večjemu ugledu in hkrati k boljšemu delu in boljšim medsebojnim odnosom. V okviru 
priznanega Kulturno-umetniškega društva Pošta Maribor deluje 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 s 85-letno 
tradicijo in moški pevski zbor s 53-letno tradicijo beležita vrsto pomembnih mednarodnih 
priznanj. Prav tako h glasbeni kulturi veliko prispeva tudi ljubiteljska glasbena šola, ki je 
s svojo 40-letno tradicijo vzgojila in oblikovala že veliko mladih talentov, ki so se kasneje 
pridružili pihalnemu orkestru. Skupina 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. 

LETOVANJE ZAPOSLENIH

Počitniška stanovanja Pošte Slovenije, ki so namenjena oddihu zaposlenih Skupine 
Pošta Slovenije, se nahajajo na Bledu, v Kranjski Gori, Gozdu - Martuljku, Bovcu, Izoli, 
Bernardinu (Portorožu), Piranu in Kopru. V letu 2016 so zaposleni v počitniških stanovanjih 
letovali 1.433 dni.

MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIK ACIJ

Muzej je v letu 2015 obeleževal 30 let ustanovitve in predstavlja rezultat dolgoletnega 
sodelovanja med Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije, Pošto Slovenije, Telekomom 
Slovenije in Tehniškim muzejem Slovenije. V okviru obeleževanja 30. obletnice delovanja 
je Muzej pošte in telekomunikacij pripravil občasno razstavo »30 let Muzeja pošte in 
telekomunikacij«, ki je bila na ogled od 17. decembra 2015 do 27. novembra 2016.

V aprilu 2016 je bila med Tehniškem muzejem Slovenije, Telekomom Slovenije in Pošto 
Slovenije podpisana nova Pogodba o delovanju Muzeja pošte in telekomunikacij o 
nadaljnjem sodelovanju med vsemi tremi ustanovitelji Muzeja pošte in telekomunikacij ter 
predvsem skupnem prizadevanju za njegovo ohranitev.

V Muzeju pošte in telekomunikacij si je bilo v letu 2016 mogoče ogledati muzejsko pot 
Dotakni se!, stalni zbirki Zgodovina pošte in Zgodovina telekomunikacij, razstavo (Tele)
komunikacije nekoč, danes, jutri, zgodovino Polhograjske graščine ter Krajevni muzej, 
v letu 2016 pa je Muzej pošte in telekomunikacij uvedel novost – zgodovino pošte in 
telekomunikacij je mogoče spoznati tudi s pomočjo zvočnih postaj in otroškega vodnika 
z nalogami, prilagojenimi otrokom.

KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI 
SKUPINE POŠTA SLOVENIJE

Skupina Pošta Slovenije zagotavlja celovito ponudbo poštnih, finančnih, zavarovalniških, 
logističnih in informacijskih storitev. Pri tem odgovorno sodeluje in načrtno komunicira 
z različnimi zunanjimi deležniki – s poslovnimi in pogodbenimi partnerji, dobavitelji, 
strokovno javnostjo, z lastnikom in nadzornimi organi, predstavniki oblasti, javno upravo, 
lokalnimi skupnostmi, končnimi uporabniki naših storitev, mediji, splošno javnostjo ter ne 
nazadnje tudi z domačo in tujo konkurenco. 

Tako kot doslej smo tudi v letu 2016 na področju komuniciranja z zunanjimi deležniki 
načrtno veliko časa namenili medijem, ki predstavljajo osrednjo komunikacijsko pot, prek 

katere Skupina Pošta Slovenije svoja sporočila in informacije prenaša do uporabnikov 
storitev in splošne javnosti ter tudi do ostalih ključnih deležnikov. 

V Skupini Pošta Slovenije smo deležnikom sporočil za medije in na novinarskih konferencah 
posredovali ključna sporočila v skladu z našo poslovno politiko in dostopom do informacij 
javnega značaja. 

3.3 
Odgovornost  do 
naravnega okol ja 
Skupine Pošta Sloveni je
V Skupini Pošta Slovenije opravljamo različne aktivnosti za varovanje okolja, naš vpliv 
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. Strategijo energetske učinkovitosti smo izvajali s projekti na področju ekologije in 
energetske učinkovitosti celotnega poštnega sistema, in sicer pri gradnji, posodabljanju 
in vzdrževanju objektov, transportu, ravnanju z odpadki in izobraževanju delavcev.

Ravnanje z odpadki je v letu 2016 potekalo v skladu z veljavno zakonodajo. Še naprej 
sledimo opredelitvam Načrta gospodarjenja z odpadki Skupine Pošta Slovenije od leta 
2014 do 2018, kjer so definirani ustrezni postopki za odgovorno ravnanje z odpadki. Večji 
del odpadkov predstavlja odpadna embalaža: v letu 2016 zbrali 156 ton kartonske in 
papirne embalaže, 56 ton odpadne plastične embalaže ter 190 ton lesne embalaže. To 
embalažo prepuščamo podjetju, pooblaščenemu za ravnanje z odpadno embalažo, tj. 
Gorenje Surovina. 

V letu 2016 smo v strokovnih službah družbe uvedli ekološke otoke, kjer so na ca. 
dvajsetih lokacijah postavljene posode za ločeno zbiranje odpadkov, koše pa smo 
umaknili iz pisarn. Z uvedbo ekoloških otokov in ločenim zbiranjem odpadkov smo 
količino mešanih komunalnih odpadkov zmanjšali za 600 litrov tedensko.

V skladu z okoljsko strategijo stalno izvajamo aktivnosti za energetsko učinkovitost 
transporta, kamor spada tudi uvajanje ekoloških vozil: v letu 2016 smo jih v dostavi 
skupaj uporabljali 65, od tega 42 električnih koles, 19 električnih skuterjev in štiri električne 
avtomobile. Uvajanje električnih prevoznih sredstev ob pozitivnem ekološkem vidiku 
pripomore tudi k humanizaciji dela pri dostavi poštnih pošiljk.

Družbena odgovornost podjetja se kaže tudi v ekološki osveščenosti in skrbi 
za energetsko učinkovitost pri investicijah v stavbe. Cilj strategije energetske 
učinkovitosti stavb Pošte Slovenije je doseganje učinkovite rabe energije v stavbah, 
to je zmanjšanje porabe in stroškov energije. Načrtujemo uporabo obnovljivih virov 
(kogeneracije, toplotne črpalke ipd.), kjer so za to dani pogoji, ob upoštevanju načela 
gospodarnosti, pri nabavah upoštevamo določila »zelenih javnih naročil«, načrtujemo 
energetsko učinkovito gradnjo in vzdrževanje stavb (zamenjava izolacije, oken/vrat, 
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zamenjava vrste energenta za ogrevanje in hlajenje ipd.) ter druge ukrepe (prilagoditve 
delovnega okolja, navodila zaposlenim glede uporabe električnih porabnikov ipd.).

V skladu z usmeritvami strategije energetske učinkovitosti in plana projektov 
smo v letu 2016 izvajali 13 projektov, med katerimi je bila postavitev kogeneracije na 
paketni pretovorni pošti Celje, energetska sanacija objektov, vzpostavitev centralnih 
nadzornih sistemov nad delovanjem ogrevalnih in hladilnih sistemov z integracijo toplotnih 
podpostaj, plinskih kotlovnic in možnostjo meritve porabe električne energije na večjih 
objektih, vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb na več objektih in zamenjava 
sistema ogrevanja na več objektih. 

V ogrevalni sezoni 2015/2016 je Pošta Slovenije pri ogrevanju objektov ustvarila za 
1.269.945 kWh prihranka končne energije, kar znaša 9,4 odstotka prihranka končne 
energije glede na povprečje porabe energije v pretekli ogrevalni sezoni. Stroški ogrevanja 
so bili nižji za 95.945 evrov. V ozračje smo glede na primerjalno obdobje izpustili za 
271.907 kg oz. 12,4 odstotka CO2 manj.

Učinki izvedenih projektov kažejo ugodno sliko na stroškovni strani, z zagonom 
naprav kogeneracij pa s proizvodnjo električne energije tudi na prihodkovni strani, 
saj smo iz tega naslova v letu 2016 beležili prihodke v višini 151 tisoč evrov.



RAČUNOVODSKO  

POROČILO 

 SKUPINE  

POŠTA SLOVENIJE

Rast Skupine 
povezujemo  

z rast jo  
paketnih, 
celov i t ih 

logist ičnih in 
informaci jsk ih 

stor i tev.
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4.1 
Poroči lo neodvisnega 
rev izor ja  za Skupino 
Pošta Sloveni je



LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

94 95

LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE POŠTA SLOVENIJE   RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE POŠTA SLOVENIJE   

4.2 
Iz java poslovodstva 
Pošte Sloveni je  d.  o.  o. 
o odgovornost i  in  o 
neoškodovanju
Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. je odgovorno za pripravo letnega poročila 
Skupine Pošta Slovenije za leto 2016 ter računovodskih izkazov, ki po njegovem najboljšem 
mnenju vključujejo pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja Skupine ter njenega finančnega 
položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganj, ki so jim Pošta Slovenije d. o. o. in družbe, 
vključene v konsolidacijo, kot celota izpostavljene.

Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. zagotavlja, da je letno poročilo Skupine Pošta 
Slovenije z vsemi sestavnimi deli pripravljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih 
izkazov Skupine Pošta Slovenije dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da 
so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da 
letno poročilo Skupine Pošta Slovenije predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega 
stanja Skupine in izidov njenega poslovanja v letu 2016.

Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. je odgovorno tudi za ustrezno vodenje 
računovodstva in za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev 
ter potrjuje, da so računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, izdelani na podlagi predpostavke 
o nadaljnjem poslovanju Skupine Pošta Slovenije ter v skladu z veljavno zakonodajo in 
Mednarodnimi računovodskimi standardi poročanja, kot jih je sprejela EU.

Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. je odgovorno za ukrepe za preprečevanje in 
odkrivanje prevar ter nepravilnosti, prav tako za ohranjanje vrednosti premoženja Skupine 
Pošta Slovenije.

Lokalne davčne oblasti lahko po poročevalskem datumu preverijo poslovanje družb v Skupini 
Pošta Slovenije, kar lahko povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih 
obresti in kazni iz naslova davka iz dohodka pravnih oseb ali drugih davkov ter dajatev. 
Poslovodstvo Pošte Slovenije d. o. o. ni seznanjeno z okoliščinami, ki bi lahko povzročile 
morebitno pomembno obveznost iz tega naslova. 

Poslovodstvo Pošte Slovenije d. o. o. je seznanjeno z vsebino sestavnih delov letnega poročila 
Skupine Pošta Slovenije za leto 2016 in s tem tudi s celotnim letnim poročilom. Z njim se 
strinjamo in to potrjujemo s svojim podpisom. 

Maribor, 12. 5. 2017

Vinko Filipič
član poslovodstva

Mag. Andrej Rihter
namestnik generalnega 

direktorja

Mag. Boris Novak
generalni direktor
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4.3 
Konsol id i rani 
računovodsk i  izkazi 
Skupine Pošta Sloveni je
Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba 
brati v povezavi z njimi.

4.3.1  
Konsolidiran izkaz finančnega položaja na dan 31. 12. 2016

v EUR

Postavka Pojasnila 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015 Indeks

1 2 3 4 5 6=3/4

SREDSTVA 275.784.226 264.747.707 261.445.198 104

A) Dolgoročna sredstva 185.980.972 191.896.318 181.934.826 97

 I.  Neopredmetena sredstva in 
dolgoročne časovne razmejitve

2.868.610 3.754.808 2.137.837 76

1. Dolgoročne premoženjske pravice 1 420.176 623.293 205.888 67

2. Dobro ime 1 1.315.679 1.625.313 309.634 81

3. Druga neopredmetena sredstva 1 772.987 1.185.228 1.335.248 65

4. Druge dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve

2 359.768 320.974 287.067 112

II. Opredmetena osnovna sredstva 3 169.428.621 173.182.894 164.617.727 98

1. Zemljišča in zgradbe 136.970.265 139.892.622 132.565.169 98

a) Zemljišča 15.262.064 15.987.070 11.231.516 95

b) Zgradbe 121.708.201 123.905.552 121.333.653 98

2. Proizvajalne naprave in stroji 28.234.917 28.479.650 28.208.413 99

3. Druge naprave in oprema 1.087.356 1.029.469 183.859 106

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se 
pridobivajo

3.136.082 3.781.153 3.660.286 83

a) Opredmetena osnovna sredstva v 
gradnji in izdelavi

3.136.082 3.781.153 3.660.286 83

b)  Predujmi za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev

0 0 0

III. Naložbene nepremičnine 3a 7.160.500 4.936.801 4.055.246 145

IV. Dolgoročne finančne naložbe 4 3.802.953 4.008.123 4.899.415 95

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen 
posojil

38.871 248.311 1.905.445 16

a) Delnice in deleži v družbah v Skupini 0 0 1.500.000

b) Druge dolgoročne finančne naložbe 38.871 248.311 405.445 16

2.  Dolgoročne finančne naložbe v 
pridruženih podjetjih po kapitalski 
metodi

2.963.273 2.958.997 2.891.094 100

v EUR

Postavka Pojasnila 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015 Indeks

1 2 3 4 5 6=3/4

3. Dolgoročna posojila 800.809 800.815 102.876 100

a) Druga dolgoročna posojila 800.809 800.815 102.876 100

V. Dolgoročne poslovne terjatve 5 824.739 1.057.586 1.216.449 78

1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 824.739 1.057.586 1.216.449 78

VI. Odložene terjatve za davek 6 1.895.548 4.956.106 5.008.152 38

B) Kratkoročna sredstva 79.725.586 65.367.832 72.807.052 122

I.  Sredstva (skupine za odtujitev)  
za prodajo

7 540.443 37.826 85.555 1.429

II. Zaloge 8 1.491.774 1.480.531 1.429.004 101

1. Material 353.199 372.018 329.275 95

2. Trgovsko blago 1.138.575 1.108.513 1.099.729 103

III. Kratkoročne finančne naložbe 9 0 49.155 144.387 0

a) Druge kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0

1. Kratkoročna posojila 0 49.155 144.387 0

a) Druga kratkoročna posojila 0 49.155 144.387 0

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 10 39.885.318 33.736.838 30.534.300 118

1.  Kratkoročne poslovne terjatve  
do kupcev

34.533.038 31.573.293 28.889.488 109

2.  Kratkoročne poslovne terjatve  
do drugih

5.352.279 2.163.545 1.644.812 247

V. Denarna sredstva 11 37.808.051 30.063.482 40.613.806 126

C) Kratkoročne časovne razmejitve 12 10.077.668 7.483.557 6.703.320 135

v EUR

Postavka Pojasnila 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015 Indeks

1 2 3 4 5 6=3/4

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 275.784.226 264.747.707 261.445.198 104

A) Kapital 13 218.255.904 211.861.528 204.432.319 103

I. Vpoklicani kapital 121.472.482 121.472.482 121.472.482 100

1. Osnovni kapital 121.472.482 121.472.482 121.472.482 100

II.Kapitalske rezerve 80.392.585 80.392.585 85.697.131 100

III. Rezerve iz dobička 785.743 356.145 16.809.013 221

1. Zakonske rezerve 785.743 356.145 6.978.709 221

2. Druge rezerve iz dobička 0 0 9.830.304 0

IV. Presežek iz prevrednotenja -682.780 -337.968 47.368 202

V. Preneseni čisti dobiček 6.254.867 0 2.165.098 0

VI. Prenesena čista izguba 0 0 29.189.828 0

VI. Čisti dobiček poslovnega leta 9.559.822 9.320.615 7.410.021 103

VII. Čista izguba poslovnega leta 0 0 0 0

VII. Čisti dobiček manjšinskega lastnika 0 0 0 0

VII.  Kapital lastnika  
neobvladujočega deleža

473.185 657.669 21.034 72

B)  Rezervacije in dolgoročne  
pasivne časovne razmejitve

16.662.771 17.764.700 16.935.890 94

1. Rezervacije 14 16.662.771 17.764.694 16.935.890 94

2.  Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 6 0 0

C) Dolgoročne obveznosti 15 47.082 17.146 3.802.516 275
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v EUR

Postavka Pojasnila 31. 12. 2016 31. 12. 2015 1. 1. 2015 Indeks

1 2 3 4 5 6=3/4

I. Dolgoročne finančne obveznosti 47.082 17.146 3.802.516 275

1.  Dolgoročne finančne obveznosti  
do bank

0 0 3.750.000 0

2. Druge dolgoročne finančne obveznosti 47.082 17.146 52.516 275

Č) Kratkoročne obveznosti 16 29.142.662 25.822.258 26.783.118 113

I. Kratkoročne finančne obveznosti 71.355 39.710 1.282.923 180

1.  Kratkoročne finančne obveznosti  
do bank

36.286 4.453 1.250.498 815

2.  Druge kratkoročne finančne obveznosti 35.069 35.257 32.425 99

II. Kratkoročne poslovne obveznosti 29.071.307 25.782.548 25.500.195 113

1.  Kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev

9.255.831 8.306.172 8.097.556 111

2. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 19.815.475 17.476.376 17.402.639 113

D) Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 17 11.675.807 9.282.075 9.491.355 126

V razkritju 48 so pojasnjeni vplivi prehoda na MSRP.

4.3.2  
Konsolidiran izkaz poslovnega izida za obdobje januar-december 2016

v EUR

Postavka Pojasnila 2016 2015 2015 SRS Indeks

1 2 3 4 5 6 = 3/4

1. Čisti prihodki od prodaje 19 231.910.980 225.377.500 225.377.500 103

a)  Čisti prihodki od prodaje  
na domačem trgu

220.490.778 216.348.567 216.348.567 102

b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 11.420.202 9.028.933 9.028.933 126

2.  Usredstveni lastni proizvodi  
in lastne storitve

19 2.950 3.109 3.109 95

3. Subvencije, dotacije 20 2.282.020 1.309.162 1.309.162 174

4. Drugi poslovni prihodki 21 2.540.172 687.323 687.323 370

5. Stroški blaga, materiala in storitev 22 64.378.778 60.076.988 60.076.988 107

a)  Nabavna vrednost prodanega blaga 
in materiala ter stroški porabljenega 
materiala

13.944.741 13.774.383 13.774.383 101

b) Stroški storitev 50.434.037 46.302.605 46.302.605 109

6. Stroški dela 23 141.781.340 139.759.577 139.759.577 101

a) Stroški plač 105.644.697 104.787.206 104.787.206 101

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 10.753.549 10.846.525 10.846.525 99

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 7.743.416 7.670.399 7.670.399 101

d) Drugi stroški dela 17.639.677 16.455.447 16.455.447 107

7. Odpisi vrednosti 15.452.389 15.438.157 16.943.033 100

a) Amortizacija 24 13.925.515 13.702.669 14.628.179 102

b)  Prevrednotovalni poslovni odhodki 
pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih

25 1.081.810 1.257.661 1.837.027 86

v EUR

Postavka Pojasnila 2016 2015 2015 SRS Indeks

1 2 3 4 5 6 = 3/4

c)  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih

26 445.064 477.827 477.827 93

8. Drugi poslovni odhodki 27 2.919.152 3.095.043 3.095.043 94

a) Rezervacije 111.800 148.875 148.875 75

b) Drugi stroški 2.807.352 2.946.168 2.946.168 95

9. Finančni prihodki iz deležev 28 456.820 383.606 383.606 119

a)  Finančni prihodki iz deležev  
v pridruženih družbah

382.101 379.885 379.885 101

b)  Finančni prihodki iz deležev  
v drugih družbah

74.719 3.700 3.700 2.019

c) Finančni prihodki iz drugih naložb 21 21 0

10. Finančni prihodki iz danih posojil 28 57.208 145.145 145.145 39

a) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 57.208 145.145 145.145 39

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 28 342.337 493.092 493.092 69

a)  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  
do drugih

342.337 493.092 493.092 69

12.  Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov 
finančnih naložb

29 0 156.986 156.986 0

13.  Finančni odhodki iz finančnih 
obveznosti

29 286.087 463.002 463.002 62

a)  Finančni odhodki iz posojil,  
prejetih od bank

9 56.865 56.865 0

b)  Finančni odhodki iz drugih  
finančnih obveznosti

286.078 406.137 406.137 70

14.  Finančni odhodki  
iz poslovnih obveznosti

29 124.618 114.806 114.806 109

a)  Finančni odhodki iz obveznosti do 
dobaviteljev in meničnih obveznosti

75.659 76.537 76.537 99

b)  Finančni odhodki iz drugih  
poslovnih obveznosti

48.960 38.269 38.269 128

15. Drugi prihodki 30 778.768 800.257 800.257 97

16. Drugi odhodki 31 495.151 389.212 389.212 127

17. Davek iz dobička 32 84.579 19.991 19.991 423

18. Odloženi davki 32 3.060.558 52.045 52.045 5.881

19.  ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA

9.788.604 9.633.387 8.128.510 102

Čistni poslovni izid obračunskega 
obdobja lastnika neobvladujočega deleža

-184.288 -43.373 -43.373 425

Čistni poslovni izid obračunskega obdobja 
lastnika obvladujoče družbe

9.972.892 9.676.760 8.171.884 103
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4.3.3  
Konsolidiran izkaz drugega vseobsegajočega donosa na dan 31. 12. 2016

v EUR

Vsebina 2016 2015

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 9.788.604 9.633.387

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo -3.872 -4.395

Spremembe presežka iz prevrednotenja iz naslova aktuarskih preračunov -376.497 -379.421

Druge sestavine vseobsegajočega donosa -1.329 -363

Celotni vseobsegajoči donos 9.406.906 9.249.208

Celotni vseobsegajoči donos lastnika obvladujoče družbe 9.591.151  9.292.574  

Celotni vseobsegajoči donos lastnika neobvladujočega deleža -184.245 -43.365

Vse sestavine drugega vseobsegajočega donosa, ki so prikazane na dan 31. 12. 2016, 
ne bodo imele vpliva na bodoče izkaze poslovnega izida.

4.3.4  
Konsolidiran izkaz denarnega toka za obdobje januar-december 2016

v EUR

Elementi Pojasnila Leto Indeks

2016 2015

1 2 3 4 5=3/4

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Prejemki pri poslovanju 33 301.308.962 287.716.612 105

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 300.663.279 287.159.228 105

Drugi prejemki pri poslovanju 645.683 557.384 116

b) Izdatki pri poslovanju 37 -275.935.831 -266.204.090 104

Izdatki za nakupe materiala in storitev -110.094.630 -98.182.610 112

- nakup materiala in storitev -80.027.859 -72.488.054 110

- nakup materiala in blaga na zalogo -1.458.428 -2.311.371 63

- nakup komisijskega blaga -6.671.669 -7.129.695 94

- nakup blaga za posredniško prodajo -15.021.994 -16.253.490 92

- izdatki za nakazilo odkupnine brez UPN -6.914.680 0 0

Izdatki za plače in deleže zaposlencev 
v dobičku

-102.539.145 -102.930.104 100

- izdatki za plače -102.539.145 -102.930.104 100

Izdatki za dajatve vseh vrst -62.280.273 -63.785.361 98

- DDV -21.344.586 -21.301.899 100

- prispevki od plač in ostali davki 38 -39.041.965 -40.453.018 97

- davek na finančne storitve -1.893.722 -2.030.444 93

Drugi izdatki pri poslovanju -1.021.783 -1.306.015 78

-  AKOS - pristojb. za opravljanje univerzal. 
storitev

-262.629 -481.299 55

- drugi izdatki -759.154 -824.716 92

c)  Pozitivni ali negativni denarni izid pri 
poslovanju (a + b)

25.373.131 21.512.522 118

B.  DENARNI TOKOVI PRI 
INVESTIRANJU

a) Prejemki pri investiranju 34 194.118.321 205.269.810 95

v EUR

Elementi Pojasnila Leto Indeks

2016 2015

1 2 3 4 5=3/4

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

35 437.346 547.919 80

Prejemki od odtujitve  
opredmetenih osnovnih sredstev

594.579 721.891 82

Prejemki od odtujitve  
dolgoročnih finančnih naložb

280.000 0 0

Prejemki od odtujitve  
kratkoročnih finančnih naložb

192.806.396 204.000.000 95

b) Izdatki pri investiranju 39 -214.863.803 -217.976.069 99

Izdatki za pridobitev  
neopredmetenih sredstev

-24.986 -46.724 53

Izdatki za pridobitev  
opredmetenih osnovnih sredstev

-15.941.091 -24.970.675 64

Izdatki za pridobitev  
dolgoročnih finančnih naložb

0 -700.000 0

Izdatki za pridobitev  
kratkoročnih finančnih naložb

-198.897.726 -192.258.670 103

c.  Pozitivni ali negativni denarni izid pri 
investiranju (a + b)

-20.745.482 -12.706.259 163

C.  DENARNI TOKOVI PRI 
FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 36 36.286 0 0

Prejemki od povečanja  
kratkoročnih finančnih obveznosti

36.286 0 0

b) Izdatki pri financiranju 40 -3.015.220 -7.611.474 40

Izdatki za dane obresti,  
ki se nanašajo na financiranje

41 -1.500 -57.246 3

Izdatki za odplačila  
dolgoročnih finančnih obveznosti

0 -5.000.000 0

Izdatki za odplačila  
kratkoročnih finančnih obveznosti

-13.720 -54.228 25

Izdatki za izplačila dividend in  
drugih deležev v dobičku

-3.000.000 -2.500.000 120

c.  Pozitivni ali negativni denarni izid pri 
financiranju (a + b)

-2.978.934 -7.611.474 39

Č. Denarni izid v obdobju (c+c+c) 1.648.715 1.194.789 138

D. Začetno stanje denarnih sredstev 5.294.378 4.105.080 129

E. Promet denarnih sredstev v blagajni -205 -1.374 15

F. Promet na posebnih računih 10.072 -36 0

G. Tečajne razlike -4.386 -4.081 107

H. Končno stanje denarnih sredstev 6.948.574 5.294.378 131

I. Stanje depozitov v bankah 30.859.477 24.769.104 125

J. Končno stanje denarnih sredstev in 
njihovih ustreznikov

42 37.808.051 30.063.482 126
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4.3.5  
Konsolidiran izkaz gibanja kapitala za leto 2016 in 2015

v EUR

Vsebina Pojasnilo Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz dobička Rezerve, 
nastale zaradi 
vrednostenja 

po pošteni 
vrednosti

Preneseni 
čisti poslovni 

izid

Čisti 
poslovni izid 
poslovnega 

leta

Skupaj kapital 
lastnika 

obvladujočih 
deležev

Skupaj kapital 
manjšinskih 

deležev

Skupaj kapital 

Osnovni 
kapital

Skupaj Zakonske 
rezerve

Druge rezerve 
iz dobička

1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9 10 11= 
3+4+5+8+9+10

12 13=11+12

A.1. Stanje 31. decembra 2014 121.472.482 85.697.131 16.809.013 6.978.709 9.830.304 47.368 2.165.098 7.410.021 233.601.113 21.034 233.622.147

b) Prehod na MSRP - prenesena izguba 48 -29.189.828 -29.189.828 -29.189.828

A.2. Stanje po MSRP 1. januarja 2015 121.472.482 85.697.131 16.809.013 6.978.709 9.830.304 47.368 -27.024.730 7.410.021 204.411.285 21.034 204.432.319

B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 0 -2.500.000 680.000 -1.820.000

a) Izplačilo dividend -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000

b) Druge spremembe lastniškega kapitala - manjšinski delež 680.000 680.000

B.2. Celotni vseobsegajoči donos leta 2015 0 0 0 0 0 -384.186 0 9.676.760 9.292.574 -43.365 9.249.208

a) Vnos čistega poslovnega izida leta 2015 9.676.760 9.676.760 -43.373 9.633.387

b) Sprememba presežka iz prevrednotenja tečajnih razlik 146 146 8 153

c)  Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po 
pošteni vrednosti

-4.395 -4.395 0 -4.395

d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa-aktuarski preračuni -379.421 -379.421 0 -379.421

e) Druge sestavine vseobsegaječega donosa poročevalskega obdobja -516 -516 -516

B.3. Spremembe v kapitalu 0 -5.304.546 -16.452.868 -6.622.564 -9.830.304 -1.150 29.524.730 -7.766.166 0 0

a)  Razporeditev preostalega čistega dobička leta 2015  
na druge sestavine kapitala

356.145 356.145 -356.145 0 0 0

č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala -5.304.546 -16.809.013 -6.978.709 -9.830.304 22.113.559 0 0 0

b) Prenos sorazmernega dela rezervacij iz odpravnin -1.150 1.150 0 0

c)  Razporeditev preostalega čistega dobička leta 2015  
na druge sestavine kapitala 

7.410.021 -7.410.021 0 0

C. Stanje po MSRP 31. december 2015 121.472.482 80.392.585 356.145 356.145 0 -337.968 0 9.320.615 211.203.859 657.669 211.861.528

Preračuni za nazaj -12.146 -12.146 -231 -12.376

A.1. Stanje po MSRP 1. januarja 2016 121.472.482 80.392.585 356.145 356.145 0 -337.968 -12.146 9.320.615 211.191.713 657.438 211.849.151

B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 -3.000.000 0 -3.000.000 0 -3.000.000

a) Izplačilo dividend 43 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000

B.2. Celotni vseobsegajoči donos leta 2016 0 0 0 0 0 -381.741 0 9.972.892 9.591.151 -184.245 9.406.906

a) Vnos čistega poslovnega izida leta 2016 9.972.892 9.972.892 -184.288 9.788.604

b)  Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb  
po pošteni vrednosti

44 -3.872 -3.872 0 -3.872

c) Druge sestavine vseobsegajočega donosa-aktuarski preračuni 45 -376.497 -376.497 0 -376.497

d) Druge sestavine vseobsegaječega donosa poročevalskega obdobja -1.372 -1.372 43 -1.329

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 429.598 429.598 0 36.929 9.267.013 -9.733.685 -145 -8 -153

a)  Razporeditev preostalega čistega dobička leta 2016  
na druge sestavine kapitala

46 429.598 429.598 -429.598 0 0 0

b) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala -146 -16.528 16.528 -146 -8 -153

c) Prenos sorazmernega dela rezervacij iz odpravnin 47 37.075 -37.075 0 0 0

d)  Razporeditev preostalega čistega dobička leta 2015  
na druge sestavine kapitala

9.320.615 -9.320.615 0 0

C. Stanje po MSRP 31. december 2016 121.472.482 80.392.585 785.743 785.743 0 -682.780 6.254.867 9.559.822 217.782.719 473.185 218.255.904
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4.4  
Uvodna pojasni la  in 
računovodske usmer i t ve
V skupinskih računovodskih izkazih je Skupina predstavljena, kot da gre za eno podjetje. 
Skupinski (konsolidirani) računovodski izkazi so sestavljeni na podlagi posamičnih 
računovodskih izkazov uskupinjenih podjetij z ustreznimi konsolidacijskimi popravki, ki pa 
niso predmet knjiženja v računovodskih razvidih uskupinjenih podjetij.

Pošta Slovenije d. o. o. je v 100-odstotni lasti RS in je obvladujoča družba Skupine Pošta 
Slovenije s sedežem Slomškov trg 10, 2000 Maribor, konsolidirani računovodski izkazi 
za leto, ki se je končalo 31. 12. 2016, se nanašajo na Skupino Pošte, ki jo sestavljajo 
obvladujoča družba in njene odvisne družbe.

Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Pošta Slovenije se nahajajo na sedežu 
obvladujoče družbe Pošta Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor. 

Ključno področje delovanja Skupine Pošta Slovenije in njena primarna dejavnost je 
izvajanje univerzalne poštne storitve. Poleg tega pa imajo v družbi veliko vlogo tudi druge 
poštne in kurirske storitve, storitve informatike, logistične in denarne storitve ter prodaja 
blaga. Razen teh Skupina Pošta Slovenije opravlja še vrsto drugih dejavnosti.

Skupino sestavljajo:
1. obvladujoče podjetje,
2. podjetja, odvisna zaradi prevladujočega vpliva Pošte Slovenije.

Obvladovanje je zmožnost odločanja o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja za 
pridobivanje koristi iz njegovega delovanja. 

V primeru obvladujočega podjetja in od njega odvisnih podjetij gre za popolno 
uskupinjevanje, ki je združevanje računovodskih izkazov obvladujočega podjetja in od 
njega odvisnih podjetij tako, da se seštevajo sorodne postavke sredstev, dolgov, kapitala, 
prihodkov in odhodkov ter izločijo finančne naložbe obvladujočega podjetja v kapital 
odvisnih podjetij, medsebojne poslovne terjatve in poslovne obveznosti, medsebojni 
prihodki in odhodki in posebej izkažejo manjšinski deleži v kapitalu, čistem dobičku in 
vseobsegajočem donosu.

V popolno konsolidacijo so zajete odvisne družbe EPPS, Feniksšped, PS Moj paket, PS 
Zavarovalno zastopništvo, IPPS, PS Logistika in APS PLUS.

V posamičnih računovodskih izkazih odvisnih družb so za podobne poslovne dogodke 
uporabljene enotne računovodske usmeritve in so posamični računovodski izkazi 
uskupinjenih podjetij sestavljeni za poslovno leto, ki se konča z istim dnem kot v matični 
oz. obvladujoči družbi.

Pridruženo podjetje je podjetje, v katerem ima naložbenik pomemben vpliv in ki ni 
odvisno podjetje, v skupinskih računovodskih izkazih pa se naložba v pridruženo podjetje 
obračunava z uporabo kapitalske metode. 

Po kapitalski metodi je v konsolidirane računovodske izkaze zajeta pridružena družba 
Športna loterija.

Družbe v Skupini spremljajo tveganja in jih skušajo obvladovati na vseh ravneh poslovanja. 
Ustrezno upravljanje tveganj se zagotavlja z njihovim pravočasnim prepoznavanjem in 
obvladovanjem ter usmeritvami in politikami, opredeljenimi v poslovnih načrtih družb v 
Skupini, in v okviru procesa korporativnega upravljanja s tveganji.

Poslovanje Skupine je izpostavljeno strateškim, poslovnim in finančnim tveganjem, ki so 
odvisna od tržnih zakonitosti, kar zahteva njihovo aktivno spremljanje, ki poteka v okviru 
procesov korporativnega upravljanja s tveganji obvladujoče družbe. 

Računovodske usmeritve ter narava in stopnja pomembnosti razkritij so opredeljeni v 
internem aktu Pošte in se za leto 2016 niso spreminjali.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Računovodski izkazi Skupine so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, v skladu s pojasnili, 
ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje MSRP (OPMSRP) in kot jih je sprejela tudi Evropska 
unija, in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD).

Na dan bilance stanja glede na proces potrjevanja standardov v Evropski uniji v 
računovodskih usmeritvah Skupine Pošta Slovenije ni razlik med uporabljenimi MSRP in 
MSRP, ki jih je sprejela Evropska unija.

Podlage za merjenje

Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen pri za prodajo 
razpoložljivih finančnih sredstev, pri katerih je upoštevana poštena vrednost. 

Funkcijska in predstavitvena valuta

Priloženi računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, torej v funkcijski valuti družbe. Vse 
računovodske informacije predstavljene v evrih so zaokrožene na eno enoto. 

Uporaba ocen in presoj

Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov v skladu z MSRP podati ocene, 
presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane 
vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh 
ocen odstopajo. 

Ocena med drugim vključuje določitev življenjske dobe nepremičnin, naprav in opreme ter 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev, popravke vrednosti zalog in terjatev, predpostavke, 
pomembne za aktuarski izračun v zvezi z določenimi zaslužki zaposlenih, predpostavke, 
ki so vključene v izračun morebitnih rezervacij za tožbe, ter predpostavke in ocene za 
slabitev dobrega imena. Ne glede na to, da uprava obvladujoče družbe med pripravo 
predpostavk skrbno prouči vse dejavnike, ki na to vplivajo, je možno, da se dejanske 
posledice poslovnih dogodkov razlikujejo od ocenjenih. Zato je treba pri računovodskih 
ocenah upoštevati morebitne spremembe poslovnega okolja, nove poslovne dogodke, 
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dodatne informacije in izkušnje. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, 
v katerem se ocena popravi, ter za vsa prihodnja leta, na katera popravek vpliva.

Obvladujoča družba najmanj enkrat na leto preverja, ali obstajajo indikatorji za slabitev za 
posamezne denar ustvarjajoče enote.

Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in odločilnih presojah, ki se opravljajo 
v procesu izvajanja računovodskih usmeritev in ki najbolj vplivajo na zneske v 
računovodskih izkazih, so:

•  Preizkus oslabitve nefinančnih sredstev
Obvladujoča družba najmanj enkrat na leto preverja, ali obstajajo indikatorji za 
oslabitev za posamezne denar ustvarjajoče enote, pri čemer se nadomestljiva 
vrednost nefinančnih sredstev ugotavlja na osnovi sedanje vrednosti denarnih tokov, 
kar temelji na oceni pričakovanih denarnih tokov iz denar ustvarjajoče enote kot tudi 
določitvi primerne diskontne stopnje.

•  Preizkus oslabitev terjatev
Ob izdelavi računovodskih izkazov (najmanj letno) posamezne družbe Skupine 
Pošta Slovenije oblikujejo popravek vrednosti oziroma oslabitev terjatev, za katere se 
domneva, da ne bodo poravnane v celotnem znesku ali da sploh ne bodo poravnane. 
Podlaga za izračun popravka je enotna metodologija, ki velja za Skupino.

•  Pozaposlitveni zaslužki zaposlenih
V okviru obvez za zaposlitvene zaslužke zaposlenih je evidentirana sedanja vrednost 
odpravnin ob upokojitvi. Pripoznane so na osnovi aktuarskega izračuna, ki temelji na 
predpostavkah in ocenah, veljavnih v času nastanka izračuna, ki se zaradi sprememb 
v prihodnje lahko razlikujejo od dejanskih predpostavk, ki bodo veljale takrat. To 
se nanaša predvsem na določitev diskontne stopnje, ocene fluktuacije zaposlenih, 
ocene smrtnosti in ocene rasti plač. Obveze za pozaposlitvene zaslužke zaposlenih 
so zaradi kompleksnosti aktuarskega izračuna in dolgoročnega značaja občutljive za 
spremembe navedenih ocen.

•  Rezervacije za tožbe in pogojne obveznosti
Rezervacija je pripoznana, ko ima družba zaradi preteklega dogodka pravne ali 
posredne obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti, in če je verjetno, da bo pri 
poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi. 
Uprava obvladujoče družbe redno preverja, ali je za poravnavo možne obveznosti 
verjeten odliv sredstev, ki omogočajo ekonomske koristi. Če postane verjeten, se 
možna obveznost prerazporedi tako, da se v računovodskih izkazih zanjo oblikuje 
rezervacija v trenutku, ko se spremeni stopnja verjetnosti.

•  Preizkus slabitve dobrega imena
Na dan vsakega poročanja mora družba oceniti, ali obstaja kakšno znamenje, da 
utegne biti dobro ime oslabljeno. Pri ocenjevanju, ali obstaja kakšno znamenje, da 
utegne biti sredstvo oslabljeno, družba upošteva znamenja iz zunanjih in notranjih 
virov informacij.
Če obstaja kakršnokoli znamenje, družba oceni nadomestljivo vrednost. Kot 
nadomestljiva vrednost se šteje poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje ali 
vrednosti pri uporabi, odvisno od tega, katera je večja. Če poštene vrednosti ni mogoče 
zanesljivo izmeriti, se kot nadomestljiva vrednost upošteva vrednost pri uporabi. Pri 
izračunu vrednosti sredstva pri uporabi mora družba upoštevati oceno prihodnjih 
denarnih tokov, ki jih pričakuje iz sredstva, pričakovanja o možnih spremembah 
vrednosti ali časovnih razporeditvah ter prihodnjih denarnih tokov, časovno vrednost 
denarja (diskontna stopnja), ceno za prevzem negotovosti, ki so del sredstva, ter 
druge merodajne dejavnike (npr. nelikvidnost).
Pri oceni slabitve dobrega imena, ki ga je Skupina Pošta Slovenije pripoznala med 
svojimi neopredmetenimi sredstvi, je izhajala iz bodočih denarnih tokov denar 
ustvarjajočih enot, ki jih je možno locirati na posamezno dobro ime. 

Dobro ime Vilamedia, ki je bilo pripoznano v računovodskih izkazih Skupine Pošta 
Slovenije in katerega nabavna vrednost ob pripojitvi je znašala 309.634 evrov, se 
nanaša na dejavnost nenaslovljene direktne pošte. Iz informacij, ki so bile pridobljene 
s strani poslovodstva, se bo dejavnost nenaslovljene direktne pošte s 1. 3. 2017 
prenehala izvajati znotraj Skupine Pošta Slovenije, kar pomeni, da bodo čisti denarni 
tokovi in s tem povezani poslovni izid iz poslovanja, ki ga je možno pripisati tej 
dejavnosti, bistveno slabši, oziroma v tem primeru enaki nič. Zato se je Skupina 
Pošta Slovenije odločila, da dobro ime Vilamedia slabi v celoti, kar pomeni, da znaša 
knjigovodska vrednost tega sredstva na dan 31. 12. 2016 nič. 

POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE 

Skupina Pošta Slovenije uporablja iste računovodske usmeritve za vsa obdobja, ki so 
predstavljena v priloženih konsolidiranih računovodskih izkazih.

Družbe v Skupini Pošta Slovenije uporabljajo enotne računovodske usmeritve.

Uporabljene računovodske usmeritve in metode izračunavanja so enake kot pri zadnjem 
letnem poročanju, z upoštevanjem novosprejetih standardov in pojasnil, ki so navedeni v 
nadaljevanju.

Standardi in pojasnila, ki še niso veljavni

Standardi in spremembe standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, ki so predstavljeni 
v nadaljevanju, do datuma računovodskih izkazov Skupine Pošta še niso začeli veljati. 
Skupina Pošta Slovenije bo ustrezne standarde in pojasnila uporabila pri pripravi svojih 
računovodskih izkazov ob njihovi uveljavitvi.

Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela 
EU, vendar še niso v veljavi

•  MSRP 9 'Finančni instrumenti', ki ga je EU sprejela 22. novembra 2016 (velja za 
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje).
MSRP 9 uvaja nove zahteve glede razvrščanja in merjenja finančnih sredstev 
in obveznosti, pripoznanja njihove oslabitve in računovodskega varovanja pred 
tveganjem. Zgodnja uporaba je dovoljena. Podjetja morajo prenovljeni standard 
uporabiti za pretekla obdobja, pri čemer razkritje primerjalnih podatkov ni obvezno.
Sprejem prenovljenega standarda MSRP 9 vpliva na razporeditev in merjenje finančnih 
sredstev Skupine Pošta, uporabljen bo z začetkom veljavnosti.

•  MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s kupci' in spremembe MSRP 15 'Datum začetka 
veljavnosti MSRP 15', ki ga je EU sprejela 22. septembra 2016 (velja za letna obdobja, 
ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje).
MSRP 15 določa način in čas pripoznanja prihodkov poročajočega podjetja ter od 
njega zahteva, da uporabnikom računovodskih izkazov zagotovi bolj informativna in 
relevantna razkritja. Standard nadomesti MRS 18 ‘Prihodki’ in MRS 11 ‘Pogodbe o 
gradbenih delih’ ter številna druga pojasnila, ki se navezujejo na prihodke. Uporaba 
standarda je obvezna za vsa podjetja, ki poročajo v skladu z MSRP, in velja za 
skoraj vse pogodbe s strankami; poglavitne izjeme pri tem so pogodbe o najemnih, 
finančnih instrumentih in zavarovanju. Glavno načelo novega standarda je, da 
pripoznavanje prihodkov opisuje prenos blaga oz. storitev na stranko v znesku, ki 
odraža izplačilo (tj. plačilo), ki ga podjetje pričakuje v zameno za omenjeno blago oz. 
storitev. Novi standard prinaša tudi izboljšana razkritja prihodkov, navodila za posle, 
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ki doslej niso bili popolnoma obravnavani (na primer: prihodki iz naslova storitev 
in spremembe pogodb) ter izboljšane smernice za pripoznavanje dogovorov, ki 
vsebujejo več elementov.

Novi standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS, 
vendar jih EU še ni sprejela

•  MSRP 14 'Zakonsko predpisani odlog plačila računov' (velja za letna obdobja, 
ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje) - Evropska komisija je sklenila, da ne bo 
pričela postopka potrjevanja tega vmesnega standarda ter da bo počakala na izdajo 
njegove končne verzije.

•  MSRP 16 'Najemi' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje),
Najemnik v skladu z MSRP 16 pripozna pravico uporabe sredstva ter obveznosti 
iz najema. Pravica uporabe sredstva je obravnavana na podoben način kot ostala 
nefinančna sredstva in se v skladu s tem tudi amortizira. Obveznost iz najema je 
na začetku vrednotena po sedanji vrednosti najemnin, plačanih v obdobju najema, 
diskontirani po implicitni obrestni meri, če jo je mogoče takoj določiti. Če te mere 
ni mogoče takoj določiti, mora najemnik uporabiti predpostavljeno obrestno mero 
izposojanja. Tako kot pri MRS 17, ki ga je MSRP 16 nadomestil, najemodajalec najem 
opredeli kot poslovni ali finančni najem glede na naravo najema. Najem se razvrsti kot 
finančni najem, če se z njim prenesejo vsa pomembna tveganja in koristi, povezane z 
lastništvom oz. z zadevnim sredstvom. V nasprotnem primeru gre za poslovni najem. 
Pri finančnem najemu najemodajalec finančne prihodke pripozna v obdobju najema 
na podlagi vzorca, ki odraža stalno obdobno stopnjo donosnosti čiste naložbe. Plačila 
iz poslovnega najema najemodajalec pripozna kot prihodke na podlagi enakomerne 
časovne metode oz., če vzorec odraža prej zmanjšanje koristi iz rabe tega sredstva, 
uporabi drugo sistematično metodo. 

•  Spremembe MSRP 2 'Plačilo na podlagi delnic' – Razvrščanje in merjenje 
plačilnih transakcij na podlagi delnic (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2018 ali pozneje).

•  Spremembe MSRP 4 'Zavarovalne pogodbe' – Uporaba MSRP 9 Finančni 
instrumenti skupaj z MSRP 4 Zavarovalne pogodbe (veljajo za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje, oz. ob prvi uporabi MSRP 9 Finančni instrumenti).

•  Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi' in MRS 28 
'Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige' – Prodaja ali prispevanje 
sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženi podjetjem oz. skupnim podvigom, 
ter nadaljnje spremembe (datum pričetka veljavnosti je odložen za nedoločen čas do 
zaključka raziskovalnega projekta v zvezi s kapitalsko metodo).

•  Spremembe MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s kupci' – Pojasnila k MSRP 15 
Prihodki iz pogodb s kupci (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 
ali pozneje).

•  Spremembe MRS 7 'Izkaz denarnih tokov' – Pobuda za razkritje (velja za letna 
obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2017 ali pozneje).

•  Spremembe MRS 12 'Davki iz dobička' – Pripoznavanje odloženih terjatev za 
davek iz naslova nerealiziranih izgub (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 
2017 ali pozneje).

•  Spremembe MRS 40 'Naložbene nepremičnine' – Prenos naložbenih nepremičnin 
(velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2018 ali pozneje).

•  Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2014-
2016)', ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 12 in 
MRS 28), predvsem za namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila 
(spremembe MSRP 12 veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 
ali pozneje, spremembe MSRP 1 in MRS 28 pa veljajo za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2018).

•  OPMSRP 22 'Transakcije in predplačilo nadomestila v tuji valuti' (velja za letna 
obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2018 ali pozneje).

Skupina bo ocenila morebiten vpliv uvedbe novih standardov in sprememb obstoječih v 
obdobju začetne uporabe, predvideva pa, da uvedba le-teh ne bo imela pomembnega 
vpliva na njene računovodske izkaze. 

Novosprejeti in dopolnjeni standardi in pojasnila, ki so začeli veljati 1. januarja 
2016

V tekočem računovodskem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov 
in nova pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) 
in sprejela EU:

•  Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi', MSRP 12 
'Razkritje deležev v drugih družbah' in MRS 28 'Naložbe v podjetja in 
skupne podvige' –Naložbena podjetja: Uporaba izjeme pri konsolidaciji, ki jih je EU 
sprejela 22. septembra 2016 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 
ali pozneje). 
Omejene spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 28 uvajajo pojasnila zahtev glede 
obračunavanja naložbenih podjetij. Spremembe omogočajo tudi olajšave za določene 
okoliščine.

•  Spremembe MSRP 11 'Skupne ureditve' – Obračunavanje pridobitve deležev pri 
skupnem delovanju, ki jih je EU sprejela 24. novembra 2015 (velja za letna obdobja, ki 
se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje).
Spremembe prinašajo nova navodila glede obračunavanja pridobitev deleža v 
skupni dejavnosti, ki predstavlja poslovni subjekt. Spremembe pojasnjujejo ustrezno 
računovodsko obravnavo takšnih pridobitev.
V skladu z dopolnitvami MSRP 11 mora podjetje, ki je stranka v skupnem obvladovanju, 
pri obračunu nakupa deleža v skupaj obvladovanem podjetju, katerega dejavnost 
predstavlja poslovanje, uporabiti ustrezne računovodske usmeritve standarda MSRP 
3 – Poslovne združitve, ki veljajo za obračunavanje poslovnih združitev. Dopolnitve 
dodatno pojasnjujejo, da podjetje ob nakupu dodatnih deležev v istem skupaj 
obvladovanem podjetju svojih obstoječih deležev ne sme ponovno izmeriti, vse dokler 
obstaja skupno obvladovanje. Poleg tega je Odbor v standard MSRP 11 vključil 
izjeme, ki določajo, da dopolnitve ne veljajo, če stranke, ki so udeležene v skupnem 
obvladovanju (vključno s podjetjem, ki poroča), obvladuje isto matično podjetje.

•  Spremembe MRS 1 'Predstavljanje računovodskih izkazov' – Pobuda za 
razkritje, ki jih je EU sprejela 18. decembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 
1. januarja 2016 ali pozneje).
Namen sprememb MRS 1 je podjetja še dodatno spodbuditi k uporabi strokovne 
presoje pri odločanju, katere podatke naj objavijo v svojih računovodskih izkazih. 
Na primer: v spremembah je jasno navedeno, da se načelo bistvenosti nanaša na 
celoto računovodskih izkazov in da vključevanje nebistvenih podatkov lahko okrni 
uporabnost finančnih razkritij. V spremembah je še pojasnjeno, da morajo podjetja 
pri odločanju o tem, kje in v kakšnem zaporedju bodo računovodski podatki v izkazih 
razkriti, uporabiti strokovno presojo.

•  Spremembe MRS 16 'Opredmetena osnovna sredstva' in MRS 38 
'Neopredmetena sredstva' – Pojasnilo sprejemljivih metod amortizacije, ki jih je 
EU sprejela 2. decembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 
ali pozneje).
Spremembe pojasnjujejo, da uporaba metod, ki temeljijo na prihodkih, ni primerna 
za izračun amortizacije sredstva, ker prihodki iz dejavnosti, ki vključuje uporabo 
sredstva, v splošnem odražajo dejavnike, in ne izkoriščanja gospodarskih koristi, 
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utelešenih v tem sredstvu. Spremembe pojasnjujejo tudi, da prihodki v splošnem 
veljajo za neprimerno osnovo za merjenje rabe gospodarskih koristi, utelešenih v 
neopredmetenem sredstvu. Vseeno pa je mogoče to domnevo v določenih omejenih 
okoliščinah ovreči.

•  Spremembe MRS 19 'Zaslužki zaposlencev' – Programi z določenimi zaslužki: 
Prispevki zaposlencev, ki jih je EU sprejela 17. decembra 2014 (velja za letna obdobja, 
ki se začnejo 1. februarja 2015 ali pozneje).
Omejen obseg sprememb velja za prispevke zaposlencev ali tretjih oseb k programom 
z določenimi zaslužki. Namen sprememb je poenostaviti obračunavanje prispevkov, 
ki niso odvisni od dolžine službovanja zaposlenega, na primer: prispevki zaposlenih, 
izračunani na podlagi fiksnega odstotka plačila.

•  Spremembe MRS 27 'Ločeni računovodski izkazi' – Kapitalska metoda pri 
ločenih računovodskih izkazih, ki jih je EU sprejela 18. decembra 2015 (velja za letna 
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje).
Spremembe ponovno uvajajo kapitalsko metodo kot opcijo obračunavanja naložb 
v odvisna podjetja, skupne podvige in pridružena podjetja v ločenih računovodskih 
izkazih podjetja. 

•  Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2010-2012)', ki 
izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 2, MSRP 3, MSRP 8, MSRP 
13, MRS 16, MSR 24 in MRS 38), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti 
in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 17. decembra 2014 (spremembe je treba 
uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. februarja 2015 ali pozneje).
Najpomembnejše spremembe vključujejo nove ali popravljene zahteve v zvezi s: 
(i) opredelitvijo 'zahtevanih pogojev'; (ii) obračunavanjem zneskov, katerih plačilo je 
odvisno od prihodnjih dogodkov, v okviru poslovne združitve; (iii) združitvijo poslovnih 
segmentov in uskladitvijo celotnih sredstev odseka, o katerem se poroča, s sredstvi 
podjetja; (iv) merjenjem kratkoročnih terjatev in obveznosti; in (v) pojasnjevanjem o 
ključnem poslovodnem osebju.

•  Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2012-2014)', ki 
izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 5, MSRP 7, MRS 19 in MRS 
34), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU 
sprejela 15. decembra 2015 (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje).

Sprejetje teh sprememb obstoječih standardov ni privedlo do sprememb računovodskih 
izkazov Skupine.

Podlaga za konsolidacijo

Odvisne družbe so podjetja, ki jih obvladuje obvladujoča družba. Obvladujoča družba 
obvladuje odvisno družbo, če je izpostavljena spremenljivemu donosu v odvisni družbi 
ali ima iz svoje udeležbe v tej družbi pravice do spremenljivega donosa ter lahko s svojim 
vplivom, ki ga ima na to družbo, vpliva na donos. Obvladujoča družba ima vpliv nad 
odvisno družbo, če lahko na podlagi obstoječih pravic trenutno usmerja pomembne 
dejavnosti te družbe, tj. dejavnosti, ki bistveno vplivajo na donos te družbe. Pri ocenjevanju 
vpliva se upoštevata obstoj in učinek morebitnih glasovalnih pravic, ki jih je trenutno 
mogoče uveljaviti oziroma zamenjati. Računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v 
konsolidirane računovodske izkaze od datuma, ko se obvladovanje začne, do datuma, 
ko preneha.

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – 
NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA

Nepremičnine, naprave in oprema so izkazani po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za 
amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 

Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev. Stroški v 
lastnem okviru izdelanega sredstva zajemajo stroške materiala, neposredne stroške dela 
in ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za nameravano 
uporabo, ter začetno oceno stroškov razgradnje in odstranitve opredmetenega osnovnega 
sredstva ter obnovitev mesta, na katerem se je sredstvo nahajalo. To obvezo podjetje 
prevzame ob pridobitvi sredstva ali pa kot posledico tega, da je sredstvo namesto za 
proizvajanje zalog v določenem obdobju uporabljalo tudi v druge namene.

Če je nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva velika, jo podjetje razporedi 
na njegove dele. Če imajo ti deli različne dobe koristnosti in/ali vzorce uporabe, pomembne 
v razmerju do celotne nabavne vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva, podjetje 
obravnava vsak del posebej.

Dobiček ali izguba, ki nastane pri odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva, se določi 
na podlagi primerjave prejemkov iz naslova odtujitve opredmetenega osnovnega sredstva 
ter pripoznane čiste vrednosti v okviru ostalih prihodkov/odhodkov poslovnega izida.

Za merjenje vseh skupin opredmetenih osnovnih sredstev po pripoznavanju se uporablja 
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. 

Praviloma enkrat letno se ugotavlja, ali obstajajo za pomembna osnovna sredstva zunanji 
in notranji znaki, da je osnovno sredstvo oslabljeno. 

K ASNEJŠI STROŠKI

Stroški zamenjave nekega dela osnovnega opredmetenega sredstva se pripoznajo 
v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske 
koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v družbo, ter če je nabavno vrednost 
mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi ostali stroški (kot npr. dnevno servisiranje) so pripoznani v 
poslovnem izidu kot odhodki takoj, ko do njih pride.

AMORTIZACIJA

Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob 
upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega sredstva ozirona njegovih sestavnih 
delov. Zemljišča in sredstva v pridobivanju se ne amortizirajo.

Amortizacijske stopnje temeljijo na podlagi ocenjene ekonomske življenjske dobe 
sredstev. Pri neopredmetenih sredstvih se uporabljajo dokončne dobe koristnosti. 

NEOPREDMETENA SREDSTVA 

Za merjenje vseh skupin neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti. 
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DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Aktivne časovne razmejitve se pripoznajo, če je verjetno, da se bodo v prihodnosti 
zaradi njih povečale gospodarske koristi in je mogoče njihovo vrednost zanesljivo 
izmeriti. Zajemajo odložene stroške oziroma odložene odhodke ter nezaračunane 
prihodke. Se ne prevrednotujejo, ob izdelavi računovodskih izkazov pa se preverja 
realnost njihovega oblikovanja.

DOBRO IME

Dobro ime, nastalo ob prevzemu odvisne družbe, se meri po nabavni vrednosti, zmanjšani 
za morebitno izgubo zaradi oslabitve.

Pri oceni slabitve dobrega imena, ki ga je Skupina Pošta Slovenije pripoznala med svojimi 
neopredmetenimi sredstvi, je izhajala iz bodočih denarnih tokov denar ustvarjajočih enot, 
ki jih je možno locirati na posamezno dobro ime. 

Dobro ime Vilamedia, ki je bilo pripoznano v računovodskih izkazih Skupine in katerega 
nabavna vrednost ob pripojitvi je znašala 309.634 evrov, se nanaša na dejavnost 
nenaslovljene direktne pošte. Dejavnost nenaslovljene direktne pošte se je s 1. marcem 
2017 prenehala izvajati znotraj Skupine, kar pomeni, da bodo čisti denarni tokovi in s tem 
povezani poslovni izid iz poslovanja, ki ga je možno pripisati tej dejavnosti, bistveno slabši, 
oziroma v tem primeru enaki nič. Zato se je Skupina odločila, da dobro ime Vilamedia 
slabi v celoti, kar pomeni, da znaša knjigovodska vrednost tega sredstva na dan 31. 
december 2016 nič.      

OSTALA NEOPREDMETENA SREDSTVA

Ostala neopredmetena sredstva, ki jih je pridobila Skupina Pošta Slovenije in katerih dobe 
koristnosti so omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski 
popravek vrednosti in za izgube, nabrane zaradi oslabitve.

K ASNEJŠI STROŠKI

Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo 
bodoče gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katerega se izdatki nanašajo. Vsi ostali 
stroški so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki takoj, ko do njih pride.

AMORTIZACIJA

Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob 
upoštevanju dobe koristnosti neopredmetenih sredstev in se začne, ko je sredstvo na 
razpolago za uporabo.

SREDSTVA V FINANČNEM NAJEMU

Opredmeteno in neopredmeteno dolgoročno sredstvo, pridobljeno na podlagi 
finančnega najema je sestavni del opredmetenih ali neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev najemojemalca. Njegova nabavna vrednost je enaka pošteni vrednosti ali sedanji 

vrednosti najmanjše vsote najemnin in sicer tisti, ki je manjša. Vsi začetni neposredni 
stroški najemnika se prištejejo znesku, ki je pripoznan kot sredstvo.

Pri izračunu sedanje vrednosti najmanjše vsote najemnin je diskontna mera z najemom 
povezana obrestna mera, če jo je mogoče določiti, v nasprotnem primeru pa 
predpostavljena obrestna mera za izposojanje, ki jo mora plačati najemnik.

Ovrednoteno osnovno sredstvo, vzeto v finančni najem, se izkazuje ločeno od 
drugih istovrstnih opredmetenih osnovnih sredstev. Amortiziranje opredmetenih in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev, vzetih v finančni najem, mora biti usklajeno z 
amortiziranjem drugih podobnih opredmetenih osnovnih sredstev.

Če ni utemeljenega zagotovila, da bo prejemnik prevzel lastništvo do konca trajanja 
finančnega najem, je treba takšno opredmeteno sredstvo povsem amortizirati bodisi med 
trajanjem finančnega najema, bodisi v dobi njegove koristnosti, in sicer v tistem obdobju, 
ki je krajše. 

NALOŽBENE NEPREMIČNINE

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali 
povečevala vrednost dolgoročne naložbe. 

Kot kriterij, kdaj družba opredeli posamezno nepremičnino kot naložbeno nepremičnino 
se uporabi merilo, da je več kot 30 odstotkov celotne nepremičnine dano v najem. V 
višini odstotka v najem dane nepremičnine, se kategorizira nepremičnina kot naložbena 
nepremičnina, ostanek pa je še vedno evidentiran med opredmetenimi osnovnimi 
sredstvi (stavba).

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

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

AMORTIZACIJSKE STOPNJE 
POSAMEZNIH VRST SREDSTEV

Pri obračunu amortizacije posameznih vrst sredstev se uporabljajo naslednje stopnje: 

AM-stopnje

Vrsta sredstev Leto 2016 Leto 2015

1. Neopredmetena sredstva od 10 do 33,3 % od 10 do 33,3 %

2. Opredmetena osnovna sredstva:

- poštne zgradbe in stanovanja od 2 do 5 % od 2 do 5 %

- zgradbe poštnih logističnih centrov  2 % 2 %

- oprema za opravljanje dejavnosti od 6,6 do 33,3 % od 6,6 do 33,3 %

- transportna sredstva od 12,5 do 50 % od 12,5 do 50 %

- računalniška oprema 33,3 do 50 % 33,3 do 50 %

- zemljišče - parkirišče 2 % 2 %

3. Naložbene nepremičnine 2 % 2 %
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FINANČNE NALOŽBE

Pripoznano finančno sredstvo, ki je finančna naložba, se 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, se začetni pripoznani 
vrednosti prištejejo še stroški finančnega posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali 
izdaje finančnega sredstva.

Finančne naložbe se pri začetnem pripoznavanju razvrstijo v:
 I. skupino –  finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega 

izida,
 II. skupino – finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo,
 III. skupino – dolgoročne terjatve in dana posojila,
 IV. skupino – za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.

V III. skupino so uvrščeni drugi dolgoročni depoziti ter dolgoročna posojila delavcem.

V IV. skupino so uvrščeni deleži v podjetjih v Skupini, v pridruženih podjetjih in drugi 
dolgoročni deleži in delnice ter obveznice Slovenske odškodninske družbe (SOD).

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 ne kotirajo na borzi 
in poštene vrednosti naložbe ni mogoče določiti, se takšne naložbe vrednotijo po nabavni 
vrednosti, zmanjšani za morebitne oslabitve.

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

SREDSTVA (SKUPINA ZA ODTUJITEV ) ZA PRODAJO

Med sredstva za prodajo se razvrstijo 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, se prenehajo amortizirati 
in se izmerijo 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;
•  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 drugo obliko ali njena 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 v 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

Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po nižji izmed njiju. 
Čista iztržljiva vrednost se določi po prodajni vrednosti na datum poročanja, zmanjšani za 
prodajne stroške in morebitne ostale splošne stroške, ki so običajno povezani s prodajo.

Količinska enota zaloge materiala ali blaga se vrednoti po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo 
kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave; kupna cena se zmanjša za 
dobljene popuste. Pri izkazovanju zalog se uporablja metoda drsečih povprečnih cen.

Zaloge materiala in trgovskega blaga v sredstvih 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. 

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.

Najmanj enkrat letno se preveri ustreznost izkazanih terjatev. Terjatve (razen terjatev do 
proračunskih uporabnikov in terjatev 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. 
Popravek vrednosti terjatev se oblikuje za dvomljive in sporne terjatve 100-odstotno 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 Svetovne poštne zveze (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, se uporabljata referenčni tečaj 
Evropske centralne banke (ECB) in mesečna tečajnica Banke Slovenije za tiste valute, za 
katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev.

Terjatve za odložene davke se v knjigovodskih razvidih in računovodskih izkazih pripoznajo 
le za pomembne (bistvene) zneske. Izkažejo se ob uporabi metode obveznosti po bilanci 
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stanja za začasne razlike, ki se pojavijo med knjigovodskimi in davčnimi vrednostmi 
sredstev in obveznostmi do virov sredstev.

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. še nismo prejeli plačila. 

K APITAL

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, čisti 
dobiček, čista izguba in rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.

REZERVACIJE 

Rezervacije se pripoznajo, če ima Skupina zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne 
obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti, in če je verjetno, da bo pri poravnavi obveze 
potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi.

Rezervacije obsegajo rezervacije za odpravnine ter rezervacije za jubilejne nagrade. 
Oblikovane so v vrednosti ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, 
diskontirane na datum poročanja. 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. Tovrstne rezervacije se oblikujejo na podlagi 
izračuna pooblaščenega aktuarja. 

Za odpravnine se nerealizirani aktuarski dobički ali izgube tekočega leta pripoznajo v 
kapitalu, stroški sprotnega službovanja in stroški obresti pa v izkazu poslovnega izida, 
medtem ko se za jubilejne nagrade v izkazu poslovnega izida prikažejo tako stroški 
sprotnega službovanja, stroški obresti kot tudi aktuarski dobički ali izgube.

Oblikujemo tudi rezervacije za morebitne obveznosti iz gospodarskih sporov in pravd, 
rezervacije iz delovnih sporov ter za spremenljiv del plač poslovodstva. Skupina vsako 
leto preveri upravičenost oblikovanih rezervacij glede na stanje spora in verjetnost ugodne 
ali neugodne rešitve spora. Višina rezervacij se določi glede na znano višino škodnega 
zahtevka ali glede na pričakovano možno višino, če dejanski zahtevek še ni znan.

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo prejete državne 
subvencije zaradi preseganja kvot invalidov ter zadržani prispevki invalidov, ki se v skladu 
z njihovo namensko porabo prenašajo med poslovne prihodke. 

DOLGOVI

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. 

Dolgovi so lahko finančni ali poslovni. Finančni dolgovi so dobljena posojila na podlagi 
posojilnih pogodb in izdani dolžniški vrednostni papirji razen izdanih čekov. Poslovni 
dolgovi so dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali kupljene storitve, obveznosti do 
zaposlenih za opravljeno delo, obveznosti do financerjev v zvezi z obrestmi ipd. ter 
obveznosti do države iz naslova javnih dajatev.

Dolgovi so dolgoročni in kratkoročni. Dolgoročni dolg je dolg, ki v skladu s pogodbo 
ali drugim pravnim aktom dokončno zapade v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni. 
Kratkoročni dolg je dolg, ki v skladu s pogodbo ali drugim pravnim aktom zapade v 
plačilo najkasneje v letu dni ali je na dan sestavitve bilance stanja že zapadel v plačilo.

Dolgovi se praviloma merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti.

Dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto. 
Za preračun dolgov, ki so določeni v tuji valuti, se uporabljata referenčni tečaj ECB in 
mesečna tečajnica Banke Slovenije za tiste valute, za katere ECB ne objavlja referenčnih 
tečajev.

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

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. 

ZABILANČNA EVIDENCA

V zabilančni evidenci evidentiramo vse potencialne terjatve in obveznosti, ki lahko v 
bodočnosti zaradi vnovčitve oziroma poravnave vplivajo na poslovne rezultate družbe in 
katerih ne moremo vključiti v izkaz finančnega položaja, ker pogoji za to niso izpolnjeni.

V to kategorijo sodijo predvsem vzpostavljene obveznosti za uporabljano gotovino na 
poštah, ki je last banke, blago, prevzeto v komisijsko oz. posredniško prodajo na poštah, 
prejete bančne garancije za dobro izvedbo poslov, garancije, prejete od izvajalcev 
zamenljivih poštnih storitev in nekaterih poslovnih strank, druge dane garancije pri banki 
(carinska in druge) in obveznosti za tuja osnovna sredstva, ki se na dan izdelave bilance 
stanja nahajajo v družbi.

Vrednost v zabilančni evidenci izkazanih postavk se preverja najmanj enkrat letno ob 
rednem letnem popisu premoženja družbe oz. ob izdelavi zaključnega računa.

PRIHODKI IN ODHODKI

Prihodke in odhodke razčlenjujemo na poslovne prihodke in odhodke, finančne prihodke 
in odhodke ter na druge prihodke in odhodke. Pripoznavamo jih na osnovi izvirnih 
knjigovodskih listin, ki so podlaga za evidentiranje dejanskih poslovnih dogodkov

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.



LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

118 119

LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE POŠTA SLOVENIJE   RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE POŠTA SLOVENIJE   

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 pozneje. 

Davek na dodano vrednost se ne šteje kot poslovni prihodek, ampak kot obveznost do 
države.

Prihodki iz mednarodnega obračuna se vkalkulirajo 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 sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo 
knjigovodsko vrednostjo.

Odhodki iz prodaje se pripoznajo, ko je trgovsko blago prodano oziroma ko je storitev 
opravljena. V odhodke iz prodaje se prišteva tudi nabavna vrednost prodanega trgovskega 
blaga in materiala.

Odhodki iz mednarodnega obračuna se vkalkulirajo 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.

Davek na dodano vrednost se ne šteje kot poslovni odhodek, razen v delu, ki se nanaša 
na neodbitni del vstopnega davka na dodano vrednost glede na izračunan odbitni delež 
pri Pošti Slovenije.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi sredstvi, 
neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove slabitve.

Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami 
in tudi v zvezi s terjatvami. Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb, 
prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev. 
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. Obsegajo pretežno stroške obresti za prejeta posojila, negativne tečajne razlike ter 
odhodke zaradi oslabitve finančnih naložb.

STROŠKI DELA IN STROŠKI POVRAČIL

V stroških dela izkazujemo:
•  plače,
•  nadomestila plač,
•  dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlenim ter zanje plačane ali njim povrnjene 
zneske, ki niso v neposredni zvezi s poslovanjem,

•  odpravnine in
•  dajatve, ki se dodatno obračunavajo od navedenih postavk in ki bremenijo izplačevalca.

Stroški dela in stroški povračil so obračunani in izplačani v skladu z zakonom, s splošno 
kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti, 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 ter rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine.

DAVEK OD DOBIČK A

Davek od dobička poslovnega leta vključuje odmerjeni in odloženi davek. Davek od 
dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v delu, ki je povezan s postavkami, 
izkazanimi neposredno v drugem vseobsegajočem donosu.

Odmerjeni davek se obračuna od obdavčljivega dobička za poslovno leto po davčnih 
stopnjah, ki veljajo na datum poročanja, in od morebitne prilagoditve davčnih obveznosti 
v povezavi s preteklimi poslovnimi leti.

Odloženi davek se izkazuje ob upoštevanju začasnih razlik med knjigovodsko vrednostjo 
sredstev in obveznostmi za potrebe finančnega poročanja in zneskov za potrebe 
davčnega poročanja. 

Odloženi davek se izkaže v višini, v kateri se pričakuje, da ga bo treba plačati ob odpravi 
začasnih razlik na podlagi zakonov, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih ob koncu 
poročevalskega obdobja.

Odložena terjatev za davek za neuveljavljane davčne izgube, davčne dobropise in davčno 
priznane začasne razlike se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo 
na razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče 
uporabiti odloženo terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za 
katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.

DOLOČANJE POŠTENE VREDNOSTI

Glede na računovodske usmeritve Skupine Pošta Slovenije in zahtevana razkritja je 
potrebno v več primerih določiti pošteno vrednost tako finančnih kot tudi nefinančnih 
sredstev in obveznosti. Poštene vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe 
merjenja oziroma poročanja se določajo po metodah, ki so opisane v nadaljevanju.

NALOŽBENE NEPREMIČNINE

Poštena vrednost naložbenih nepremičnin je za pretežni del le-teh ugotovljena na podlagi 
izdelanih cenitev, pri katerih je bila ugotovljena nadomestljiva tržna vrednost, v preostalih 
primerih pa so se uporabile posplošene cenitvene vrednosti GURS-a.

DRUGE DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

Poštena vrednost drugih dolgoročnih finančnih naložb se določa glede na zaključni borzni 
tečaj na dan poročanja.
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FINANČNE OBVEZNOSTI

Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti bodočih 
izplačil glavnice in obresti, diskontirani po tržni obrestni meri ob koncu poročevalskega 
obdobja. 

POSLOVNE IN DRUGE TERJATVE

Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev se za potrebe poročanja izračuna kot 
sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, razobrestenih po tržni obrestni meri na 
datum poročanja.

4.5  
Pojasni la  h 
konsol id i ranim 
računovodsk im izkazom 
Skupine Pošta Sloveni je

POJASNILA H KONSOLIDIRANEMU 
IZK AZU FINANČNEGA POLOŽAJA

Izkaz finančnega položaja izkazuje tista sredstva in obveznosti do njihovih virov, ki se 
nanašajo na poslovanje družb v Skupini. Ima obliko zaporednega stopenjskega izkaza, 
razčlenjenega v skladu z MSRP, vrednosti pa so izkazane za tekoče in preteklo obdobje.

DOLGOROČNA SREDSTVA

Pojasnilo 1: Gibanje neopredmetenih sredstev 

Leto 2016

v EUR

Vrednost Premoženjske 
pravice

Dobro ime Druga 
neopredmetena 

sredstva

Skupaj neopr. 
dolg. sredstva

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2016 1.090.583 1.625.313 6.590.593 9.306.490

Povečanja - nove nabave 16.807 0 466.693 483.500

Zmanjšanja - izločitve -10 0 -47.962 -47.972

Slabitve -29.407 -309.634 0 -339.041

v EUR

Vrednost Premoženjske 
pravice

Dobro ime Druga 
neopredmetena 

sredstva

Skupaj neopr. 
dolg. sredstva

Prenosi med skupinami OS 0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2016 1.077.974 1.315.679 7.009.324 9.402.977

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2016 467.291 0 5.405.364 5.872.655

Amortizacija 2016 190.633 0 878.934 1.069.566

Zmanjšanja - izločitve -126 0 -47.962 -48.088

Prenosi med skupinami OS 0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2016 657.797 0 6.236.336 6.894.135

Stanje 1. 1. 2016 623.292 1.625.313 1.185.228 3.433.834

Stanje 31. 12. 2016 420.176 1.315.679 772.987 2.508.842

Slabitev dobrega imena podjetja VilaMedia v višini 309.634 evrov je bila opravljena, ker 
Skupina Pošta Slovenije ne bo več ustvarjala prihodkov iz storitve nenaslovljene direktne 
pošte, s katero je bilo povezano pripoznanje dobrega imena ob pripojitvi VilaMedie. V 
višini 29.407 evrov pa je zajeta slabitev liste kupcev, ki so bile dane kot stvarni vložek.

Leto 2015

v EUR

Vrednost Premoženjske 
pravice

Dobro ime Druga 
neopredmetena 

sredstva

Skupaj neopr. 
dolg. sredstva

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2014 525.506 309.634 6.190.736 7.025.876

Pripojitev Cetis Direkt 0 0 0 0

Stanje 1. 1. 2015 525.506 309.634 6.190.736 7.025.876

Povečanja - nove nabave 565.076 1.315.679 610.588 2.491.343

Zmanjšanja - izločitve 0 0 -202.763 -202.763

Prenosi med skupinami OS 0 0 -7.968 -7.968

Stanje 31. 12. 2015 1.090.583 1.625.313 6.590.593 9.306.490

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2014 319.618 0 4.855.487 5.175.105

Pripojitev Cetis Direkt 0 0 6.650 6.650

Stanje 1. 1. 2015 319.618 0 4.862.137 5.181.755

Amortizacija 2015 145.859 0 753.225 899.084

Zmanjšanja - izločitve 1.813 0 -202.031 -200.218

Prenosi med skupinami OS 0 0 -7.968 -7.968

Stanje 31. 12. 2015 467.291 0 5.405.364 5.872.655

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2014 205.888 309.634 1.335.248 1.850.770

Stanje 1. 1. 2015 205.888 309.634 1.328.598 1.844.121

Stanje 31. 12. 2015 623.292 1.625.313 1.185.228 3.433.834

Skupina ni zastavila neopredmetenih sredstev kot jamstvo za dolgove.
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Pojasnilo 2: Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 359.768 320.974 112

Skupaj 359.768 320.974 112

Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve konec leta 2016 predstavljajo vnaprej 
vplačane stroške iz naslova stanovanjskega rezervnega sklada.

Pojasnilo 3: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev 

Leto 2016
v EUR

Vrednost Zemljišča Zgradbe Oprema Investicije v 
teku

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2016 16.501.061 182.962.000 140.042.767 3.781.153 343.286.980

Povečanja - nove nabave 57.026 4.829.234 8.640.957 11.937.211 25.464.427

Zmanjšanja - izločitve -55.880 -1.664.442 -6.365.429 -12.336.887 -20.422.638

Slabitve 0 0 0 0 0

Prenosi OS med skupinami -681.261 -4.225.699 -101.104 -245.393 -5.253.457

Stanje 31. 12. 2016 15.820.946 181.901.093 142.217.190 3.136.083 343.075.312

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2016 513.991 59.056.448 110.533.645 0 170.104.084

Amortizacija 2016 44.891 3.767.659 8.832.832 0 12.645.382

Povečanja - nove nabave 0 5.773 10.241 0 16.014

Zmanjšanja - izločitve 0 -885.889 -6.219.259 0 -7.105.148

Slabitve 0 0 0 0 0

Prenosi OS med skupinami 0 -1.751.100 -262.542 0 -2.013.642

Stanje 31. 12. 2016 558.882 60.192.891 112.894.918 0 173.646.691

Stanje 1. 1. 2016 15.987.070 123.905.552 29.509.119 3.781.153 173.182.894

Stanje 31. 12. 2016 15.262.064 121.708.201 29.322.273 3.136.083 169.428.621

Leto 2015
v EUR

Vrednost Zemljišča Zgradbe Oprema Investicije v 
teku

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2014 14.988.885 225.802.170 135.818.796 3.660.286 380.270.137

Prilagoditve zaradi prehoda na MSRP -3.288.269 -46.275.510 0 0 -49.563.779

Stanje 1. 1. 2015 11.700.616 179.526.660 135.818.796 3.660.286 330.706.358

Povečanja - nove nabave 4.925.133 8.738.032 10.273.322 11.034.330 34.970.818

Zmanjšanja - izločitve -15.783 -1.047.652 -5.991.043 -10.913.464 -17.967.942

Slabitve -22.706 36.666 0 0 13.960

Prenosi OS med skupinami -86.199 -4.291.706 -58.309 0 -4.436.214

Stanje 31. 12. 2015 16.501.061 182.962.000 140.042.767 3.781.153 343.286.980

Popravek vrednosti 469.100 78.566.959 107.426.524 0 186.462.583

Prilagoditve zaradi prehoda na MSRP 0 -20.373.951 -20.373.951

v EUR

Vrednost Zemljišča Zgradbe Oprema Investicije v 
teku

Skupaj

Stanje 1. 1. 2015 469.100 58.193.008 107.426.524 0 166.088.632

Amortizacija 2015 44.891 3.627.760 9.004.905 0 12.677.556

Povečanja - nove nabave 0 42.928 890 0 43.818

Zmanjšanja - izločitve 0 -469.482 -5.904.044 0 -6.373.526

Prenosi OS med skupinami 0 -2.337.766 5.370 0 -2.332.396

Stanje 31. 12. 2015 513.991 59.056.448 110.533.645 0 170.104.084

Stanje 1. 1. 2015 11.231.516 121.333.653 28.392.272 3.660.286 164.617.726

Stanje 31. 12. 2015 15.987.070 123.905.552 29.509.119 3.781.153 173.182.894

Opredmetena osnovna sredstva 

Med povečanji so prikazane nove nabave. Stanje investicij v teku je odvisno od novih 
nabav in aktiviranja zgradb in opreme v obračunskem obdobju. Neaktivirane so še 
naslednje večje postavke: nepremičnina v Ptuju, Rogaški Slatini, paketna pretovorna 
pošta Celje (delno), Kromberk, poštni center Ljubljana in Maribor.

Zaradi dotrajanosti, uničenja in neuporabnosti so bila ob letni inventuri odpisana 
opredmetena osnovna sredstva s knjigovodsko vrednostjo v višini 4.825 evrov. Pri popisu 
je bil ugotovljen primanjkljaj 465 evrov, presežkov pa ni bilo.

Skupina ni zastavila opredmetenih osnovnih sredstev kot jamstvo za dolgove. 

Nabavna vrednost opreme na dan 31. 12. 2016, ki je bila financirana s finančnim 
najemom znaša 178.301 evrov, popravek vrednosti za to opremo znaša 90.516 evrov, ter 
knjigovodska vrednost 87.785 evrov.

Pojasnilo 3a: Gibanje naložbenih nepremičnin

Leto 2016

v EUR

Vrednost Naložbene nepremičnine

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2016 9.813.631

Povečanja - nove nabave 1.136

Zmanjšanja - izločitve -435.541

Slabitve -586.443

Prenosi OS med skupinami 5.253.457

Stanje 31. 12. 2016 14.046.240

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2016 4.876.830

Amortizacija 2016 210.567

Povečanja - nove nabave 0

Zmanjšanja - izločitve -215.299

Slabitve 0

Prenosi OS med skupinami 2.013.642

Stanje 31. 12. 2016 6.885.740

Stanje 1. 1. 2016 4.936.801

Stanje 31. 12. 2016 7.160.500
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Leto 2015

v EUR

Vrednost Naložbene nepremičnine

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2014 6.601.882

Prilagoditve zaradi prehoda na MSRP 0

Stanje 1. 1. 2015 6.601.882

Povečanja - nove nabave 0

Zmanjšanja - izločitve -197.248

Slabitve -1.035.185

Prenosi OS med skupinami 4.444.182

Stanje 31. 12. 2015 9.813.631

Popravek vrednosti 2.546.637

Prilagoditve zaradi prehoda na MSRP

Stanje 1. 1. 2015 2.546.637

Amortizacija 2015 126.029

Povečanja - nove nabave 0

Zmanjšanja - izločitve -136.082

Prenosi OS med skupinami 2.340.246

Stanje 31. 12. 2015 4.876.830

Stanje 1. 1. 2015 4.055.246

Stanje 31. 12. 2015 4.936.801

Razkritja k stroškom amortizacije so podana v pojasnilih k izkazu poslovnega 
izida (pojasnilo 24).

Med naložbene nepremičnine so vključene:
•  naložbene nepremičnine v počitniških stanovanjih in
•  naložbene nepremičnine – poslovni prostori z zemljiščem ali deli v poslovnih prostorih, 
ki jih dajemo oz. jih bomo dali v najem.

V letu 2016 je bilo z naložbenimi nepremičninami ustvarjenih 278.596 evrov prihodkov, 
odhodki so znašali 330.544 evrov, od tega stroški amortizacije 203.285 evrov. Knjigovodska 
vrednost naložbenih nepremičnin odraža pošteno vrednost le-teh, ugotovljeno na podlagi 
izdelanih cenitev v skladu z MSOV in znaša 7.160.500 evrov. 

Naložbene nepremičnine so razvrščene v raven 3 (sredstva, katerih vrednosti ni mogoče 
pridobiti iz tržnih podatkov in jih zato ni moč uvrstiti v raven 1 ali raven 2). Nepremičnine, 
ki so bile po interno določenih kriterijih opredeljene kot naložbene nepremičnine, so 
vrednotene po pošteni vrednosti v skladu z izdelanimi cenitvami. 

Med naložbene nepremičnine smo v letu 2016 prenesli 18 objektov (Deskle, Materija, 
Obrov, Koper, Blagovica, Polšnik, Križe, Zgornja Polskava, Sladki Vrh, Ribnica na 
Pohorju, Bodonci, Celje-Kosova, Frankolovo, Tabor in štiri stanovanja), ki jih večinoma 
zaradi preoblikovanja pošt v pogodbene pošte ne potrebujemo več za opravljanje 
osnovne dejavnosti, 16 objektov (Zagradec, Kostel, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Zgornja 
Korena, Podlehnik, Žetale, Šmartno na Pohorju, Kobilje, Rimske Toplice, Šmartno v Rožni 
dolini, Gradac, Dvor pri Žužemberku, Trebnje, Košana, Most na Soči in Podnanos) pa 
smo iz naložbenih nepremičnin prenesli nazaj na zgradbe, ker v skladu s Pravilnikom o 
računovodstvu ne izpolnjujejo več kriterijev za naložbene nepremičnine (manj kot 30 % 
celotne površine). 

Slabitev naložbenih nepremičnin

Izvedena je bila primerjava vrednosti vseh prostih nepremičnin v Skupini Pošta Slovenije 
z razpoložljivimi cenitvami nepremičnin s strani cenilca in cenitvami, ki izhajajo iz 
množičnega vrednotenja nepremičnin s strani GURS-a. Ugotovljeno je bilo, da je vrednost 
nekaterih nepremičnin v Skupini Pošta Slovenije nižja od sedanje knjigovodske vrednosti 
nepremičnin. 

Na osnovi izdelanih cenitev nepremičnin, ki se ne uporabljajo več za opravljanje dejavnosti, 
smo določili šest nepremičnin, ki jih je bilo treba slabiti v skupni vrednosti 586.443 evrov.

Slabitev je bila izvedena za poslovno nepotrebne nepremičnine, pri katerih je bila razlika 
med sedanjo knjigovodsko vrednostjo in cenilno vrednostjo več kot 20 tisoč evrov.

Skupina ni zastavila naložbenih nepremičnin kot jamstvo za dolgove.

Pojasnilo 4: Dolgoročne finančne naložbe

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Dolgoročne finačne naložbe, razen posojil 38.871 248.311 16

2. Dolgoročne finančne naložbe v pridruženih podjetjih 
po kapitalski metodi

2.963.273 2.958.997 100

3. Dolgoročni depoziti drugim 800.809 800.815 100

Skupaj 3.802.953 4.008.123 95

GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB

v EUR

Vrednost Deleži v podjetjih Dologoročne 
finančne 

naložbe v 
pridruženih 
podjetjih po 

kapitalski 
metodi

Dolgoročni 
depoziti

Dolgoročno 
dana 

posojila 

Skupaj

Delež v 
podjetju v 

Skupini

Drugi 
dolgoročni 

deleži

Drugim Drugim

Stanje 31. 12. 2015 0 248.311 2.958.997 800.815 0 4.008.123

Povečanja 0 4.276 0 0 4.276

Zmanjšanja 365.982 0 6 0 365.988

Prevrednotovanje - oslabitev 0 444 0 0 0 444

Prevrednotenje-odprava 
oslabitve

156.986 0 0 0 156.986

Stanje 31. 12. 2016 0 38.871 2.963.273 800.809 0 3.802.953

V III. skupino je uvrščen dolgoročni depozit pri banki v vrednosti 800.809 evrov. Dolgoročni 
depoziti drugim v višini 800.000 evrov so vezana sredstva pri Novi Kreditni banki Maribor 
kot garancija za zavarovanje plačil carinskih obveznosti, obrestovana z od 0,1 do 0,121 
odstotka (letna obrestna mera).

Med dolgoročno finančno naložbo po kapitalski metodi je uvrščena naložba v Športno 
loterijo d.d. 



LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

126 127

LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE POŠTA SLOVENIJE   RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE POŠTA SLOVENIJE   

Dolgoročne finančne naložbe niso zastavljene.

V letu 2016 je bil prodan 0,8844-odstotni delež v PBS (365.982 evrov), zato je bila 
odpravljena slabitev v višini 156.986 evrov. Med druge dolgoročne deleže sta vključeni 
tudi naložbi v Indomo Maribor ter Zavarovalnico Triglav, pri kateri je bilo na dan 31. 
decembra 2016 opravljeno prevrednotenje zaradi nižje borzne cene delnice v primerjavi z 
vrednostjo na dan 31. decembra 2015. Učinek zmanjšanja v višini 444 evrov je ustrezno 
pripoznan v kapitalu.

Tveganje iz naslova strateških povezav in naložb je opisano v poglavju 2.9 Korporativno 
upravljanje tveganj Skupine Pošta Slovenije.

Pojasnilo 5: Dolgoročne poslovne terjatve 

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Dolgoročne terjatve do delavcev 868.164 1.008.858 86

2. Ostale dolgoročne terjatve 42.805 48.728 88

3. Oslabitev dolgoročnih terjatev -86.230 0 0

Skupaj 824.739 1.057.586 78

Dolgoročne terjatve do delavcev vsebujejo pretežno terjatve iz naslova prodanih stanovanj 
– 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 odstotka (letna obrestna mera).

Višina dolgoročnih poslovnih terjatev po rokih, zapadlih za plačilo: 
•  do 5 let – 561.092 evrov,
•  nad 5 do 10 let – 242.411 evrov,
•  nad 10 do 20 let – 21.236 evrov.

V letu 2016 je bila evidentirana preknjižba slabitve terjatve v višini 86.230 evrov iz 
kratkoročnega na dolgoročni konto terjatev (postopek v teku, sodba še ni bila izrečena).

Terjatve so zavarovane s hipoteko na nepremičnino, ki je bila predmet nakupa.

Dolgoročne terjatve niso bile zastavljene kot jamstvo za najem posojil.

V skladu s 6. točko drugega odstavka 69. člena ZGD-1I Skupina Pošta Slovenije razkriva 
terjatev iz naslova neodplačanega stanovanjskega posojila do delavca, zaposlenega po 
individualni pogodbi, ki je na dan 31. decembra 2016 znašala 8.609 evrov, od tega je 
5.145 evrov evidentiranih med dolgoročnimi terjatvami, 3.464 evrov, ki zapadejo v letu 
2017, pa med kratkoročnimi terjatvami. V letu 2016 je delavec odplačal 3.330 evrov. 
Posojilo delavcu, zaposlenemu po individualni pogodbi, je bilo odobreno z odplačilno 
dobo 15 let ter obrestno mero v višini 4 odstotkov.

Pojasnilo 6: Odložene terjatve za davek

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Terjatve za odložen davek iz naslova rezervacij 1.744.230 1.848.194 94

2. Terjatve za odložen davek iz naslova finančnih 
naložb

0 2.938.547 0

3. Terjatve za odložen davek - terjatve 151.318 169.365 89

Skupaj 1.895.548 4.956.106 38

Za izračun odloženih davkov se uporablja 19-odstotna davčna stopnja. V letu 2016 so se 
terjatve za odložen davek zmanjšale pretežno zaradi odprave odložene terjatve za davek 
pri prodaji 0,8844-odstotnega deleža v naložbo PBS v višini 2.938.190 evrov. 

GIBANJE ODLOŽENIH TERJATEV ZA DAVEK

Leto 2016

v EUR

Zap. št. Postavka Stanje  
na dan  

1. 1. 2016

Črpanje v 
letu 2016

Odprava v 
letu 2016

Uskladitev 
na enotno 

stopnjo

Oblikovanje 
v letu 2016

Stanje  
na dan  

31. 12. 2016

1. Terjatve za odložen 
davek iz naslova 
rezervacij 

1.848.194 -141.645 -324.101 216.438 145.344 1.744.230

2. Terjatve za odložen 
davek iz naslova 
finančnih naložb

2.938.547 0 -2.941.946 19.035 -15.635 0

3. Terjatve za odložen 
davek iz naslova 
terjatev

169.365 -15.111 -41.309 19.925 18.447 151.317

Skupaj 4.956.106 -156.756 -3.307.356 255.398 148.156 1.895.548

Leto 2015

v EUR

Zap. št. Postavka Stanje  
na dan 

1. 1. 2015

Črpanje v 
letu 2015

Odprava v 
letu 2015

Uskladitev 
na enotno 

stopnjo

Oblikovanje  
v letu 2015

Stanje  
na dan  

31. 12. 2015

1. Terjatve za odložen 
davek iz naslova 
rezervacij 

1.921.144 -143.927 -76.192 0 147.169 1.848.194

2. Terjatve za odložen 
davek iz naslova 
finančnih naložb

2.911.859 0 0 0 26.688 2.938.547

3. Terjatve za odložen 
davek iz naslova 
terjatev

175.149 -6.641 -30.745 0 31.601 169.365

Skupaj 5.008.152 -150.568 -106.937 0 205.459 4.956.106



LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

128 129

LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE POŠTA SLOVENIJE   RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE POŠTA SLOVENIJE   

KRATKOROČNA SREDSTVA

Pojasnilo 7: Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Dolgoročna sredstva, namenjena prodaji 540.443 37.826 1.429

Skupaj 540.443 37.826 1.429

Med dolgoročna sredstva, namenjena prodaji, so uvrščena sredstva, ki bodo v 
letu 2017 prodana, in sicer poslovni prostori Domžale, Grosuplje, Braslovče, Vinica, 
Hruševje, Podbrdo, Portorož-Bernardin in Šempeter pri Novi Gorici.

Pojasnilo 8: Zaloge

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Material 171.187 168.140 102

2. Drobni inventar 182.012 203.878 89

3. Trgovsko blago 1.138.575 1.108.513 103

Skupaj 1.491.774 1.480.531 101

Zaloge obsegajo zaloge materiala (obrazci, avtoplašči), drobnega inventarja (službena in 
zaščitna obleka, stojala za blago, vreče za dostavnike) in trgovskega blaga (vrednotnice, 
voščilnice in razglednice, igrače, telekartice in tablični računalniki, blago certifikatske 
agencije, kuverte, očala...). V letu 2016 smo zaradi zastarelosti, poškodovanosti in 
neuporabnosti odpisali zaloge v vrednosti 44.388 evrov. Pri zalogah trgovskega blaga je 
bil pri popisu ugotovljen primanjkljaj v višini 3.543 evrov ter presežek v višini 2.174 evrov.

Skupina na dan 31. decembra 2016 nima zastavljenih zalog. 

Pojasnilo 9: Kratkoročne finančne naložbe

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Druga kratkoročno dana posojila 0 49.155 0

Skupaj 0 49.155 0

Druga kratkoročna posojila, ki se nanašajo na odobrena dolgoročna stanovanjska 
posojila pred letom 1995 (prevzeta po delitveni bilanci med Pošto Slovenije in Telekomom 
Slovenije), ter obveznice SOD-a je Skupina v letu 2016 odplačala.

Pojasnilo 10: Kratkoročne poslovne terjatve

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Kratkoročne poslovne terjatve  
do pridruženih podjetij

12.624 13.975 90

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 34.520.414 31.559.318 109

3. Druge kratkoročne poslovne terjatve 5.352.279 2.163.544 247

Skupaj 39.885.318 33.736.838 118

Stanje drugih kratkoročnih poslovnih terjatev je na dan 31. decembra 2016 znašalo 
5.352.279 evrov in zajema:

•  terjatve za vstopni DDV – 732.287 evrov,
•  terjatve do državnih institucij iz naslova boleznin in invalidnin – 628.974 evrov,
•  dane kratkoročne predujme in varščine – 259.755 evrov, 
•  kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki, ter ostale kratkoročne terjatve – 
318.009 evrov (druge terjatve do delavcev, blagajniški primanjkljaji …),

•  predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev – 3.413.254 evrov.

Skupina Pošta Slovenije svojih terjatev v glavnem 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. Višina zavarovanih 
terjatev v letu 2016 znaša 397.452 evrov.

Skupina ima terjatev do poslovodstva oz. zaposlenih po individualnih pogodbah na 
dan 31. decembra 2016 v višini 3.642 evrov, in sicer: kratkoročni del posojila delavca, 
zaposlenega po individualni pogodbi, v višini 3.464 evrov in ostale terjatve v višini 178 
evrov.

Kratkoročne terjatve so višje kot v letu 2015 predvsem zaradi izkazanih predujmov iz 
opredmetenih osnovnih sredstev na drugih kratkoročnih poslovnih terjatvah in na račun 
terjatev do poštnega oparaterja Kitajske iz naslova mednarodnega obračuna. 

Kreditno tveganje iz naslova poslovnih terjatev je opisano v poglavju 2.9 Korporativno 
upravljanje tveganj Skupine Pošta Slovenije – Finančna tveganja.

Kratkoročne terjatve niso bile zastavljene kot jamstvo za najem posojil.

v EUR

Zap. št. Terjatve po zapadlosti 31. 12. 2016 Delež v % 31. 12. 2015 Delež v %

1. Nezapadle terjatve 31.601.443 79,2 30.190.926 89,5

2. Zamuda plačila: - do 30 dni 2.679.058 6,7 2.033.491 6,0

3. - od 31 do 60 dni 435.640 1,1 404.629 1,2

4. - od 61 do 90 dni 193.861 0,5 114.731 0,3

5. - od 91 do 180 dni 3.460.810 8,7 110.288 0,3

6. - od 181 do 365 dni 1.280.913 3,2 164.407 0,5

7. - nad 366 dni 233.592 0,6 718.366 2,1

Skupaj 39.885.318 100 33.736.838 100

GIBANJE POPRAVKOV VREDNOSTI TERJATEV 

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015

1. Dolgoročno dana posojila

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 958 1.396

 + oblikovani popravki v letu 0 0

 - plačane sporne in dvomljive terjatve 0 -438

 - odpis terjatev v letu -958 0

Končno stanje popravka terjatev 31. 12. (kto 079) 0 958

2. Dolgoročne poslovne terjatve

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 0 0
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v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015

 + oblikovani popravki v letu 0 0

 + prenos terjatve iz kratkoročne 86.230 0

 - plačane sporne in dvomljive terjatve 0 0

 - odpis terjatev v letu 0 0

Končno stanje popravka terjatev 31. 12. (kto 089) 86.230 0

3. Kratkoročne terjatve do kupcev

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 2.389.417 2.400.943

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

107.411 181.546

 + oblikovani popravki vred. v letu do drugih 356.924 292.682

 - plačane sporne in dvomljive terjatve -201.500 -144.129

 - odpis terjatev v letu -379.503 -301.376

 - popravek DDV -66.446 -40.249

Končno stanje popravka terjatev 31. 12. (kto 129) 2.206.303 2.389.417

4. Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 176.053 205.505

 + oblikovani popravki vred. v letu 131.068 118.492

 - plačane sporne in dvomljive terjatve -72.518 -92.657

 - odpis terjatev v letu -56.956 -55.286

Končno stanje popravka terjatev 31. 12. (kto 159) 177.647 176.053

5. Ostale kratkoročne terjatve

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 504.282 477.640

 + oblikovani popravki vred. v letu 43.259 39.705

 - plačane sporne in dvomljive terjatve -14.614 -9.780

 - odpis terjatev v letu -7.942 -3.284

 - prenos terjatve na dolgoročno -86.230 0

Končno stanje popravka terjatev 31. 12. (kto 169) 438.754 504.282

SKUPAJ

Popr. vred. na dan 1. 1. 3.070.709 3.085.484

 + oblikovani popravki v letu 638.661 632.424

 + prenos terjatve iz kratkoročne 86.230 0

 - plačane sporne in dvomljive terjatve -288.632 -247.004

 - odpis terjatev v letu -445.359 -359.946

 - popravek terjatev -66.446 -40.249

 - prenos terjatve na dolgoročno -86.230 0

Končno stanje popr. vrednosti terjatev 31. 12. 2.908.934 3.070.709

Oblikovani popravki vrednosti terjatev v višini 441.148 evrov so izkazani med 
prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki v izkazu poslovnega izida, medtem ko so 
oblikovani popravki vrednosti terjatev, povezani s finančnimi prihodki v višini 131.068 
evrov, izkazani v bilanci stanja.

Terjatev v višini 86.230 evrov je bila iz ostalih kratkoročnih terjatev prenesena na dolgoročne 
poslovne terjatve in se nanaša na kazensko ovadbo do delavke Pošte (postopek še vedno 
v teku od leta 2012).

Pojasnilo 11: Denarna sredstva 

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Gotovina v blagajni in prejeti čeki 6.309 6.551 96

2. Denarna sredstva v banki 6.942.266 5.287.827 131

3. Kratkoročni depoziti pri bankah 30.859.477 24.769.104 125

Skupaj 37.808.051 30.063.482 126

Denarna sredstva so izkazana po izvirni vrednosti. Predstavljajo sredstva v evrih v blagajni 
in na transakcijskih računih pri Novi Kreditni banki Maribor, Abanki, Novi Ljubljanski banki, 
Banki Koper, KBS Banki in Unicredit Banki.

Kratkoročni depoziti pri bankah se nanašajo na depozite, obrestovane z letno obrestno 
mero od 0,0001 do 0,13 odstotka. Depoziti niso bili zastavljeni kot jamstvo za najem posojil.

Pojasnilo 12: Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Kratkoročno nezaračunani prihodki 8.998.058 6.661.083 135

2. Kratkoročno odloženi stroški in odhodki 1.079.611 822.335 131

3. DDV od prejetih predujmov 0 139 0

Skupaj 10.077.668 7.483.557 135

Kratkoročno nezaračunani prihodki zajemajo nezaračunane prihodke iz naslova 
mednarodnega poštnega obračuna, in sicer v višini 8.861.233 evrov, od tega: za leto 2013 
v višini 114.181 evrov, za leto 2014 v višini 121.527 evrov, za leto 2015 v višini 2.366.250 
evrov in za leto 2016 v višini 6.259.275 evrov ter 136.825 evrov ostali kratkoročno 
nezaračunani prihodki.

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki zajemajo vkalkulirane postavke, ki se nanašajo 
na leto 2017 in za katere so bili računi prejeti v letu 2016.

Pojasnilo 13: Kapital

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Osnovni kapital 121.472.482 121.472.482 100

2. Kapitalske rezerve 80.392.585 80.392.585 100

3. Rezerve iz dobička: 785.743 356.145 221

  - zakonske rezerve 785.743 356.145 221

  - druge rezerve iz dobička 0 0 0

4. Presežek iz prevrednotenja -682.780 -337.968 202

5. Preneseni čisti dobiček 6.254.867 0 0

6. Čisti dobiček poslovnega leta 9.559.822 9.320.615 103

7. Kapital lastnika neobvladujočega deleža 473.185 657.669 72

Skupaj 218.255.904 211.861.528 103
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Kapital izraža lastniško financiranje družbe in je z vidika družbe njegova 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 2015 niso spremenile in so posledica odprave 
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala.

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

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Pojasnilo 14: Rezervacije

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Rezervacije za jubilejne nagrade 3.384.473 3.619.257 94

2. Rezervacije za odpravnine 12.580.900 11.827.824 106

3. Rezervacije za tožbe 200.270 1.752.720 11

4. Rezervacije iz naslova nepremičnin 336.250 390.320 86

5. Spremenljivi del plače poslovodstva 160.878 214.770 75

Skupaj 16.662.771 17.804.891 94

Gibanje rezervacij 

v EUR

Zap. št. Postavka Stanje  
na dan  

1. 1. 2016

Poraba v 
letu 2016

Odprava v 
letu 2016

Oblikov. v 
letu 2016

Prenos na 
kratkor.

Stanje  
na dan  

31.12. 2016

1. Rezervacije za jubilejne 
nagrade

3.619.257 445.768 247.655 458.638 0 3.384.473

2. Rezervacije za odpravnine 11.827.824 483.150 710.143 1.946.370 0 12.580.900

3. Rezervacije za tožbe 1.752.720 49.792 1.614.458 111.800 0 200.270

4. Rezervacije iz naslova 
nepremičnin

390.320 0 54.070 0 0 336.250

5. Spremenljivi del plače 
poslovodstva

214.770 64.138 17.998 126.011 97.766 160.877

Skupaj 17.804.891 1.042.849 2.644.324 2.642.819 97.766 16.662.771

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade temeljijo na aktuarskem izračunu 
(uporabljena je metoda Projected Unit Credit), v katerem so bili upoštevani: Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, verjetnost smrtnosti in invalidnosti, fluktuacija 
kadrov (5-odstotna fluktuacija za zaposlene, stare do 40 let, 3,5-odstotna za zaposlene, 
stare med 41 in 50 let, ter 1,5-odsotna fluktuacija za zaposlene, stare nad 51 let), diskontna 
stopnja v višini 1,31 odstotka, rast plač v RS v višini 2 odstotkov in v družbi za odstotek, 
rast najnižjih plač po kolektivni pogodbi Pošte Slovenija za odstotek, 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) 
ter rast zneskov iz prej omenjene uredbe za 0,5 odstotka. 

Na osnovi aktuarskega izračuna smo dodatno oblikovali rezervacije za jubilejne nagrade 
in odpravnine v višini 2.405.008 evrov, in sicer v izkazu poslovnega izida kot strošek 
rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 1.733.810 evrov ter strošek obresti v 
višini 290.478 evrov ter v bilanci stanja kot izgubo iz prevrednotenja iz naslova aktuarskih 
preračunov v višini 380.720 evrov.

Višino rezervacij za tožbe določi glede na višino škodnega zahtevka ali oceni glede na 
pričakovano možno višino (če dejanski zahtevek še ni znan) Področje kadrovskih in 
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. 
V letu 2016 zajema izplačilo dela plač za leto 2015. 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. 

Pojasnilo 15: Dolgoročne obveznosti

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Druge dolgoročne finančne obveznosti 47.082 16.985 277

2. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 0 161 0

Skupaj 47.082 17.146 275

Druge dolgoročne finančne obveznosti v višini 47.082 evrov obsegajo:
•  obveznosti za dodatno najete finančne lizinge, ki zapadajo po 1. 1. 2018 v višini 42.107 
evrov ter

•  druge finančne obveznosti (ne do poslovnih bank) v višini 4.975 evrov. 

Nabavna vrednost opreme na dan 31. 12. 2016, ki je bila financirana s finančnim 
najemom znaša 178.301 evrov, popravek vrednosti za to opremo znaša 90.516 evrov ter 
knjigovodska vrednost 87.785 evrov.

Pojasnilo 16: Kratkoročne obveznosti

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Kratkoročne finančne obveznosti 71.355 39.710 180

2. Kratkoročne poslovne obveznosti: 29.071.307 25.782.548 113

 -  kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženega 
podjetja

18.738 23.892 78

 - kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 9.255.831 8.306.172 111

 - kratkoročne obveznosti do drugih 19.796.737 17.452.484 113

Skupaj 29.142.662 25.822.258 113

Kratkoročne finančne obveznosti višini 71.355 evrov obsegajo:
•  kratkoročni del obveznosti za finančni najem v višini 29.364 evrov ter 
•  druge kratkoročne finančne obveznosti v višini 41.991 evrov.

Obveznosti do dobaviteljev znašajo 9.255.831 evrov in zajemajo:
•  obveznosti do dobaviteljev osnovnih sredstev – 318.504 evre in
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•  obveznosti do dobaviteljev obratnih sredstev, materiala in storitev – 8.937.327 evrov.

Kratkoročne obveznosti do drugih in do pridruženega podjetja znašajo 19.815.475 evrov 
in zajemajo:

•  kratkoročne obveznosti za plače – 12.888.206 evrov,
•  obveznosti do državnih in drugih institucij – 2.326.260 evrov (Skupina Pošta Slovenije 
je bila v letu 2016 po obračunu davka od dohodka pravnih oseb obdavčena v višini 
84.579 evrov, vplačanih akontacij je bilo v višini 29.651 evrov, obveznost za plačilo 
davka od dohodka pravnih oseb za leto 2016 znaša 54.928 evrov),

•  obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje – 508.516 evrov, od tega so 
obveznosti v višini 18.738 evrov izkazane v kratkoročnih poslovnih obveznostih do 
pridružene družbe Športna loterija, in

•  druge kratkoročne obveznosti – 4.092.493 evrov (obveznosti do PBS za plačilni 
promet, obveznosti po odločbah …).

Ročnost prihodnjih najemnin:
Kot najemodajalec:
- do 1 leta: 431.495 evrov,
- od 2-5 let: 1.725.981 evrov.

Kot najemnik:
- do 1 leta: 1.921.327 evrov,
- od 2-5 let: 7.609.959 evrov.

Kot najemniki ima Skupina Pošta Slovenije sklenjene pogodbe za nedoločen čas, vendar 
razkrivanja ročnosti nad 5 let niso smiselna, saj jih ni mogoče časovno opredeliti.

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 2016.

Pojasnilo 17: Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki 11.207.402 9.188.143 122

2. Kratkoročno odloženi prihodki 142.546 71.437 200

3. DDV od danih predujmov 325.858 22.495 1.449

Skupaj 11.675.807 9.282.075 126

V kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitvah so zajeti predvsem vnaprej obračunani 
stroški za neizkoriščen letni dopust v višini 2.123.365 evrov, stroški presežkov ur v višini 
1.240.970 evrov ter vkalkulirani stroški iz naslova mednarodnega obračuna za pisemske, 
paketne pošiljke in EMS-pošiljke v višini 6.558.226 evrov, ostalo znaša 1.284.841 evrov.

Pojasnilo 18: Zabilančna evidenca
v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Gotovina v poslovnih enotah družbe 6.983.275 14.398.148 49

2. Zaloge blaga v komisijski in posredniški prodaji 11.854.014 8.428.166 141

3. Drobni inventar v uporabi 4.843.806 4.799.904 101

4. Dane in prejete bančne garancije 9.725.005 6.873.658 141

5. Drugo 1.768.458 1.381.728 128

Skupaj 35.174.558 35.881.604 98

V zabilančni evidenci evidentiramo gotovino na poštah, ki je last banke, blago, prevzeto v 
komisijsko oz. posredniško prodajo, dane in prejete garancije in tuja osnovna sredstva, ki 
se na dan izdelave bilance stanja nahajajo v družbi.

Stanje gotovine na poštah je zaradi izplačila pokojnin v mesecu decembru 2016 (izplačilo 
29. 12. 2016) nižje v primerjavi z mesecem decembrom 2015. 

Postavka Dane in prejete garancije se nanaša na prejete bančne garancije za dobro 
izvedbo poslov (6.238.298 evrov), garancije, prejete od izvajalcev zamenljivih poštnih 
storitev in nekaterih strank (397.452 evrov), ter dane garancije pri NKBM (carinska in 
druge garancije v višini 2.959.269 evrov) in NLB v višini 105.636 evrov ter zavarovanje 
dobre izvedbe poslov pri Zavarovalnici Triglav v višini 24.350 evrov. 

Drugih potencialnih obveznosti nimamo.

POJASNILA K IZK AZU POSLOVNEGA IZIDA

Izkaz poslovnega izida vsebuje tiste prihodke in odhodke, ki so nastali v obračunskem 
obdobju poslovanja družbe. Ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza in prikazuje stroške 
po naravnih vrstah v skladu z MSRP. Vrednosti so izkazane za tekoče in preteklo obdobje.

Pojasnilo 19: Čisti prihodki od prodaje

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu 217.034.952 213.055.091 102

2. Prihodki od prodaje storitev na tujih trgih 11.299.395 8.918.870 127

3. Prihodki od prodaje blaga in materiala  
na domačem trgu

3.455.825 3.293.476 105

4. Prihodki od prodaje blaga in materiala na tujih trgih 120.807 110.063 110

Skupaj 231.910.980 225.377.500 103

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

Prihodki od prodaje so doseženi predvsem na območju RS.

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 37.006.374 evrov.

Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2) predstavlja regulacijo trga poštnih storitev, pri 
čemer gre omeniti, da je z navedenim zakonom regulirano predvsem področje izvajanja 
univerzalne storitve, ki jo izvaja Pošta Slovenije. Posledično določbe ZPSto-2 ter splošni 
akti, ki jih na podlagi zakonskega pooblastila izdaja AKOS, močno vplivajo na organizacijo 
poštnega omrežja in cenovno strukturo izvajanja poštnih storitev.

Gibanje prihodkov je pojasnjeno v poglavju 2.10.1 Analiza poslovanja Skupine Pošta 
Slovenije.



LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

136 137

LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE POŠTA SLOVENIJE   RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE POŠTA SLOVENIJE   

Pojasnilo 20: Prihodki od subvencij

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Prihodki od subvencij 2.282.020 1.309.162 174

Skupaj 2.282.020 1.309.162 174

V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je za Pošto 
Slovenije določena 3-odstotna kvota za zaposlovanje invalidov. Za vsakega nad predpisano 
kvoto zaposlenega invalida, katerega invalidnost je posledica bolezni ali poškodbe izven 
dela, je Pošta upravičena do nagrade v višini 20 odstotkov  minimalne plače na mesec (v 
letu 2016 za 184.261 evrov) ter oproščena plačila prispevkov za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje (v letu 2016 za 358.859 evrov).

Prihodki od subvencij iz naslova preseganja kvot invalidov ter oprostitve plačila prispevkov 
za invalide znašajo v Pošti Slovenije 543.120 evrov.

Prihodki od subvencij v višini 1.681.026 evrov se nanašajo na porabo prejetih državnih 
pomoči, tj. oproščenih prispevkov iz plač, in na plače invalidov v odvisni družbi IPPS. Družba 
je upravičena do porabe oproščenih prispevkov v višini 75 odstotkov stroškov plač zaposlenih 
invalidov in tudi do nekaterih drugih stroškov (npr. stroškov prevoza invalidov na delo in z dela) 
v skladu z 61. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

V letu 2016 beležimo višje subvencije in prihodke iz odstopljenih prispevkov zaradi 
prezaposlitve invalidov v invalidsko podjetje, v katerem so subvencije za zaposlovanje 
invalidov priznane v višjem deležu. 

Prihodki od dodatnih subvencij v višini 57.874 evrov so nastali iz naslova dodatne 
subvencije zaradi zaposlovanja invalidov v IPPS.

Pojasnilo 21: Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Dobiček od prodaje (izločitve) osnovnih sredstev 249.185 200.341 124

2. Prevrednotovalni poslovni prihodki od terjatev 203.469 156.065 130

3. Prevrednotovalni poslovni prihodki od zalog 6.159 4.117 150

4. Odprava rezervacij za jubilejne nagrade 90.244 216 41.780

5. Odprava rezervacij za odpravnine 17.901 0 0

6. Odprava rezervacij za tožbe 1.614.458 35.251 4.580

7. Odprava rezervacij za nepremičnine 54.070 95.260 57

8. Odprava rezervacij za spremenljivi del plač 16.505 5.360 308

9. Odprava vkalkuliranih stroškov za letni dopust 236.143 172.654 137

10. Odprava vkalkuliranih drugih stroškov 52.038 18.058 288

Skupaj 2.540.172 687.323 370

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. 

Odprava rezervacij za tožbe v višini 1.614.458 evrov je posledica zaključenih delovnih 
sporov ter pravd. V letu 2016 smo prejeli odločitev Vrhovnega sodišča RS, ki je zavrnilo 
zahtevek za revizijo tožeče stranke EUROMEDIA MB (zaradi plačila 8,4 milijona evrov) in 
potrdilo pravnomočno sodbo, s katero je bil tožbeni zahtevek zoper Pošto Slovenije v 
celoti zavrnjen, zaradi česar so bile v letu 2016 odpravljene že oblikovane rezervacije za 
tožbe v višini 1.100.000 evrov. 

Odprava rezervacij za nepremičnine je posledica urejenega vpisa nepremičnine v Ribnici 
na Pohorju v zemljiško knjigo ter korekcije sedanje vrednosti vseh nepremičnin, za katere 
so oblikovane rezervacije, na dan 31. december 2016.

Odprava vkalkuliranih drugih stroškov zajema predvsem odpravo neizkoriščenih 
sredstev, namenjenih za izplačilo nagrad za uspešno izvajanje projektov za zaposlene po 
individualnih pogodbah.

Odprava rezervacij za spremenljivi del plač se v letu 2016 nanaša na odpravo preveč 
oblikovanih rezervacij za leto 2015.

Odprava vkalkuliranih stroškov za letni dopust je posledica previsoko vkalkuliranih 
stroškov konec leta 2015 in dejstva, da delavci niso izkoristili celotnega letnega dopusta.

STROŠKI

- Po naravnih vrstah 

Pojasnilo 22: Stroški materiala, storitev in nabavne vrednosti trgovskega blaga

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Stroški materiala 12.188.588 12.387.237 98

 - stroški materiala 4.313.328 4.131.335 104

 - stroški energije 6.470.142 6.730.179 96

 - odpis drobnega inventarja 758.369 875.698 87

 -  stroški pisarniškega materiala  
in strokovne literature

631.670 642.096 98

 -  drugi stroški materiala in popisne razlike  
pri materialu

15.079 7.930 190

2. Stroški storitev 50.434.037 46.302.605 109

 - stroški prevoznih storitev 8.071.123 5.049.955 160

 - stroški najema 2.997.141 2.660.909 113

 -  stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih 
sredstev

8.800.388 8.558.122 103

 -  stroški storitev pri proizvajanju proizvodov in 
opravljanju storitev

9.485.765 10.229.765 93

 - povračila stroškov v zvezi z delom 1.570.470 1.635.461 96

 - stroški intelektualnih storitev in osebnih storitev 2.850.680 1.917.846 149

 -  zavarovalne premije, stroški bančnih storitev in 
plačilnega prometa

4.980.382 4.516.355 110

 -  stroški sejmov, reklame, propagande in 
reprezentance

1.940.649 1.784.025 109

 - stroški drugih storitev 9.737.439 9.950.166 98

3. Nabavna vrednost trgovskega blaga 1.756.153 1.387.146 127

Skupaj 64.378.778 60.076.988 107
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Stroški materiala in energije so bili v letu 2016 za 2 odstotka nižji kot v preteklem letu, 
stroški storitev pa so bili za 9 odstotkov višji. Podrobno pojasnilo je v poglavju 2.10.1, 
Analiza poslovanja Skupine Pošta Slovenije.

Med stroški drugih storitev predstavljajo največje stroške naslednje postavke: stroški 
študentskega dela – 3.717.816 evrov, stroški čiščenja – 1.294.963 evrov, stroški cestnin 
– 545.574 evrov, špediterske storitve (carine) – 1.631.555 evrov, storitve podizvajalcev – 
518.066 evrov in pristojbina za AKOS – 262.096 evrov.

V letu 2016 je bilo za revizijske preglede, ki jih je opravila družba Deloitte revizija d. o. o., 
porabljenih 36.218 evrov (revidiranje letnega poročila in ločenih računovodskih evidenc). 
Deloitte revizija d. o. o. je v letu 2016 izvedla tudi izobraževanje v vrednosti 6.607 evrov 
ter revizijski pregled sistema PoštAR v vrednosti 4.916 evrov ter druge stroške revizije v 
višini 6.300 evrov.

Pojasnilo 23: Stroški dela

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Stroški dela

 - stroški plač 105.644.697 104.787.206 101

 - stroški pokojninskih zavarovanj 10.753.549 10.846.525 99

 - stroki drugih socialnih zavarovanj 7.743.416 7.670.399 101

 - drugi stroški dela 17.639.677 16.455.447 107

Skupaj 141.781.340 139.759.577 101

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Povprečno št. zaposlencev na podlagi del. ur 5.749 5.758 100

2. Stroški dela na zaposlenca v EUR 24.661 24.273 102

Drugi stroški dela so v letu 2016 narasli predvsem zaradi višjih stroškov regresa (v letu 
2016 je bil regres izplačan v skladu s kolektivno pogodbo Pošte Slovenije, v letu 2015 pa 
v višini minimalne plače). V okviru drugih stroških dela so največje postavke: 

•  prehrana med delom – 5.597.900 evrov,
•  prevoz na delo – 4.295.088 evrov,
•  regres – 5.656.927 evrov,
•  odpravnine – 588.160 evrov in
•  denarne nagrade delavcem – 233.573 evrov.

Prejemki, ki so jih v poslovnem letu prejele skupine oseb iz 3. točke tretjega odstavka 69. 
člena ZGD-1I, so naslednji:

•  poslovodstvo – 897.690 evrov,
•  nadzorni svet – 161.356 evrov in
•  zaposleni po individualnih pogodbah – 2.323.797 evrov.

BRUTO PREJEMKI POSLOVODSTVA ZA LETO 2016

v EUR

Podjetje Člani poslovodstva Osnovna 
plača

Sprem. del 
plače

Bonitete Izplačila iz 
materialnih 

stroškov

Skupaj 
prejemki

Pošta Slovenije NOVAK Boris 91.175 12.360 10.000 1.758 115.294

RIHTER Andrej 82.689 3.455 5.952 1.808 93.905

FILIPIČ Vinko 82.698 11.159 6.568 1.473 101.898

Odvisne družbe:

EPPS HRIBERNIK Vili 64.866 9.680 5.259 1.678 81.483

ZAJC Monika 10.014 0 631 379 11.023

Feniksšped VALENKO Boštjan 55.127 6.124 1.855 1.482 64.588

PS Moj paket MAJHEN Aleksander 52.721 3.345 4.592 2.231 62.889

PS Zavarovalno 
zastopništvo

RENČELJ Samo 55.127 3.809 3.649 996 63.581

PS Logistika ROJNIK Igor 56.681 1.107 5.297 3.186 66.271

TURK Sašo 6.893 287 308 138 7.626

VAJS Damjan 42.582 0 1.920 1.017 45.519

APS PLUS GRUDEN Boštjan 55.127 0 1.472 1.819 58.418

ROŽMAN Aleksander 50.063 0 4.768 1.477 56.309

IPPS ZIDAR Janez 54.955 2.394 7 11.532 68.888

Skupaj 760.717 53.720 52.279 30.975 897.690

Prejemki članov nadzornega sveta, revizijske komisije nadzornega sveta in 
kadrovske komisije nadzornega sveta v letu 2016

v EUR

Podjetje Člani nadzornega sveta, 
revizijske komisije nadzornega 
sveta in kadrovske komisije 
nadzornega sveta

Sejnina Osnovni 
prejemek s 
funkcijskim 

dodatkom

Potni stroški 
in dnevnice

Skupaj 
prejemki

Pošta Slovenije GROZNIK Aleš 6.820 19.250 589 26.659

GRMEK Vanessa 6.875 14.850 1.210 22.935

GRILC Peter 6.820 15.125 562 22.507

PEROVIĆ Milan 6.875 15.125 1.368 23.369

ARNEJČIČ Aleš 4.730 9.717 1.262 15.709

POGRAJC Božidar 4.455 9.717 913 15.085

ZAMAN GROFF Maja 7.000 0 701 7.701

BROVČ POTOKAR Jasna 4.900 0 128 5.028

Odvisne družbe:

EPPS mag. Martin Mlakar 1.350 4.500 0 5.850

mag. Vesna Kos Tomažič 1.200 3.000 0 4.200

Boštjan Pernek 1.200 2.750 0 3.950

Feniksšped OSVALD Marjan 405 2244 0 2.649

ŠTAMPFER Mitja 405 1.500 0 1.905

MEŽNARIČ Jurij 405 1.500 0 1.905

VAJS Damjan 405 1.500 0 1.905

Skupaj 53.845 100.778 6.733 161.356
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V letu 2016 so bili izplačani stroški izobraževanja (kotizacija) v višini 226 evrov, ki niso 
upoštevani v zgornji tabeli prejemkov. Drugih stroškov delovanja nadzornega sveta 
(pravna mnenja, prevajanje, najem izvedencev ipd.) v letu 2016 ni bilo. 

Pojasnilo 24: Amortizacija

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Neopredmetena sredstva 1.069.566 899.084 119

2. Opredmetena sredstva: 12.855.949 12.803.585 100

- zgradbe 3.767.659 3.627.760 104

- oprema 8.832.832 9.004.905 98

- zemljišče - parkirišče 44.891 44.891 100

- amortizacija naložbenih nepremičnin 210.567 126.029 167

Skupaj 13.925.515 13.702.669 102

Prevrednotovalni poslovni odhodki 

Pojasnilo 25: Pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Izguba ob izločitvi osn. sredstev 155.758 234.927 66

2. Popisni primanjkljaji pri osn. sredstvih 568 1.510 38

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki iz opredmeteni in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

925.485 1.021.224 91

Skupaj 1.081.810 1.257.661 86

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

Prevrednotovalni poslovni odhodki se nanašajo na slabitev šestih naložbenih nepremičnin 
oz. objektov, ki so prosti in se v njih ne opravlja več osnovna dejavnost (podrobno 
pojasnjeno v pojasnilih 1 in 3), in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Pojasnilo 26: Pri obratnih sredstvih 

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Popravki vrednosti terjatev- doma 413.546 448.776 92

2. Popravki vrednosti zalog 3.916 3.678 106

3. Popravki vrednosti tujih terjatev 27.602 25.373 109

Skupaj 445.064 477.827 93

Popravki vrednosti terjatev so nižji kot v letu 2015, kar je posledica uspešno izvedenih 
predhodnih postopkov izterjave. 

Pojasnilo 27: Drugi poslovni odhodki

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Rezervacije 111.800 148.875 75

2. Drugi stroški 2.807.352 2.946.168 95

Skupaj 2.919.152 3.095.043 94

Postavka Rezervacije predstavlja oblikovane rezervacije za leto 2016 za tožbe iz 
gospodarskih sporov, pravd in delovnih sporov. 

Drugi stroški vsebujejo:
•  davek na finančne storitve – 1.898.670 evrov,
•  nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 836.529 evrov,
•  ostale stroške (socialna izplačila, rekreacija delavcev, novoletna obdaritev otrok, 
organizacija različnih srečanj) – 40.508 evrov,

•  ostale dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela (DDV od mankov) – 15.899 evrov in 
•  nagrade dijakom in študentom na delovni praksi – 15.746 evrov.

Pojasnilo 28: Finančni prihodki 

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Finančni prihodki iz deležev, od tega: 456.820 383.606 119

-  finančni prihodki iz dividend v pridruženem 
podjetju

382.101 379.885 101

- finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 74.719 3.700 2.019

- finančni prihodki iz drugih naložb 0 21 0

2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 57.208 145.145 39

- finačni prihodki iz posojil, danih drugim 57.208 145.145 39

3. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 342.337 493.092 69

- finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 225.598 325.964 69

- finančni prihodki iz tečajnih razlik 116.739 167.128 70

Skupaj 856.364 1.021.843 84

Finančni prihodki iz deležev v pridruženi družbi se nanašajo na dividendo Športne loterije, 
iz deležev v drugih družbah pa na odpravo slabitve naložbe v PBS in prejeto dividendo 
Zavarovalnice Triglav.

Finančni prihodki iz danih posojil se nanašajo na prejete obresti od bank (depoziti), SOD-a 
in prejete obresti od prodaje stanovanj. V primerjavi s preteklim letom so nižji, saj so bili v 
letu 2016 zaradi nižjih obrestnih mer za depozite prihodki od depozitov nižji.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih vsebujejo zamudne obresti, obračunane 
pozitivne tečajne razlike in bonus od zavarovalnice. V primerjavi z letom 2015 so nižji 
zaradi višine bonusa, do katerega smo upravičeni na podlagi doseženega škodnega 
rezultata v letu 2016 in nižjih finančnih prihodkov iz tečajnih razlik. Bonus je v letu 2016 
znašal 155.926 evrov, v letu 2015 pa 228.914 evrov.
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Pojasnilo 29: Finančni odhodki 

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti, od tega: 286.087 463.002 62

- finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 9 56.865 0

- finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 286.078 406.137 70

2. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti, od tega: 124.619 114.806 109

-  finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti

2.491 730 341

- finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 9.334 10.429 89

- finančni odhodki iz tečajnih razlik 112.794 103.647 109

3. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naložb

0 156.986 0

Skupaj 410.705 734.795 56

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti zajemajo oblikovane obresti za jubilejne 
nagrade in odpravnine ter odhodke za lizing.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti se nanašajo pretežno na obračunane negativne 
tečajne razlike. 

Pojasnilo 30: Drugi prihodki 

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Izterjane odpisane terjatve 7.719 4.471 173

2. Prejete odškodnine 354.644 192.069 185

3. Druge  postavke 416.404 603.717 69

Skupaj 778.768 800.257 97

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

Druge postavke vključujejo blagajniške presežke, unovčeno garancijo zaradi nepravočasne 
dobave službene obleke, vzpostavitev terjatve iz naslova osebnega stečaja ter druge 
prihodke. 

Pojasnilo 31: Drugi odhodki 

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Denarne kazni 4.851 4.230 115

2. Odškodnine 159.071 137.229 116

3. Donacije za humanitarne, kulturne in druge namene 191.885 193.479 99

4. Drugi odhodki 139.345 54.274 257

Skupaj 495.151 389.212 127

Postavka Odškodnine vsebuje pretežno plačila nadomestil za izgubljene poštne pošiljke 
ter druge odškodnine.

V letu 2016 so bile izplačane donacije za kulturne, humanitarne, športne in druge namene, 
od tega smo največji znesek namenili donaciji za KUD Pošta – 76.000 evrov. 

Pojasnilo 32: Odloženi davki in davek od dobička

v EUR

Davek iz dobička 2016 2015

Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 238.371.255 229.199.194

Davčno priznani prihodki 237.035.836 228.812.758

Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 225.437.515 219.493.771

Davčno priznani odhodki 238.541.148 216.227.019

RAZLIKA MED DAVČNO PRIZNANIMI PRIHODKI IN ODHODKI 0 12.585.739

RAZLIKA MED DAVČNO PRIZNANIMI ODHODKI IN PRIHODKI -1.505.311 0

Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način 
računovodenja, pri spremembah računovodskih usmeritev, 
popravkih napak in prevrednotenjih

-1.725.417 -702.487

Povečanje davčne osnove za predhodno izkoriščene davčne 
olajšave

67.372 23.102

DAVČNA OSNOVA 0 11.906.354

DAVČNA IZUBA -3.163.357 0

Pokrivanje davčne izgube 0 -2.350.489

Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (največ do višine 
davčne osnove)

0 -9.555.865

OSNOVA ZA DAVEK 0 0

DAVEK (17 %) 0 0

Efektivna davčna stopnja 0 0

Zakonsko predpisana davčna stopnja v letih 2016 in 2015 je znašala 17 odstotkov. 
Skupina v letih 2016 in 2015 ne bi bila zavezana k plačilu davka od dohodka pravnih 
oseb, ker lahko koristi davčne olajšave in prenesene davčne izgube.

Družba v izkazu poslovnega izida prikazuje 3.060.558 evrov odloženega davka, kar je 
vplivalo na znižanje poslovnega izida obračunskega obdobja.

v EUR

Na višino odloženih davkov vplivajo naslednje postavke: na dan 31. 12. 2016

- rezervacije (jubilejne nagrade, odpravnine, tožbe, nepremičnine) 95.491

- popravek vrednosti poslovnih terjatev 18.048

- odprava oslabitve finančne naložbe v PBS 2.938.190

- odprava oslabitve finančne naložbe v Zavarovalnico Triglav 356

- odprava odloženih terjatev za davek v EPPS 8.473

Skupaj 3.060.558

Vsi izračunani odloženi davki vplivajo na izkaz poslovnega izida. 

POJASNILA K IZK AZU DENARNEGA TOK A 

Obvladujoča družba in odvisne družbe so sestavile denarni tok po neposredni metodi v 
skladu z MRS 7.
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Pojasnilo 33: Prejemki pri poslovanju

Med prejemke pri poslovanju vključujemo za vse odvisne družbe in za obvladujočo 
družbo prejemke od prodaje proizvodov in storitev ter druge prejemke (zaračunavanje 
obratovalnih stroškov najemnikom, prejemki nagrad zaradi preseganja kvote invalidov). 

Prejemki pri poslovanju so se v primerjavi z letom 2015 povečali predvsem zaradi 
uvedbe nove storitve Nakazilo odkupnine brez UPN na obvladujoči družbi ter povečanja 
prejemkov na odvisnih družbah. 

Pojasnilo 34: Prejemki pri investiranju

Med prejemki pri investiranju beležimo prejemke od dobljenih obresti in deležev v dobičku 
drugih (obresti od vezave kratkoročnih in dolgoročnih depozitov, dividend), prejemke od 
odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev ter prejemke od odtujitve dolgoročnih (prodaja 
0,8844-odstotnega deleža v naložbo PBS) in kratkoročnih finančnih naložb (odpoklic 
vezave depozitov).

Prejemki pri investiranju so nižji zaradi nižjega odpoklica kratkoročnih finančnih naložb v 
letu 2016.

Pojasnilo 35:  Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo 
na investiranje

v EUR

Denarni tokovi od prejetih obresti Skupina Pošta Slovenije

2016 2015

Prejemki od obresti od vezave depozitov 12.491 135.286

Prejemki od dividend 374.772 314.116

Prejemki iz naslova unovčenih obveznic SOD 50.083 98.517

Skupaj 437.346 547.919

Pojasnilo 36: Prejemki pri financiranju

Prejemki pri financiranju v letu 2016 znašajo 36.286 evrov, kar izhaja iz dovoljenega 
negativnega stanja na enem izmed transakcijskih računov Skupine. 

Pojasnilo 37: 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, donacije in druga izplačila, vidna iz 
transakcijskega računa. 

Na 4-odstotno povečanje izdatkov pri poslovanju je vplivalo povečanje izdatkov za nakup 
materiala in storitev (izdatki za nakazilo odkupnine brez UPN, izdatki za nakup materiala 
in storitev).

Pojasnilo 38: Izdatki za prispevke od plač in ostali davki

v EUR

Izdatki za prispevke od plač in ostali davki Skupina Pošta Slovenije

2016 2015

Izdatki za prispevke od plač 38.968.366 40.389.912

Izdatki za plačilo davka od dohodka pravnih oseb 53.503 58.097

Izdatki za plačilo davka na promet nepremičnin 1.140 2.588

Izdatki za plačilo trošarin 18.956 2.421

Skupaj 39.041.965 40.453.018

Pojasnilo 39: Izdatki pri investiranju

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev za obvladujočo družbo se nanašajo 
na plačila dobaviteljem po šifri izdatka za plačila investiranja v zgradbe, opremo za pošte, 
transportna sredstva, sprejemno mehanizacijo, informacijsko tehnologijo in varovanje 
premoženja.

Izdatki pri investiranju so nižji, saj smo zabeležili nižje izdatke za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev. 

Pojasnilo 40: Izdatki pri financiranju

Med izdatki pri financiranju beležimo odplačila za dolgoročne in kratkoročne finančne 
obveznosti, plačila obresti iz tega naslova ter izplačilo lastniku za udeležbo na dobičku v 
obvladujoči družbi.

V letu 2016 smo izplačali udeležbo na dobičku v obvladujoči družbi ter odplačali 
kratkoročne finančne obveznosti v odvisnih družbah (lizing).

Pojasnilo 41: Izdatki za dane obresti

v EUR

Denarni tokovi od plačanih obresti Skupina Pošta Slovenije

2016 2015

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 1.500 57.246

Skupaj 1.500 57.246

Pojasnilo 42: Denarna sredstva in denarni ustrezniki

v EUR

Denar in denarni ustrezniki Skupina Pošta Slovenije

31. 12. 2016 31. 12. 2015

Gotovina v blagajni 6.309 6.551

Denarna sredstva na TRR 6.932.130 5.287.764

Denarna sredstva na posebnih računih 10.135 63

Kratkoročni depoziti v bankah 30.859.477 24.769.104

Skupaj 37.808.051 30.063.482
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POJASNILA K IZK AZU GIBANJA K APITALA

Izkaz gibanja kapitala ima v skladu z MSRP obliko sestavljene razpredelnice sprememb 
vseh sestavin kapitala.

Pojasnilo 43: Izplačilo dividend

V breme prenesenega čistega dobička je bila na osnovi sklepa Slovenskega državnega 
holdinga (redna seja dne 29. avgusta 2016) izplačana udeležba pri dobičku edinemu 
družbeniku, tj. Republiki Sloveniji, v višini 3.000.000 evrov.

Pojasnilo 44:  Sprememba rezerv, nastala zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni 
vrednosti

Rezerve zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti dolgoročnih finančnih naložb so 
se znižale za 3.872 evrov, in sicer zaradi črpanja rezerv iz naslova obveznic SOD-a in 
prevrednotenja delnic v Zavarovalnici Triglav v višini 273 evrov in sprememb rezerv, 
nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti v višini 3.599 evrov v 
pridruženem podjetju Športna loterija.

Pojasnilo 45: Druge sestavine vseobsegajočega donosa – aktuarski preračuni

Na podlagi aktuarskega preračuna smo iz naslova rezervacij oblikovali aktuarsko izgubo 
v višini 376.497 evrov.

Pojasnilo 46: Razporeditev preostalega čistega dobička na druge sestavine kapitala

V skladu s 64. in 230. členom ZGD-1I se je znižal čisti dobiček tekočega leta za 429.598 
evrov zaradi prenosa sredstev v zakonske rezerve.

Pojasnilo 47: Prenos sorazmernega dela rezervacij iz odpravnin

Ob porabi rezervacij za odpravnine se je sorazmerni del aktuarskih izgub v višini 37.075 
evrov prenesel v dobro prenesenih izgub.

Pojasnilo 48: Prehod na MSRP – prenesena izguba

Vpliv prehoda Skupine Pošta Slovenije na MSRP je podrobneje predstavljen v poglavju 
4.6.
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4.6 
Pojasni lo prehoda na 
MSRP in predstav i tev 
raz l ik  in  pr i lagodi tev

VPLIV PREHODA NA IZK AZ POSLOVNEGA IZIDA

v EUR

Postavka 2016 
MSRP

2015 
MSRP

Učinek 
prehoda 

2015

2015 SRS 2014 Indeks

1 2 3 4 5 6 7 = 3/4

1. Čisti prihodki od prodaje 231.910.980 225.377.500 0 225.377.500 223.053.881 103

a)  Čisti prihodki od prodaje na domačem 
trgu

220.490.778 216.348.567 0 216.348.567 215.599.271 102

b)  Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 11.420.202 9.028.933 0 9.028.933 7.454.610 126

2.  Usredstveni lastni proizvodi in lastne 
storitve

2.950 3.109 0 3.109 4.800 95

3. Subvencije, dotacije 2.282.020 1.309.162 0 1.309.162 1.216.517 174

4. Drugi poslovni prihodki 2.540.172 687.323 0 687.323 849.120 370

5.  Stroški blaga, materiala in storitev 64.378.778 60.076.988 0 60.076.988 55.236.700 107

a)  Nabavna vrednost prodanega blaga 
in materiala ter stroški porabljenega 
materiala

13.944.741 13.774.383 0 13.774.383 13.069.581 101

b) Stroški storitev 50.434.037 46.302.605 0 46.302.605 42.167.119 109

6. Stroški dela 141.781.340 139.759.577 0 139.759.577 143.755.589 101

a) Stroški plač 105.644.697 104.787.206 0 104.787.206 106.306.604 101

b)  Stroški pokojninskih zavarovanj 10.753.549 10.846.525 0 10.846.525 11.868.440 99

c)  Stroški drugih socialnih zavarovanj 7.743.416 7.670.399 0 7.670.399 7.783.545 101

d) Drugi stroški dela 17.639.677 16.455.447 0 16.455.447 17.797.000 107

7. Odpisi vrednosti 15.452.389 15.438.157 -1.504.876 16.943.033 15.633.583 100

a) Amortizacija 13.925.515 13.702.669 -925.510 14.628.179 15.113.645 102

b)  Prevrednotovalni poslovni odhodki 
pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih

1.081.810 1.257.661 -579.366 1.837.027 86.750 86

c)  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih

445.064 477.827 0 477.827 433.188 93

8. Drugi poslovni odhodki 2.919.152 3.095.043 0 3.095.043 2.914.767 94

a) Rezervacije 111.800 148.875 0 148.875 262.479 75

b) Drugi stroški 2.807.352 2.946.168 0 2.946.168 2.652.288 95

9. Finančni prihodki iz deležev 456.820 383.606 0 383.606 390.163 119

a)  Finančni prihodki iz deležev v 
pridruženih družbah

382.101 379.885 0 379.885 387.484 101

b)  Finančni prihodki iz deležev v drugih 
družbah

74.719 3.700 0 3.700 2.679 2.019

c)  Finančni prihodki iz drugih naložb 21 0 21 0 0

v EUR

Postavka 2016 
MSRP

2015 
MSRP

Učinek 
prehoda 

2015

2015 SRS 2014 Indeks

1 2 3 4 5 6 7 = 3/4

10.  Finančni prihodki iz danih posojil 57.208 145.145 0 145.145 481.820 39

a)  Finančni prihodki iz posojil, danih 
drugim

57.208 145.145 0 145.145 481.820 39

11.  Finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev

342.337 493.092 0 493.092 220.607 69

a)  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 
do drugih

342.337 493.092 0 493.092 220.607 69

12.  Finančni odhodki iz oslabitve in 
odpisov finančnih naložb

0 156.986 0 156.986 958 0

13.  Finančni odhodki iz finančnih 
obveznosti

286.087 463.002 0 463.002 809.346 62

a)  Finančni odhodki iz posojil, prejetih 
od bank

9 56.865 0 56.865 238.686 0

b)  Finančni odhodki iz drugih finančnih 
obveznosti

286.078 406.137 0 406.137 570.660 70

14.  Finančni odhodki iz poslovnih 
obveznosti

124.618 114.806 0 114.806 11.329 109

a)  Finančni odhodki iz obveznosti do 
dobaviteljev in meničnih obveznosti

75.659 76.537 0 76.537 113 99

b)  Finančni odhodki iz drugih poslovnih 
obveznosti

48.960 38.269 0 38.269 11.216 128

15. Drugi prihodki 778.768 800.257 0 800.257 638.096 97

16. Drugi odhodki 495.151 389.212 0 389.212 421.176 127

17. Davek iz dobička 84.579 19.991 0 19.991 20.430 423

18. Odloženi davki 3.060.558 52.045 0 52.045 386.697 5.881

19.  ČISTI POSLOVNI IZID 
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

9.788.604 9.633.387 1.504.877 8.128.510 7.664.429 102

Čistni poslovni izid obračunskega obdobja 
lastnika neobvladujočega deleža

-184.288 -43.373 0 -43.373 4.577 425

Čistni poslovni izid obračunskega 
obdobja lastnika obvladujoče družbe

9.972.892 9.676.760 1.504.876 8.171.884 7.659.852 103
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VPLIV PREHODA NA IZK AZ FINANČNEGA POLOŽAJA

v EUR

Postavka 31. 12. 2016 MSRP 31. 12. 2015 MSRP Učinek prehoda  
31. 12. 2015

31. 12. 2015 SRS 1. 1. 2015 MRSP  Učinek prehoda 1. 1. 
2015 *

31. 12. 2014 SRS Indeks

1 2 3 4 5 6 7 8 9=3/4

SREDSTVA 275.784.226 264.747.707 -27.684.952 292.432.659 261.445.198 -29.189.828 290.635.026 104

A) Dolgoročna sredstva 185.980.972 191.896.318 -27.920.826 219.817.144 181.934.826 -29.228.180 211.163.006 97

I.  Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve 2.868.610 3.754.808 0 3.754.808 2.137.837 0 2.137.837 76

1.  Dolgoročne premoženjske pravice 420.176 623.293 0 623.293 205.888 0 205.888 67

2. Dobro ime 1.315.679 1.625.313 0 1.625.313 309.634 0 309.634 81

3.  Druga neopredmetena sredstva 772.987 1.185.228 0 1.185.228 1.335.248 0 1.335.248 65

4.  Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 359.768 320.974 0 320.974 287.067 0 287.067 112

II.  Opredmetena osnovna sredstva 169.428.621 173.182.894 -27.920.826 201.103.720 164.617.727 -29.228.180 193.845.907 98

1. Zemljišča in zgradbe 136.970.265 139.892.622 -27.684.952 167.577.574 132.565.169 -29.189.828 161.754.997 98

a) Zemljišča 15.262.064 15.987.070 -3.288.269 19.275.339 11.231.516 -3.288.269 14.519.785 95

b) Zgradbe 121.708.201 123.905.552 -24.396.683 148.302.235 121.333.653 -25.901.559 147.235.212 98

2. Proizvajalne naprave in stroji 28.234.917 28.479.650 0 28.479.650 28.208.413 0 28.208.413 99

3. Druge naprave in oprema 1.087.356 1.029.469 0 1.029.469 183.859 0 183.859 106

4.  Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 3.136.082 3.781.153 -235.874 4.017.027 3.660.286 -38.352 3.698.638 83

a)  Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 3.136.082 3.781.153 0 3.781.153 3.660.286 0 3.660.286 83

b)  Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 -235.874 235.874 0 -38.352 38.352

III. Naložbene nepremičnine 7.160.500 4.936.801 0 4.936.801 4.055.246 0 4.055.246 145

IV. Dolgoročne finančne naložbe 3.802.953 4.008.123 0 4.008.123 4.899.415 0 4.899.415 95

1.  Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 38.871 248.311 0 248.311 1.905.445 0 1.905.445 16

a)  Delnice in deleži v družbah v Skupini 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000

b)  Druge dolgoročne finančne naložbe 38.871 248.311 0 248.311 405.445 0 405.445 16

2.  Dolgoročne finančne naložbe v pridruženih podjetjih po kapitalski metodi 2.963.273 2.958.997 0 2.958.997 2.891.094 0 2.891.094 100

3. Dolgoročna posojila 800.809 800.815 0 800.815 102.876 0 102.876 100

a) Druga dolgoročna posojila 800.809 800.815 0 800.815 102.876 0 102.876 100

V. Dolgoročne poslovne terjatve 824.739 1.057.586 0 1.057.586 1.216.449 0 1.216.449 78

1.  Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 824.739 1.057.586 0 1.057.586 1.216.449 0 1.216.449 78

VI. Odložene terjatve za davek 1.895.548 4.956.106 0 4.956.106 5.008.152 0 5.008.152 38

B) Kratkoročna sredstva 79.725.586 65.367.832 235.874 65.131.958 72.807.052 38.352 72.768.700 122

I.  Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 540.443 37.826 0 37.826 85.555 0 85.555 1.429

II. Zaloge 1.491.774 1.480.531 0 1.480.531 1.429.004 0 1.429.004 101

1. Material 353.199 372.018 0 372.018 329.275 0 329.275 95

2. Trgovsko blago 1.138.575 1.108.513 0 1.108.513 1.099.729 0 1.099.729 103

III. Kratkoročne finančne naložbe 30.859.477 24.818.259 0 24.818.259 36.653.113 0 36.653.113 124

a)  Druge kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Kratkoročna posojila 30.859.477 24.818.259 0 24.818.259 36.653.113 0 36.653.113 124

a) Druga kratkoročna posojila 30.859.477 24.818.259 0 24.818.259 36.653.113 0 36.653.113 124

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 39.885.318 33.736.838 235.874 33.500.964 30.534.300 38.352 30.495.948 118

1.  Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 34.533.038 31.573.293 0 31.573.293 28.889.488 0 28.889.488 109

2.  Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 5.352.279 2.163.545 235.874 1.927.671 1.644.812 38.352 1.606.460 247

V. Denarna sredstva 6.948.574 5.294.378 0 5.294.378 4.105.080 0 4.105.080 131

C) Kratkoročne časovne razmejitve 10.077.668 7.483.557 0 7.483.557 6.703.320 0 6.703.320 135
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v EUR

Postavka 31.12.2016 MSRP 31. 12. 2015 MSRP Učinek prehoda 
31.12. 2015

31. 12. 2015 SRS 1. 1. 2015 MRSP Učinek prehoda 
1.1.2015 *

31. 12. 2014 SRS Indeks

1 2 3 4 5 6 7 8 9=3/4

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 275.784.226 264.747.707 -27.684.952 292.432.659 261.445.198 -29.189.828 290.635.026 104

A) Kapital 218.255.904 211.861.528 -27.684.952 239.546.480 204.432.319 -29.189.828 233.622.147 103

I. Vpoklicani kapital 121.472.482 121.472.482 0 121.472.482 121.472.482 0 121.472.482 100

1. Osnovni kapital 121.472.482 121.472.482 0 121.472.482 121.472.482 0 121.472.482 100

II. Kapitalske rezerve 80.392.585 80.392.585 -5.304.546 85.697.131 85.697.131 0 85.697.131 100

III. Rezerve iz dobička 785.743 356.145 -16.809.013 17.165.158 16.809.013 0 16.809.013 221

1. Zakonske rezerve 785.743 356.145 -6.978.709 7.334.854 6.978.709 0 6.978.709 221

2. Druge rezerve iz dobička 0 0 -9.830.304 9.830.304 9.830.304 0 9.830.304 0

IV. Presežek iz prevrednotenja -682.780 -337.968 0 -337.968 47.368 0 47.368 202

V. Preneseni čisti dobiček 6.254.867 0 -7.076.269 7.076.269 2.165.098 0 2.165.098 0

VI. Prenesena čista izguba 0 0 0 0 29.189.828 29.189.828 0 0

VI. Čisti dobiček poslovnega leta 9.559.822 9.320.615 1.504.876 7.815.739 7.410.021 0 7.410.021 103

VII. Čista izguba poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 0

VII.  Čisti dobiček manjšinskega lastnika 0 0 0 0 0 0 0 0

VII.  Kapital lastnika neobvladujočega deleža 473.185 657.669 0 657.669 21.034 0 21.034 72

B)  Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 16.662.771 17.764.700 0 17.764.700 16.935.890 0 16.935.890 94

1. Rezervacije 16.662.771 17.764.694 0 17.764.694 16.935.890 0 16.935.890 94

2.  Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 6 0 6 0 0 0 0

C) Dolgoročne obveznosti 47.082 17.146 0 17.146 3.802.516 0 3.802.516 275

I.  Dolgoročne finančne obveznosti 47.082 17.146 0 17.146 3.802.516 0 3.802.516 275

1.  Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 0 0 0 3.750.000 0 3.750.000 0

2.  Druge dolgoročne finančne obveznosti 47.082 17.146 0 17.146 52.516 0 52.516 275

Č)  Kratkoročne obveznosti 29.142.662 25.822.258 0 25.822.258 26.783.118 0 26.783.118 113

I.  Kratkoročne finančne obveznosti 71.355 39.710 0 39.710 1.282.923 0 1.282.923 180

1.  Kratkoročne finančne obveznosti do bank 36.286 4.453 0 4.453 1.250.498 0 1.250.498 815

2.  Druge kratkoročne finančne obveznosti 35.069 35.257 0 35.257 32.425 0 32.425 99

II.  Kratkoročne poslovne obveznosti 29.071.307 25.782.548 0 25.782.548 25.500.195 0 25.500.195 113

1.  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 9.255.831 8.306.172 0 8.306.172 8.097.556 0 8.097.556 111

2.  Druge kratkoročne poslovne obveznosti 19.815.475 17.476.376 0 17.476.376 17.402.639 0 17.402.639 113

D)  Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 11.675.807 9.282.075 0 9.282.075 9.491.355 0 9.491.355 126

* Zadržana izguba, ki je nastala kot učinek prehoda na MSRP na dan 1. 1. 2015, je bila pokrita iz drugih sestavin 

kapitala.

Skupina Pošta Slovenije je prešla na Mednarodne standarde računovodskega poročanja 
(MSRP). Datum prehoda je 1. 1. 2015, Z učinki prehoda Skupine Pošta Slovenije na 
MSRP se je seznanil in ga dne 27. januarja 2017 potrdil SDH v imenu ustanovitelja oz. 
edinega družbenika Pošte Slovenije d. o. o. Posamične družbe v Skupini pa bodo v 
posamičnih računovodskih izkazih prešle na MSRP v prihodnjem letu, datum prehoda bo 
s 1. januarjem 2016.

Računovodska načela in usmeritve, ki jih je Skupina uporabljala za poročanje v okviru 
Slovenskih računovodskih standardov, se ob prehodu na MSRP niso spremenila, razen 
kot je pojasnjeno v nadaljevanju.
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Obvezna revalorizacija v skladu s SRS do leta 2001

Ob prehodu na MSRP se nepremičnine Pošte Slovenije d. o. o. vrednotijo po izvirni 
nabavni vrednosti (kot da bi Skupina od nekdaj uporabljala MSRP), kar pomeni izločitev 
obveznih revalorizacijskih učinkov iz let 1995–2001 iz nabavnih vrednosti in popravka 
vrednosti nepremičnin (v tem obdobju slovensko gospodarstvo ni bilo hiperinflacijsko, kot 
ga opredeljujejo MSRP). 

S prehodom na MSRP so se nabavne vrednosti nepremičnin Pošte Slovenije na dan 1. 
januarja 2015 znižale za 49.563.779 evrov, popravki vrednosti za 20.373.951 evrov in 
knjigovodske vrednosti nepremičnin za 29.189.828 evrov.

SDH v imenu ustanovitelja oz. edinega družbenika Pošte Slovenije d. o. o. je s tem v 
zvezi potrdil tudi predlagano prilagoditev kapitala družbe, nastalo kot učinek prehoda na 
MSRP.

Zaradi zmanjšanja vrednosti nepremičnin je Skupina Pošta v letih 2015 in 2016 v 
računovodskih izkazih evidentirala naslednje učinke:

Izkaz poslovnega izida:

v EUR

Postavka 2015

Nižji stroški amortizacije 925.510

Prevrednotovalni odhodki zaradi slabitev nepremičnin 579.366

Skupni vpliv na IPI Skupine 1.504.876

Posledično je bila zaradi zmanjšanja vrednosti nepremičnin na dan 1. januarja 2015 v 
višini 29.189.828 evrov in izračunanih učinkov v izkazu poslovnega izida (amortizacija 
in slabitve) ugotovljena izguba. Pokrivanje nastale izgube je prikazano v izkazu gibanja 
kapitala. V nadaljevanju je prikazana uskladitev kapitala na dan 1.1.2015 in 31.12.2015. 

v EUR

1. 1. 2015 SRS Prilagoditev 1. 1. 2015 MSRP

Kapital 233.622.147 -29.189.828 204.432.319

31. 12. 2015 SRS Prilagoditev 31. 12. 2015 MSRP

Kapital 239.546.480 -27.684.952 211.861.528

4.7 
Določanje poštene 
vrednost i  in  f inančna 
t veganja

Finančna tveganja

Področje tveganja Opis tveganja Ukrepi za obvladovanje tveganja Izpostavljenost

Kreditno tveganje Nepravočasna poravnava zapadlih 
terjatev ali neporavnava.

Sprotna in ažurna izterjava, čim ugodnejši 
koeficient obračanja terjatev.

Majhna

Valutno tveganje Vpliv sprememb tečajev tujih valut na 
poslovni izid.

Zavarovanje valutnih tveganj, nakup 
drugih valut v trenutku oddaje naročila, 
spremljanje kazalcev mednarodnih trgov.

Majhna

Obrestno tveganje Nedoseganje obrestnih mer v skladu s 
planom zaradi povečanja zadolževanja 
in sprememb na trgu ter doseganje nižjih 
obrestnih mer iz naslova depozitov.

Razpršenost kreditov in depozitov 
med bankami ter aktivno sodelovanje 
z bankami, fiksiranje obrestnih mer, 
obrestni SWOP-i, izdelan krizni scenarij v 
primeru zanihanja OM za 50 %.

Majhna

Tveganje plačilne 
sposobnosti

Predstavlja nevarnost neusklajene 
likvidnosti oziroma dospelosti sredstev 
in obveznosti do virov sredstev v 
podjetju, kar lahko povzroči plačilno 
nesposobnost.

Najem premostitvenih (kratkoročnih) 
kreditov; sklenjena pogodba o koriščenju 
negativnega stanja na TRR; redna 
izterjava domačih in tujih kupcev, 
koriščenje depozitov.

Majhna

Kreditno tveganje

Zaradi družbenoekonomskega okolja posvečamo posebno pozornost kreditnemu 
tveganju. Skupina Pošta Slovenije je tudi v letu 2016 aktivno spremljala terjatve do 
kupcev. Z enotnim vodenjem politike plačilnih pogojev in možne izpostavljenosti do 
posameznega kupca že v osnovi preprečujemo večje negativne odklone pri rednem 
poplačilu terjatev. Zaradi narave produktov, dejavnosti velikih kupcev, velike razpršenosti 
kupcev in intenzivne izterjave je naš položaj zaradi neporavnavanja finančnih obveznosti 
posameznega kupca v primerjavi z drugimi dejavnostmi ugodnejši. 

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev je bila izpostavljena kreditnemu tveganju in je 
bila na datum poročanja naslednja:

v EUR

Pojasnilo 31.12.2016 31.12.2015

Dana posojila 4, 9 800.809 849.970

Finančne naložbe 4 3.002.144 3.207.308

Terjatve do kupcev 5, 10 40.710.057 34.794.424

Denar in denarni ustrezniki 11 37.808.051 30.063.482

Skupaj 82.321.061 68.915.184

Skupina Pošta Slovenije svojih terjatev v glavnem ne zavaruje, razen pri izvajalcih 
zamenljivih storitev, kjer so terjatve zavarovane z bančnimi garancijami v višini četrtine 



LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

156 157

LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE POŠTA SLOVENIJE   RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE POŠTA SLOVENIJE   

letnega prometa, in nekaterih strankah s slabšo bonitetno oceno. Višina zavarovanih 
terjatev v letu 2016 znaša 397.452 evrov. Struktura terjatev po zapadlosti je razvidna iz 
naslednje tabele.

v EUR

Zap. št. Terjatve po zapadlosti 31. 12. 2016 Delež v % 31. 12. 2015 Delež v %

1. Nezapadle terjatve 32.426.182 79,7 31.248.512 89,8

2. Zamuda plačila: - do 30 dni 2.679.058 6,6 2.033.491 5,8

3. - od 31 do 60 dni 435.640 1,1 404.629 1,2

4. - od 61 do 90 dni 193.861 0,5 114.731 0,3

5. - od 91 do 180 dni 3.460.810 8,5 110.288 0,3

6. - od 181 do 365 dni 1.280.913 3,1 164.407 0,5

7. - nad 366 dni 233.592 0,6 718.366 2,1

Skupaj 40.710.057 100 34.794.424 100

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. 

Iz naslednje tabele je razvidna izpostavljenost spremembam deviznim tečajem. 

v EUR

31. 12. 2016 EUR USD SDR* RSD

Dana posojila 800.809 800.809

Terjatve do kupcev 40.710.057 37.268.483 182.074 3.045.276 214.224

Denar in denarni ustrezniki 37.808.051 37.799.647 3.272 5.132

Prejeta posojila -118.437 -118.437

Poslovne obveznosti -29.071.307 -28.582.985 -32.247 -384.927 -71.148

Skupaj 50.129.173 47.167.517 153.099 2.660.349 148.208

* SDR (Special Drawing Right) oz. DTS (Droit de tirage special) je posebna pravica črpanja, ki označuje denarno 

enoto, sestavljeno iz košarice valut, ki jo določa Mednarodni denarni sklad. V tej denarni enoti se praviloma 

obračunavajo mednarodne poštne storitve.

v EUR

31. 12. 2015 EUR USD SDR* RSD

Dana posojila 849.970 849.970

Terjatve do kupcev 34.794.424 32.612.569 158.741 1.989.059 34.055

Denar in denarni ustrezniki 30.063.482 29.964.039 95.021 4.422

Prejeta posojila -56.856 -56.856

Poslovne obveznosti -25.782.548 -25.426.150 -11.515 -336.817 -8.067

Skupaj 39.868.472 37.943.572 242.247 1.652.242 30.410

* SDR (Special Drawing Right) oz. DTS (Droit de tirage special) je posebna pravica črpanja, ki označuje denarno 

enoto, sestavljeno iz košarice valut, ki jo določa Mednarodni denarni sklad. V tej denarni enoti se praviloma 

obračunavajo mednarodne poštne storitve.

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. 

Izpostavljenost obrestnemu tveganju je razvidna iz spodnje tabele.

v EUR

31. 12. 2016 32. 12. 2015

Finančni instrumenti, obrestovani po fiksni obrestni meri

Finančna sredstva 38.208.860 30.513.452

Finančne obveznosti 0 0

Finančni instrumenti, obrestovani po variabilni obrestni meri

Finančna sredstva 400.000 400.000

Finančne obveznosti 118.437 56.856

Skupaj 38.727.297 30.970.308

Tveganje plačilne sposobnosti

Tveganje plačilne sposobnosti, ki izhaja iz neusklajene dospelosti sredstev in obveznosti 
do virov sredstev, lahko povzroči plačilno nesposobnost (pomanjkanje denarnih sredstev 
za poravnavanje zapadlih obveznosti). Zaradi negativnih gibanj gospodarskih aktivnosti 
v preteklosti in konsolidacije javnih financ je to tveganje tesno povezano s kreditnim 
tveganjem. Navedeno tveganje obvladujemo s skrbnim načrtovanjem denarnih tokov 
(investicij, obvladovanjem kreditnega tveganja in tekočega poslovanja). Skupina Pošta 
Slovenije je znana po plačilni disciplini ter financiranju rasti in poslovanja pretežno z 
lastnimi finančnimi sredstvi ter stabilnem denarnem toku. Na dan 31. decembra 2016 in 
31. decembra 2015 Skupina Pošta Slovenije ni imela pomembnih dolgoročnih obveznosti. 
Vse obveznosti so bile kratkoročne in pokrite s kratkoročnimi sredstvi.

Določanje poštene vrednosti

Glede na računovodske usmeritve družbe in razčlenitve je potrebno določiti poštene 
vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in obveznosti.

Poštene vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja 
je družba določila na način, ki je opisan v nadaljevanju. 

Naložbene nepremičnine

Poštena vrednost naložbenih nepremičnin je za pretežni del le-teh ugotovljena na podlagi 
izdelanih cenitev, pri katerih je bila ugotovljena nadomestljiva tržna vrednost.

Druge dolgoročne finančne naložbe

Poštena vrednost drugih dolgoročnih finančnih naložb se določa glede na zaključni borzni 
tečaj na dan poročanja.
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Finančne obveznosti

Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti bodočih 
izplačil glavnice in obresti, diskontirani po tržni obrestni meri ob koncu poročevalskega 
obdobja. 

Poslovne in druge terjatve

Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev se za potrebe poročanja izračuna na podlagi 
sedanje vrednosti prihodnjih izplačil glavnice in obresti diskontiranih po tržni obrestni meri 
na datum poročanja. 

Poštena vrednost

v EUR

2016 2015

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
vrednost

Druge dolgoročne finančne naložbe 3.002.144 3.002.144 3.207.308 3.207.308

Naložbene nepremičnine 7.160.500 7.160.500 4.936.801 4.936.801

Dolgoročno dana posojila 800.809 800.809 800.815 800.815

Kratkoročne finančne naložbe 49.155 49.155

Dolgoročne poslovne terjatve 824.739 824.739 1.057.586 1.057.586

Kratkoročne poslovne terjatve 39.885.318 39.885.318 33.736.838 33.736.838

Denar in denarni ustrezniki 37.808.051 37.808.051 30.063.482 30.063.482

Dolgoročne finančne obveznosti -47.082 -47.082 -17.146 -17.146

Kratkoročne poslovne obveznosti -29.071.307 -29.071.307 -25.782.548 -25.782.548

Kratkoročne fiannčne obveznosti -71.355 -71.355 -39.710 -39.710

Skupaj 60.291.817 60.291.817 48.012.581 48.012.581

Poštena vrednost sredstev

v EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015

1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven

Sredstva, merjena po pošteni vrednosti

Druge dolgoročne finančne naložbe 34.336 2.967.808 34.780 3.172.528

Sredstva, merjena po pošteni vrednosti, 
skupaj

34.336 0 2.967.808 34.780 0 3.172.528

Sredstva, za katera je poštena vrednost razkrita

Dolgoročna posojila 800.809 800.815

Kratkoročne finančne naložbe 30.859.477 24.968.259

Dolgoročne poslovne terjatve 824.739 1.057.586

Kratkoročne poslovne terjatve 39.885.318 33.736.838

Denar in denarni utrezniki 6.948.574 5.294.378

Sredstva, za katera je poštena vrednost 
razkrita, skupaj

0 0 79.318.917 0 0 65.857.876

SKUPAJ 34.336 0 82.286.725 34.780 0 69.030.404

Poštena vrednost naložbenih nepremičnin

v EUR

31. 12. 2016 31. 12. 2015

1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven

Sredstva, za katera je poštena vrednosti, 
keterih vrednost se razkriva

Naložbene nepremičnine 7.160.000 4.936.801

SKUPAJ 0 0 7.160.000 0 0 4.936.801

Poštena vrednost obveznosti

v EUR

Obveznosti, za katera je poštena 
vrednost razkrita

31. 12. 2016 31. 12. 2015

1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven

Dolgoročne finančne obveznosti 47.082 17.146

Kratkoročne poslovne obveznosti 29.071.307 25.782.548

Kratkoročne finančne obveznosti 71.355 39.710

SKUPAJ 29.189.744 25.839.404

Sredstva in obveznosti glede na izračun njihove poštene vrednosti uvrščamo v tri ravni:
1. raven –  sredstva po tržni ceni (uporaba objavljenih cen, ki se pojavljajo na aktivnem 

trgu za enaka sredstva in obveznosti),
2. raven –  sredstva, ki se ne uvrščajo v 1. raven, njihova vrednost pa je določena 

neposredno ali posredno na podlagi primerljivih tržnih podatkov,
3. raven –  sredstva, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov in jih zato 

ni moč uvrstiti v nivo 1 ali nivo 2.

Poštena vrednost kratkoročnih sredstev in obveznosti je enaka njihovi knjigovodski 
vrednosti. Poštena vrednost naložbenih nepremičnin se ugotavlja na podlagi cenitev, 
pripravljenih s strani pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin, za del naložbenih 
nepremičnin pa je pošteno vrednost ocenilo poslovodstvo. Za naložbene nepremičnine, 
katerih poštena vrednost je bila ocenjena, je cenilec uporabil metodo primerljivih prodaj, 
pri čemer so bili podatki o primerljivih prodajah korigirani glede na lastnosti posamezne 
nepremičnine (velikost, lokacija, namen itd.). za nepremičnine, ki so bile ocenjene s strani 
poslovodstva, so bile prav tako uporabljene primerljive tržne cene.
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4.8 
Posl i  s  povezanimi 
osebami
Obvladujoča družba je v 100-odstotni lasti RS. Obvladujoča družba je svojemu lastniku v 
letu 2016 izplačala 3 milijone evrov dividend. Družba je preko lastnika povezana z vsemi 
družbami, ki so v pretežni državni lasti. Skladno z MRS 24 Skupina Pošta Slovenije koristi 
izjemo pri razkrivanju poslov s povezanimi osebami, zato ne razkrivamo poslov z:

- Republiko Slovenijo in
- drugimi družbami, ki so v lasti RS (oziroma družbami, kjer ima RS pomemben vpliv),

razen v primeru, da gre za posle, ki so posamično ali skupno pomembni za računovodske 
izkaze oziroma razkritja. Takšne pomembne posle razkrivamo v nadaljevanju.

Terjatve do kupcev v letu 2016 (z vključenim DDV):

v EUR

Družba Promet v letu 2016 Stanje na dan 31.12.2016

ZPIZ  4.285.627 491.566

TELEKOM 4.107.511 1.264.042

NLB 4.079.165 630.284

VRHOVNO SODIŠČE RS 3.528.584 653.349

FURS  3.416.207 414.017

RTV 1.896.521 179.852

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE RS 1.884.300 320.750

ABANKA 1.849.103 269.130

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1.642.995 273.718

MK ZALOŽBA 1.218.969 220.977

 
Terjatve do kupcev v letu 2015 (z vključenim DDV):

v EUR

Družba Promet v letu 2015 Stanje na dan 31.12.2015

NLB 4.450.333 742.362

ZPIZ  4.213.265 486.963

VRHOVNO SODIŠČE RS 3.311.323 641.086

TELEKOM 2.654.681 976.055

FURS  2.340.427 472.225

RTV 1.894.439 293.932

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 1.731.171 283.851

ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1.572.293 136.911

ABANKA D.D.  1.182.148 193.233

 

Obveznosti do dobaviteljev v letu 2016 (z vključenim DDV):

v EUR

Družba Promet v letu 2016 Stanje na dan 31.12.2016

DARS 3.070.823 639.067

PETROL 2.896.534 529.204

TELEKOM 2.876.529 283.490

ENERGIJA PLUS 1.098.722 172.389

Obveznosti do dobaviteljev v letu 2015 (z vključenim DDV):

v EUR

Družba Promet v letu 2015 Stanje na dan 31.12.2015

DARS D.D. 2.929.023 688.426

PETROL d.d., LJUBLJANA 2.891.360 529.204

TELEKOM SLOVENIJE D.D. 2.013.109 337.951

Prejemki članov poslovodstva in nadzornega sveta so prikazani v pojasnilu 23 Stroški dela.

4.9 
Dogodk i  po datumu 
izkaza f inančnega 
položaja
JANUAR

•  Pošta Slovenije d.o.o. je s 1. januarjem 2017 prešla z računovodenja po SRS na 
računovodenje po MSRP (Mednarodni standardi računovodskega poročanja). Uprava 
Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika 
Pošte Slovenije d.o.o. je dne 27. januarja 2017 sprejela sklep o potrditvi prehoda Pošte 
Slovenije d.o.o. na MSRP s 1. januarjem 2017 in s tem v zvezi potrdila predlagano 
prilagoditev kapitala družbe, nastalo kot učinek prehoda na MSRP zaradi ocenjene 
izgube v računovodskih izkazih družbe, ki je nastala zaradi vrednotenja nepremičnin 
Pošte Slovenije d.o.o. po izvirni nabavni vrednosti.

•  Vsa odvisna podjetja so s 1. januarjem 2017 prešla z računovodenja po SRS na 
računovodenje po MSRP s sklepi skupščine z dne 28. februarja 2017.

FEBRUAR

•  Marjana Dobnikar je s 1. februarjem 2017 na mestu direktorja zamenjala Boštjana 
Valenka in prevzela vodenje odvisnega podjetja Fenikšped. 

JAN

FEB



LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

162 163

LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE POŠTA SLOVENIJE   RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE POŠTA SLOVENIJE   

MAREC

•  Odvisno podjetje EPPS je s 1. marcem 2017 prenehalo opravljati posle konsolidacije 
pošiljk nenaslovljene direktne pošte.

•  Generalni direktor mag. Boris Novak je dne 15. marca 2017 ponovno imenovan za 
generalnega direktorja za novo petletno mandatno obdobje od 16. maja 2017 do 16. 
maja 2022.

•  Član poslovodstva, Vinko Filipič je dne 15. marca 2017 ponovno imenovan za člana 
poslovodstva za novo petletno mandatno obdobje od 29. marca 2017 do 29. marca 2022.

MAJ

•  Mag. Andrej Rihter s 16. majem 2017 mandat nadaljuje na mestu člana poslovodstva.

MAR

MAJ



RAČUNOVODSKO 

POROČILO  

POŠTE SLOVENIJE

Uspešnost, 
k i  jo  mer imo 

v štev i lkah, 
povezujemo z 

odgovornost jo  
in  zaupanjem  

v l judi.
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5.1 
Poroči lo neodvisnega 
rev izor ja  za Pošto 
Sloveni je
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5.2 
Iz java poslovodstva 
Pošte Sloveni je  d.  o.  o. 
o odgovornost i  in  o 
neoškodovanju
Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. je odgovorno za pripravo letnega poročila 
Pošte Slovenije d. o. o. za leto 2016 ter računovodskih izkazov, ki po njegovem najboljšem 
mnenju vključujejo pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega 
finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganj, ki jim je izpostavljena.

Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. zagotavlja, da je letno poročilo Pošte 
Slovenije d. o. o. z vsemi sestavnimi deli pripravljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih 
družbah in SRS.

Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih 
izkazov Pošte Slovenije d. o. o. dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, 
da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja 
in da letno poročilo Pošte Slovenije d. o. o. predstavlja resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja v letu 2016.

Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. je odgovorno tudi za ustrezno vodenje 
računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih 
sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, izdelani na podlagi 
predpostavke o nadaljnjem poslovanju Pošte Slovenije d. o. o. ter v skladu z veljavno 
zakonodajo in SRS.

Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. je odgovorno za ukrepe za preprečevanje 
in odkrivanje prevar ter nepravilnosti, prav tako za ohranjanje vrednosti premoženja Pošte 
Slovenije d. o. o.

Lokalne davčne oblasti lahko po poročevalskem datumu preverijo poslovanje družbe 
Pošta Slovenije d. o. o., kar lahko povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, 
zamudnih obresti in kazni iz naslova davka iz dohodka pravnih oseb ali drugih davkov ter 
dajatev. Poslovodstvo Pošte Slovenije d. o. o. ni seznanjeno z okoliščinami, ki bi lahko 
povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova. 

Poslovodstvo Pošte Slovenije d. o. o. je seznanjeno z vsebino sestavnih delov letnega 
poročila Pošte Slovenije za leto 2016 in s tem tudi s celotnim letnim poročilom. Z njim se 
strinjamo in to potrjujemo s svojim podpisom. 

Maribor, 12. 5. 2017

Vinko Filipič
član poslovodstva

Mag. Andrej Rihter
namestnik generalnega 

direktorja

Mag. Boris Novak
generalni direktor
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5.3  
Računovodsk i  izkazi 
Pošte Sloveni je
Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi 
z njimi.

5.3.1  
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2016

v EUR

Postavka Pojasnila 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1 2 3 4 5 = 3/4

SREDSTVA 291.974.231 283.475.296 103

A) Dolgoročna sredstva 211.925.477 215.745.077 98

I.  Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve

844.672 1.471.451 57

1. Dolgoročne premoženjske pravice 1 0 3.837 0

2. Druga neopredmetena sredstva 1 484.904 1.146.640 42

3. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 2 359.768 320.974 112

II. Opredmetena osnovna sredstva 3 184.131.366 185.917.690 99

1. Zemljišča in zgradbe 151.828.133 155.282.568 98

a) Zemljišča 13.647.833 14.372.839 95

b) Zgradbe 138.180.300 140.909.729 98

2. Proizvajalne naprave in stroji 25.661.851 26.459.515 97

3. Druge naprave in oprema 159.080 159.080 100

4.  Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 6.482.302 4.016.527 161

a)  Opredmetena osnovna sredstva v gradnji  
in izdelavi

3.069.400 3.781.153 81

b)  Predujmi za pridobitev opredmetenih  
osnovnih sredstev

3.412.902 235.374 1.450

III. Naložbene nepremičnine 3 7.160.500 4.936.801 145

IV. Dolgoročne finančne naložbe 4 16.824.143 17.248.719 98

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 16.024.143 16.448.719 97

a) Delnice in deleži v družbah v Skupini 15.874.263 16.089.399 99

b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 111.009 111.009 100

c) Druge dolgoročne finančne naložbe 38.871 248.311 16

2. Dolgoročna posojila 800.000 800.000 100

a) Druga dolgoročna posojila 800.000 800.000 100

V. Dolgoročne poslovne terjatve 5 824.739 1.057.586 78

1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 824.739 1.057.586 78

VI. Odložene terjatve za davek 6 2.140.056 5.112.830 42

B) Kratkoročna sredstva 70.017.820 60.261.507 116

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 7 540.443 37.826 1.429

II. Zaloge 8 1.245.582 1.431.219 87

v EUR

Postavka Pojasnila 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1 2 3 4 5 = 3/4

1. Material 289.727 327.485 88

2. Trgovsko blago 955.855 1.103.734 87

III. Kratkoročne finančne naložbe 9 0 199.155 0

1. Kratkoročna posojila 0 199.155 0

a) Kratkoročna posojila družbam v Skupini 0 150.000 0

b) Druga kratkoročna posojila 0 49.155 0

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 10 33.796.545 30.653.024 110

1.  Kratkoročne poslovne terjatve do družb v Skupini 1.975.528 951.805 208

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 30.469.880 28.093.964 108

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.351.137 1.607.255 84

V. Denarna sredstva 11 34.435.250 27.940.283 123

C) Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 12 10.030.934 7.468.712 134

v EUR

Postavka Pojasnila 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1 2 3 4 5 = 3/4

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 291.974.231 283.475.296 103

A) Kapital 13 237.575.554 232.681.802 102

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 17.444.080 17.031.961 102

1. Zakonske rezerve 7.613.776 7.201.657 106

2. Druge rezerve iz dobička 9.830.304 9.830.304 100

IV.  Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti

-655.984 -344.434 190

V. Preneseni čisti dobiček 5.787.588 2.247.903 257

V.  Čisti dobiček poslovnega leta 7.830.258 6.576.759 119

B)  Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve

15.166.012 17.192.032 88

1. Rezervacije 14 15.166.012 17.192.032 88

C) Dolgoročne obveznosti 15 843.745 16.985 4.968

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 16.985 0

1. Druge dolgoročne finančne obveznosti 0 16.985 0

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 843.745 0 0

1.  Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v 
skupini

843.745 0 0

Č) Kratkoročne obveznosti 16 27.110.300 24.402.205 111

I. Kratkoročne finančne obveznosti 19.779 32.858 60

1. Druge kratkoročne finančne obveznosti 19.779 32.858 60

II. Kratkoročne poslovne obveznosti 27.090.521 24.369.347 111

1.  Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v 
Skupini

2.217.920 703.295 315

2.  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 7.865.074 6.807.415 116

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 17.007.526 16.858.637 101

D) Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 17 11.278.620 9.182.272 123
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5.3.2  
Izkaz poslovnega izida za obdobje januar-december 2016

v EUR

Postavka Pojasnila 2016 2015 Indeks

1 2 3 4 5 = 3/4

1. Čisti prihodki od prodaje 19 215.586.708 212.862.936 101

a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 207.072.201 205.715.836 101

b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 8.514.507 7.147.100 119

2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 2.950 1.837 161

3. Subvencije, dotacije 20 543.120 1.156.413 47

4. Drugi poslovni prihodki 21 3.357.979 616.719 544

5. Stroški blaga, materiala in storitev 22 58.740.453 52.075.457 113

a)  Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 
ter stroški porabljenega materiala

10.494.717 11.180.787 94

b) Stroški storitev 48.245.736 40.894.670 118

6. Stroški dela 23 131.970.319 136.688.133 97

a) Stroški plač 98.383.660 102.520.162 96

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 10.014.636 10.621.370 94

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 7.203.060 7.492.245 96

d) Drugi stroški dela 16.368.962 16.054.356 102

7. Odpisi vrednosti 14.383.351 16.015.807 90

a) Amortizacija 24 13.488.167 13.735.721 98

b)  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih

25 496.267 1.806.518 27

c)  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih

26 398.916 473.568 84

8. Drugi poslovni odhodki 27 2.788.332 3.047.305 92

a) Rezervacije 111.800 148.875 75

b) Drugi stroški 2.676.532 2.898.430 92

9. Finančni prihodki iz deležev 28 465.791 314.116 148

a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 20.000 0 0

b)  Finančni prihodki iz deležev v pridruženem 
podjetju

371.072 310.416 120

c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 74.719 3.700 2.019

10. Finančni prihodki iz danih posojil 28 59.017 154.646 38

a)  Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v 
Skupini

1.829 9.902 18

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 57.188 144.744 40

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 28 296.382 423.763 70

a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 296.382 423.763 70

12.  Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov 
finančnih naložb

29 335.136 613.986 55

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 29 282.422 459.845 61

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 0 56.060 0

b) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 282.422 403.785 70

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 29 75.585 80.952 93

a)  Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti

74.129 75.980 98

v EUR

Postavka Pojasnila 2016 2015 Indeks

1 2 3 4 5 = 3/4

b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1.456 4.972 29

15. Drugi prihodki 30 762.949 731.876 104

16. Drugi odhodki 31 1.284.147 382.676 336

17. Davek iz dobička 32 0 0 0

18. Odloženi davki 32 2.972.774 -24.760 0

19.  ČISTI POSLOVNI IZID  
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

8.242.377 6.922.905 119

5.3.3  
Izkaz drugega vseobsegajočega donosa na dan 31. 12. 2016

v EUR

Vsebina 2016 2015

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 8.242.377 6.922.905

Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja 
dolgoročnih finančnih naložb po pošteni vrednosti

-273 -3.345

Spremembe rezerv - aktuarski dobički ali izgube od 
dolgoročnih zaslužkov

-348.351 -379.636

Celotni vseobsegajoči donos 7.893.752 6.539.924

5.3.4  
Izkaz poslovnega izida po področnih odsekih 

v EUR

Vsebina Univerzalna 
poštna 

storitev

Druge poštne 
storitve

Ostale 
storitve

SKUPAJ

1 2 3 4 5=2+3+4

Prihodki 73.091.440 103.844.157 38.651.110 215.586.707

Stroški 82.316.279 108.697.868 39.048.214 230.062.361

REZULTAT -9.224.839 -4.853.711 -397.104 -14.475.654

 + Stroški finančne strukture 23.075.090

 +  Prevrednotovalni poslovni prihodki, prihodki od 
subvencij, prihodki od rezervacij, usredstveni lastni 
proizvodi in storitve

3.904.049

 - Prevrednotovalni poslovni odhodki 895.183

 + Finančni in drugi prihodki 1.584.139

 - Finančni in drugi odhodki 1.977.290

POSLOVNI IZID PRED DAVKOM IZ DOBIČKA 11.215.150

V skladu z Zakonom o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10) 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. 



LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

174 175

LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

RAČUNOVODSKO POROČILO POŠTE SLOVENIJE RAČUNOVODSKO POROČILO POŠTE SLOVENIJE 

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

Pošta Slovenije je v letu 2016 izdelala stroškovni model po novi metodologiji. AKOS je Pošti 
Slovenije potrdil metodologijo o skladnosti »računovodskega sistema po aktivnostih z 
uporabo metode polno alociranih stroškov za Pošto Slovenije« s predpisi. Pošta Slovenije 
je tudi v letu 2016 dosledno upoštevala zakonsko obveznost stroškovno učinkovitega 
zagotavljanja univerzalne poštne storitve – v računovodskem sistemu so upoštevane 
zahteve po trajnem, rednem in nemotenem opravljanju univerzalne poštne storitve na 
celotnem ozemlju RS.

Vsebina storitev po posameznih področnih odsekih (univerzalna, druge poštne in ostale 
storitve) je opisana v poglavju 2.4.3 Storitve Skupine Pošta Slovenije.

5.3.5  
Izkaz denarnega toka za obdobje januar-december 2016 

v EUR

Elementi Leto

Pojasnila 2016 2015 Indeks

1 2 3 4 5 = 3/4

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Prejemki pri poslovanju 33 281.585.156 273.491.010 103

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 281.295.685 273.011.398 103

Drugi prejemki pri poslovanju 289.471 479.612 60

b) Izdatki pri poslovanju 36 -258.560.461 -253.133.331 102

Izdatki za nakupe materiala in storitev -102.336.386 -88.809.006 115

- nakup materiala in storitev -70.521.133 -63.527.591 111

- nakup materiala in blaga na zalogo -596.533 -1.898.230 31

- nakup komisijskega blaga -4.484.145 -7.129.695 63

- nakup blaga za posredniško prodajo -19.351.410 -16.253.490 119

- izdatki za nakazilo odkupnine brez UPN -7.383.165 0 0

Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku -95.966.158 -100.985.335 95

- izdatki za plače -95.966.158 -100.985.335 95

Izdatki za dajatve vseh vrst -59.276.418 -62.077.124 95

- DDV -19.591.943 -20.375.842 96

- prispevki od plač in ostali davki -37.795.366 -39.678.125 95

- davek na finančne storitve -1.889.109 -2.023.157 93

Drugi izdatki pri poslovanju -981.500 -1.261.866 78

 - AKOS - pristojb. za opravljanje univerzal. storitev -262.000 -479.000 55

- drugi izdatki -719.500 -782.866 92

c.  Pozitivni ali negativni denarni izid  pri poslovanju 
(a + b)

23.024.695 20.357.679 113

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU

a) Prejemki pri investiranju 34 195.152.943 206.008.384 95

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

435.591 557.483 78

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 583.956 650.901 90

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 280.000 0 0

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 193.853.396 204.800.000 95

v EUR

Elementi Leto

Pojasnila 2016 2015 Indeks

1 2 3 4 5 = 3/4

b) Izdatki pri investiranju 37 -214.784.672 -218.656.188 98

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -14.889.946 -11.483.407 130

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -100.000 -14.864.111 1

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -199.794.726 -192.308.670 104

c.  Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju 
(a + b)

-19.631.729 -12.647.804 155

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 35 0 0 0

b) Izdatki pri financiranju 38 -3.000.000 -7.556.060 40

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 0 -56.060 0

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0 -5.000.000 0

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -3.000.000 -2.500.000 120

c.  Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju 
(a+b)

-3.000.000 -7.556.060 40

Č. Denarni izid v obdobju (AC+BC+CC) 392.966 153.815 255

D. Začetno stanje denarnih sredstev 3.181.613 3.029.421 105

E. Promet denarnih sredstev v blagajni 23 -638 -4

F. Promet na nakazniškem računu 192 -36 -533

G. Tečajne razlike 10.456 -949 -1102

H. Končno stanje denarnih sredstev 3.585.250 3.181.613 113
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5.3.6  
Izkaz gibanja kapitala

Leto 2015 in 2016 

v EUR

Postavke Pojasnilo Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz dobička Rezerve, 
nastale po 

pošteni 
vrednosti

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni 
izid poslovnega 

leta

Skupaj kapital 

Osnovni kapital Skupaj Zakonske 
rezerve

Druge rezerve 
iz dobička

I II III III/1 III/2 IV V VI VII

A.1. Stanje 1. januarja 2015 121.472.482 85.697.131 16.685.816 6.855.512 9.830.304 39.697 4.746.753 228.641.879

B.1.  Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 0 -2.500.000

a) Izplačilo dividend -2.500.000 -2.500.000

B.2. Celotni vseobsegajoči donos leta 2015 0 0 0 0 0 -382.981 0 6.922.905 6.539.924

a) Vnos čistega poslovnega izida leta 2015 6.922.905 6.922.905

b)  Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti -3.345 -3.345

c)  Druge sestavine vseobsegajočega donosa - aktuarski preračuni -379.636 -379.636

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 346.145 346.145 0 -1.150 4.747.903 -5.092.898 0

a) Razporeditev preostalega čistega dobička leta 2015 na druge sestavine kapitala 346.145 346.145 -346.145 0

b) Prenos sorazmernega dela rezervacij iz odpravnin -1.150 1.150 0

c)  Razporeditev preostalega čistega dobička leta 2014 na druge sestavine kapitala 4.746.753 -4.746.753 0

C. Stanje 31. decembra 2015 121.472.482 85.697.131 17.031.961 7.201.657 9.830.304 -344.434 2.247.903 6.576.760 232.681.802

A.1. Stanje 1. januarja 2016 121.472.482 85.697.131 17.031.961 7.201.657 9.830.304 -344.434 2.247.903 6.576.760 232.681.802

B.1.  Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 -3.000.000 0 -3.000.000

a) Izplačilo dividend 39 -3.000.000 -3.000.000

B.2. Celotni vseobsegajoči donos leta 2016 0 0 0 0 0 -348.625 0 8.242.377 7.893.752

a) Vnos čistega poslovnega izida leta 2016 8.242.377 8.242.377

b)  Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti 40 -273 -273

c)  Druge sestavine vseobsegajočega donosa - aktuarski preračuni 41 -348.351 -348.351

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 412.119 412.119 0 37.075 6.539.685 -6.988.878 0

a) Razporeditev preostalega čistega dobička leta 2016 na druge sestavine kapitala 42 412.119 412.119 -412.119 0

b) Prenos sorazmernega dela rezervacij iz odpravnin 43 37.075 -37.075 0

c)  Razporeditev preostalega čistega dobička leta 2015 na druge sestavine kapitala 6.576.760 -6.576.760 0

C. Stanje 31. decembra 2016 121.472.482 85.697.131 17.444.080 7.613.776 9.830.304 -655.984 5.787.588 7.830.258 237.575.554

BILANČNI DOBIČEK - - - - - - 5.787.588 7.830.258 13.617.846
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5.4  
Uvodna pojasni la  in 
računovodske usmer i t ve
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z določili Zakona o spremembah Zakona 
o gospodarskih družbah (v nadaljevanju tudi: ZGD-1I) in s Slovenskimi računovodskimi 
standardi 2016 (v nadaljevanju tudi: SRS) ter sestavljeni v evrih in zaokroženi na enoto.

Računovodske usmeritve ter narava in stopnja pomembnosti razkritij so opredeljene v 
internem aktu Pošte Slovenije in se za leto 2016 niso spreminjale.

PREHOD NA SRS 2016

S 1. januarjem 2016 smo začeli uporabljati nove SRS. Računovodski izkazi družbe so v 
skladu z zahtevami ustreznih standardov in pojasnil. 

Na dan prehoda na nove SRS družba ni spreminjala računovodskih usmeritev, prav tako 
ni bilo treba opraviti posebnih preračunov in prilagoditev, zaradi česar posledično ne 
prikazuje učinkov prehoda na SRS 2016. 

RAČUNOVODSK A PRAVILA IN METODE VREDNOTENJA

V družbi Pošta Slovenije vodimo knjigovodstvo v skladu z veljavnimi zakonskimi 
predpisi; računovodski izkazi in pojasnila k njim so pripravljeni v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi, z upoštevanjem temeljnih računovodskih predpostavk:

•  časovne neomejenosti poslovanja in
•  nastanka poslovnega dogodka.

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem celotnih računovodskih opravil so 
predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Za merjenje vseh skupin neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih 
razmejitev družba uporablja model nabavne vrednosti. 

Opredmetena osnovna sredstva

Nepremičnine, naprave in oprema so izkazani po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za 
amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 

Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev. Stroški v 
lastnem okviru izdelanega sredstva zajemajo stroške materiala, neposredne stroške dela 
in ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za nameravano 
uporabo, terzačetno oceno stroškov razgradnje in odstranitve opredmetenega osnovnega 

sredstva ter obnovitev mesta, na katerem se je sredstvo nahajalo. To obvezo podjetje 
prevzame ob pridobitvi sredstva ali pa kot posledico tega, da je sredstvo namesto za 
proizvajanje zalog v določenem obdobju uporabljalo tudi v druge namene. 

Če je nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva velika, jo podjetje razporedi 
na njegove dele. Če imajo ti deli različne dobe koristnosti in/ali vzorce uporabe, pomembne 
v razmerju do celotne nabavne vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva, podjetje 
obravnava vsak del posebej.

Dobiček ali izguba, ki nastane pri odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva, se določi 
na podlagi primerjave prejemkov iz naslova odtujitve opredmetenega osnovnega sredstva 
ter pripoznane čiste vrednosti v okviru ostalih prihodkov/odhodkov poslovnega izida.

Za merjenje vseh skupin opredmetenih osnovnih sredstev po pripoznavanju se uporablja 
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. 

Praviloma enkrat letno se ugotavlja, ali obstajajo za pomembna osnovna sredstva zunanji 
in notranji znaki, da je osnovno sredstvo oslabljeno.

Sredstva v finančnem najemu

Opredmeteno in neopredmeteno dolgoročno sredstvo, pridobljeno na podlagi 
finančnega najema je sestavni del opredmetenih ali neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev najemojemalca. Njegova nabavna vrednost je enaka pošteni vrednosti ali sedanji 
vrednosti najmanjše vsote najemnin in sicer tisti, ki je manjša. Vsi začetni neposredni 
stroški najemnika se prištejejo znesku, ki je pripoznan kot sredstvo.

Pri izračunu sedanje vrednosti najmanjše vsote najemnin je diskontna mera z najemom 
povezana obrestna mera, če jo je mogoče določiti, v nasprotnem primeru pa 
predpostavljena obrestna mera za izposojanje, ki jo mora plačati najemnik.

Ovrednoteno osnovno sredstvo, vzeto v finančni najem, se izkazuje ločeno od 
drugih istovrstnih opredmetenih osnovnih sredstev. Amortiziranje opredmetenih in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev, vzetih v finančni najem, mora biti usklajeno z 
amortiziranjem drugih podobnih opredmetenih osnovnih sredstev.

Če ni utemeljenega zagotovila, da bo prejemnik prevzel lastništvo do konca trajanja 
finančnega najema, je treba takšno opredmeteno sredstvo povsem amortizirati bodisi 
med trajanjem finančnega najema, bodisi v dobi njegove koristnosti, in sicer v tistem 
obdobju, ki je krajše. 

Naložbene nepremičnine

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali 
povečevala vrednost dolgoročne naložbe. Kot naložbena nepremičnina se opredeljuje tisti 
del nepremičnine, ki je večji od 30 odstotkov celotne površine. Naložbene nepremičnine 
v Pošti obsegajo počitniška stanovanja (postranska dejavnost) ter nepremičnine, ki jih 
dajemo ali jih bomo dali v najem. 

Slabitev naložbenih nepremičnin se ugotavlja v sklopu ocenjevanja vrednosti opredmetenih 
osnovnih sredstev.
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Za merjenje naložbene nepremičnine po pripoznavanju družba uporablja model nabavne 
vrednosti. Pri amortiziranju družba uporablja 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 ali
 IV. skupino – za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.

V III. skupino družba uvršča druge dolgoročne depozite ter dolgoročna posojila delavcem.

V IV. skupino družba uvršča deleže v družbah v Skupini, v pridruženih družbah in druge 
dolgoročne deleže in delnice ter obveznice Slovenske odškodninske družbe (SOD).

Finančne naložbe, ki kotirajo na borzi, se vrednotijo po borzni ceni. Razvrščene so v IV. 
skupino, zato se sprememba borzne cene odraža v rezervah, nastalih zaradi vrednotenja 
po pošteni vrednosti. 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.

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

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, družba 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;
•  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 drugo obliko ali njena ukinitev, zemljišča, ki 

jih družba 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 v 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 nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave; nakupna 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. 

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 terjatev iz naslova opravljenih telegrafskih storitev), za 
katere se domneva, da bodo v roku 90 dni po zapadlosti poravnane delno ali pa sploh ne, 
se praviloma štejejo za dvomljive; če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa sporne. 
Družba oblikuje popravek vrednosti terjatev za dvomljive in sporne terjatve 100-odstotno 
v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov; 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 Svetovne poštne zveze (v nadaljevanju tudi: 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, se uporabljata referenčni tečaj ECB in 
mesečna tečajnica Banke Slovenije za tiste valute, za katere ECB ne objavlja referenčnih 
tečajev.

Terjatve za odložene davke družba pripozna v knjigovodskih razvidih in računovodskih 
izkazih le za pomembne (bistvene) zneske. Izkažejo se ob uporabi metode obveznosti po 



LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

182 183

LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

RAČUNOVODSKO POROČILO POŠTE SLOVENIJE RAČUNOVODSKO POROČILO POŠTE SLOVENIJE 

bilanci stanja za začasne razlike, ki se pojavijo med knjigovodskimi in davčnimi vrednostmi 
sredstev in obveznostmi do virov sredstev.

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. še nismo prejeli plačila. 

Kapital

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, čisti 
dobiček ali čista izguba in rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti. 

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. 
Tovrstne rezervacije družba oblikuje na podlagi izračuna pooblaščenega aktuarja. 

Za odpravnine se nerealizirani aktuarski dobički ali izgube tekočega leta pripoznajo v 
kapitalu, stroški sprotnega službovanja in stroški obresti pa v izkazu poslovnega izida, 
medtem ko se za jubilejne nagrade v izkazu poslovnega izida prikažejo tako stroški 
sprotnega službovanja, stroški obresti kot tudi aktuarski dobički ali izgube.

Oblikujemo tudi rezervacije za morebitne obveznosti iz gospodarskih sporov in pravd, 
rezervacije iz delovnih sporov po oceni Oddelka pravnih zadev ter za spremenljiv del plač 
poslovodstva. 

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo prejete državne 
subvencije zaradi preseganja kvot invalidov ter zadržani prispevki invalidov, ki se v skladu 
z njihovo namensko porabo prenašajo med poslovne prihodke. 

Dolgovi

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. Dolgovi so lahko 
finančni ali poslovni. Finančni dolgovi so dobljena posojila na podlagi posojilnih pogodb 
in izdani dolžniški vrednostni papirji razen izdanih čekov. Poslovni dolgovi so dobaviteljski 
krediti za kupljeno blago ali kupljene storitve, obveznosti do zaposlenih za opravljeno 
delo, obveznosti do financerjev v zvezi z obrestmi ipd. ter obveznosti do države iz naslova 
javnih dajatev.

Dolgovi so dolgoročni in kratkoročni. Dolgoročni dolg je dolg, ki v skladu s pogodbo 
ali drugim pravnim aktom dokončno zapade v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni. 
Kratkoročni dolg je dolg, ki v skladu s pogodbo ali drugim pravnim aktom zapade v 
plačilo najkasneje v letu dni ali je na dan sestavitve bilance stanja že zapadel v plačilo.

Dolgovi se praviloma merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti.

Dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto. 
Za preračun dolgov, ki so določeni v tuji valuti, se uporabljata referenčni tečaj ECB 
in mesečna tečajnica Banke Slovenije za tiste valute, za katere ECB ne objavlja 
referenčnih tečajev.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

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

Prihodke in odhodke razčlenjujemo 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 pozneje. 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 sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo 
knjigovodsko vrednostjo.

Odhodki iz prodaje se pripoznajo, ko je trgovsko blago prodano oziroma ko je storitev 
opravljena. V odhodke iz prodaje se prišteva tudi nabavna vrednost prodanega trgovskega 
blaga in materiala.

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

Davek na dodano vrednost se ne šteje kot poslovni odhodek, razen v delu, ki se nanaša 
na neodbitni del vstopnega davka na dodano vrednost glede na izračunan odbitni delež.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi sredstvi, 
neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove slabitve.
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Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami 
in 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. Obsegajo 
pretežno stroške obresti za prejeta posojila, negativne tečajne razlike ter odhodke zaradi 
oslabitve finančnih naložb.

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 
družba uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja.

Opredmeteno osnovno sredstvo ter naložbena nepremičnina se začneta amortizirati prvi 
dan naslednjega meseca po tistem, ko sta 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: 

AM-stopnje

Vrsta sredstev Leto 2016 Leto 2015

1. Neopredmetena sredstva od 10 do 33,3 % od 10 do 33,3 %

2. Opredmetena osnovna sredstva:

- poštne zgradbe in stanovanja od 2 do 5 % od 2 do 5 %

- zgradbe poštnih logističnih centrov  2 %  2 %

- oprema za opravljanje dejavnosti od 6,6 do 33,3 % od 6,6 do 33,3 %

- transportna sredstva od 12,5 do 50 % od 12,5 do 50 %

- računalniška oprema od 33,3 do 50 % od 33,3 do 50 %

- zemljišče - parkirišče 2 % 2 %

3. Naložbene nepremičnine 2 % 2 %

 
Stroški dela in stroški povračil

V stroških dela izkazujemo:
•  plače,
•  nadomestila plač,
•  stroške dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih,
•  regres za letni dopust, bonitete, povračila in druge prejemke zaposlenih,
•  prispevke od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlenih,
•  dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlenih,
•  druge stroške dela in 
•  rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.

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.

5.5  
Pojasni la  k 
računovodsk im izkazom

POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja izkazuje tista sredstva in obveznosti do njihovih virov, ki se nanašajo na 
poslovanje družbe. Ima obliko zaporednega stopenjskega izkaza, razčlenjenega v skladu 
s SRS 20.4, vrednosti pa so izkazane za tekoče in preteklo obdobje.

DOLGOROČNA SREDSTVA

Pojasnilo PS 1: Gibanje neopredmetenih sredstev

Leto 2016

v EUR

Vrednost Premoženjske pravice Druga neopredmetena 
sredstva

Skupaj neopr. dolg. 
sredstva

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2016 339.889 6.395.295 6.735.184

Povečanja - nove nabave 201.517 201.517

Zmanjšanja - izločitve -47.962 -47.962

Prenosi med skupinami OS

Stanje 31. 12. 2016 339.889 6.548.850 6.888.739

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2016 336.052 5.248.654 5.584.706

Amortizacija 2016 3.837 863.254 867.091

Zmanjšanja - izločitve -47.962 -47.962

Prenosi med skupinami OS

Stanje 31. 12. 2016 339.889 6.063.946 6.403.835

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2016 3.837 1.146.640 1.150.477

Stanje 31. 12. 2016 0 484.904 484.904



LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

186 187

LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

RAČUNOVODSKO POROČILO POŠTE SLOVENIJE RAČUNOVODSKO POROČILO POŠTE SLOVENIJE 

Leto 2015

v EUR

Vrednost Premoženjske pravice Druga neopredmetena 
sredstva

Skupaj neopr. dolg. 
sredstva

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2015 339.889 6.042.162 6.382.051

Povečanja - nove nabave 554.968 554.968

Zmanjšanja - izločitve -193.867 -193.867

Prenosi med skupinami OS -7.968 -7.968

Stanje 31. 12. 2015 339.889 6.395.295 6.735.184

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2015 292.238 4.716.132 5.008.370

Amortizacija 2015 43.814 734.356 778.170

Zmanjšanja - izločitve -193.866 -193.866

Prenosi med skupinami OS -7.968 -7.968

Stanje 31. 12. 2015 336.052 5.248.654 5.584.706

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2015 47.651 1.326.029 1.373.680

Stanje 31. 12. 2015 3.837 1.146.640 1.150.477

Družba ni zastavila neopredmetenih sredstev kot jamstvo za dolgove.

Pojasnilo PS 2: Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 359.768 320.974 112

Skupaj 359.768 320.974 112

Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve konec leta 2016 predstavljajo vnaprej 
vplačane stroške iz naslova stanovanjskega rezervnega sklada.

Pojasnilo PS 3: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin

Leto 2016

v EUR

Vrednost Zemljišča Zgradbe Oprema Investicije 
v teku

Predujmi Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2016 14.886.830 221.210.079 132.610.779 3.781.153 235.374 372.724.215

Povečanja 57.026 4.829.233 7.247.974 11.625.134 6.673.002 30.432.369

Zmanjšanja -55.880 -1.664.442 -6.164.461 -12.336.887 -3.495.474 -23.717.144

Slabitve

Prenosi OS med skupinami -681.261 -4.105.571 -262.542 -5.049.374

Stanje 31. 12. 2016 14.206.715 220.269.299 133.431.750 3.069.400 3.412.902 374.390.066

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2016 513.991 80.300.350 105.992.183 186.806.524

v EUR

Vrednost Zemljišča Zgradbe Oprema Investicije 
v teku

Predujmi Skupaj

Amortizacija 2016 44.891 4.460.411 7.905.207 12.410.509

Povečanja 5.773 10.241 16.014

Zmanjšanja -926.434 -6.034.271 -6.960.705

Prenosi OS med skupinami -1.751.100 -262.542 -2.013.642

Stanje 31. 12. 2016 558.882 82.089.000 107.610.818 0 0 190.258.700

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2016 14.372.839 140.909.729 26.618.596 3.781.153 235.374 185.917.691

Stanje 31. 12. 2016 13.647.833 138.180.299 25.820.932 3.069.400 3.412.902 184.131.366

Leto 2015

v EUR

Vrednost Zemljišča Zgradbe Oprema Investicije 
v teku

Predujmi Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2015 14.988.885 225.802.170 128.854.134 3.660.286 38.352 373.343.827

Povečanja 22.633 1.326.486 9.055.285 11.034.330 364.440 21.803.174

Zmanjšanja -15.783 -1.047.653 -5.276.850 -10.913.464 -167.419 -17.421.169

Slabitve -22.706 -542.699 0 -565.405

Prenosi OS med skupinami -86.199 -4.328.225 -21.790 -4.436.214

Stanje 31. 12. 2015 14.886.830 221.210.079 132.610.779 3.781.153 235.374 372.724.215

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2015 469.100 78.566.959 102.922.326 0 0 181.958.385

Amortizacija 2015 44.891 4.497.712 8.288.919 12.831.522

Povečanja 42.928 890 43.818

Zmanjšanja -469.482 -5.225.440 -5.694.922

Prenosi OS med skupinami -2.337.766 5.488 -2.332.278

Stanje 31. 12. 2015 513.991 80.300.350 105.992.183 0 0 186.806.525

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2015 14.519.785 147.235.212 25.931.807 3.660.286 38.352 191.385.442

Stanje 31. 12. 2015 14.372.839 140.909.729 26.618.596 3.781.153 235.374 185.917.691

Opredmetena osnovna sredstva 

Med povečanji so prikazane nove nabave. Stanje investicij v teku je odvisno od novih 
nabav in aktiviranja zgradb in opreme v obračunskem obdobju. Neaktivirane so še 
naslednje večje postavke: nepremičnina v Ptuju, Rogaški Slatini, paketna pretovorna 
pošta Celje (delno), Kromberk, poštni center Ljubljana in Maribor.

Zaradi dotrajanosti, uničenja in neuporabnosti so bila ob letni inventuri odpisana 
opredmetena osnovna sredstva s knjigovodsko vrednostjo v višini 4.825 evrov. Pri popisu 
je bil ugotovljen primanjkljaj 465 evrov, presežkov pa ni bilo.

Družba ni zastavila opredmetenih osnovnih sredstev kot jamstvo za dolgove. 
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Naložbene nepremičnine

Leto 2016

v EUR

Vrednost Naložbene nepremičnine

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2016 9.813.631

Povečanja 1.136

Zmanjšanja -435.541

Slabitve -341.999

Prenosi OS med skupinami 5.049.374

Stanje 31. 12. 2016 14.086.601

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2016 4.876.830

Amortizacija 2016 210.567

Povečanja

Zmanjšanja -174.938

Prenosi OS med skupinami 2.013.642

Stanje 31. 12. 2016 6.926.101

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2016 4.936.801

Stanje 31. 12. 2016 7.160.500

Leto 2015

v EUR

Vrednost Naložbene nepremičnine

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2015 6.601.882

Povečanja

Zmanjšanja -197.248

Slabitve -1.035.185

Prenosi OS med skupinami 4.444.182

Stanje 31. 12. 2015 9.813.631

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2015 2.546.637

Amortizacija 2015 126.029

Povečanja

Zmanjšanja -136.082

Prenosi OS med skupinami 2.340.246

Stanje 31. 12. 2015 4.876.830

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2015 4.055.246

Stanje 31. 12. 2015 4.936.801

Razkritja k stroškom amortizacije so podana v pojasnilih k izkazu poslovnega izida 
(pojasnilo 24).

Med naložbene nepremičnine so vključene:
•  naložbene nepremičnine v počitniških stanovanjih in
•  naložbene nepremičnine – poslovni prostori z zemljiščem ali deli v poslovnih prostorih, 
ki jih dajemo v najem oz. jih bomo dali v najem.

V letu 2016 je bilo z naložbenimi nepremičninami ustvarjenih 278.596 evrov prihodkov, 
odhodki so znašali 330.544 evrov, od tega stroški amortizacije 203.285 evrov.

Med naložbene nepremičnine smo v letu 2016 prenesli 18 objektov (Deskle, Materija, 
Obrov, Koper, Blagovica, Polšnik, Križe, Zgornja Polskava, Sladki Vrh, Ribnica na 
Pohorju, Bodonci, Celje-Kosova, Frankolovo, Tabor in štiri stanovanja), ki jih večinoma 
zaradi preoblikovanja pošt v pogodbene pošte ne potrebujemo več za opravljanje 
osnovne dejavnosti, 16 objektov (Zagradec, Kostel, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Zgornja 
Korena, Podlehnik, Žetale, Šmartno na Pohorju, Kobilje, Rimske Toplice, Šmarno v Rožni 
dolini, Gradac, Dvor pri Žužemberku, Trebnje, Košana, Most na Soči in Podnanos) pa 
smo iz naložbenih nepremičnin prenesli nazaj na zgradbe, ker v skladu s Pravilnikom o 
računovodstvu ne izpolnjujejo več kriterijev za naložbene nepremičnine (manj kot 30 % 
celotne površine). 

Slabitev naložbenih nepremičnin

Izvedena je bila primerjava vrednosti vseh prostih nepremičnin v Pošti Slovenije: 
razpoložljive cenitve cenilca smo primerjali s cenitvami, ki izhajajo iz množičnega 
vrednotenja nepremičnin, ki jih je izvedel GURS. Ugotovljeno je bilo, da je vrednost nekaterih 
nepremičnin v Pošti Slovenije nižja od sedanje knjigovodske vrednosti nepremičnin. 

Na osnovi izdelanih cenitev nepremičnin, ki se ne uporabljajo več za opravljanje dejavnosti, 
smo določili šest nepremičnin, ki jih je bilo treba slabiti v skupni vrednosti 341.999 evrov.

Slabitev je bila izvedena za poslovno nepotrebne nepremičnine, pri katerih je bila razlika 
med sedanjo knjigovodsko vrednostjo in cenilno vrednostjo več kot 20.000 evrov.

Družba ni zastavila naložbenih nepremičnin kot jamstvo za dolgove.

Pojasnilo PS 4: Dolgoročne finančne naložbe

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Deleži v podjetjih, od tega: 16.024.143 16.448.719 97

 - deleži v podjetjih v Skupini 15.874.263 16.089.399 99

 -  delež v pridruženem podjetju 111.009 111.009 100

 - drugi dolgoročni deleži 38.871 248.311 16

2. Dolgoročni depoziti drugim 800.000 800.000 100

Skupaj 16.824.143 17.248.719 98



LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

190 191

LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

RAČUNOVODSKO POROČILO POŠTE SLOVENIJE RAČUNOVODSKO POROČILO POŠTE SLOVENIJE 

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb

v EUR

Vrednost Deleži v podjetjih Dolgoročni 
depoziti

Skupaj

Delež v 
podjetjih v 

Skupini

Delež v 
pridruženem 

podjetju

Drugi 
dolgoročni 

deleži

Drugim

Stanje 31. 12. 2015 16.089.399 111.009 248.311 800.000 17.248.719

Povečanja 100.000 0 0 100.000

Zmanjšanja 0 0 365.982 0 365.982

Prevrednotovanje - oslabitev 335.136 0 444 0 335.580

Prevrednotovanje - odprava oslabitve 20.000 0 156.986 0,0 176.986

Stanje 31. 12. 2016 15.874.263 111.009 38.871 800.000 16.824.143

V III. skupino je uvrščen dolgoročni depozit pri banki v vrednosti 800.000 evrov, v IV. 
skupino pa so uvrščeni deleži v družbi v Skupini, v pridruženo družbo ter drugi dolgoročni 
deleži.

Dolgoročne finančne naložbe niso zastavljene.

Deleži v družbah

Pošta Slovenije med družbami v Skupini izkazuje sedem odvisnih družb, in sicer ima 
100-odstotni delež v družbah EPPS, PS Moj paket, PS Zavarovalno zastopništvo, IPPS in 
PS Logistika, 95-odstotni delež v družbi Feniksšped ter 55-odstotni delež v družbi APS 
PLUS. 

V letu 2016 je bila izvedena slabitev finančnih naložb v skupni višini 335.136 evrov, 
ki vključuje slabitve naložb v APS PLUS za 196.722 evrov, v EPPS za 80.000 evrov, 
v Feniksšped za 40.493 evrov, v PS Moj paket za 13.954 evrov in v PS Zavarovalno 
zastopništvo za 3.967 evrov.

Odpravljena je bila slabitev finančne naložbe v IPPS za 20.000 evrov. 

V letu 2016 je bila izvedena dokapitalizacija družbe PS Moj paket v višini 100.000 evrov.

V pridruženi družbi Športna loterija ima Pošta 20-odstotni delež. 

Več o družbah v Skupini in pridruženi družbi je zapisano v poglavju 1.4 Predstavitev 
Skupine Pošta Slovenije.

V letu 2016 je bil prodan 0,8844-odstotni delež v PBS, zato je bila odpravljena slabitev v 
višini 156.986 evrov. Med druge dolgoročne deleže sta vključeni tudi naložbi v Indomo 
Maribor ter Zavarovalnico Triglav, pri kateri je bilo na dan 31. decembra 2016 opravljeno 
prevrednotenje zaradi nižje borzne cene delnice v primerjavi z vrednostjo na dan 31. 
decembra 2015. Učinek zmanjšanja v višini 444 evrov je ustrezno pripoznan v kapitalu.

Tveganje iz naslova strateških povezav in naložb je opisano v poglavju 2.9 Korporativno 
upravljanje tveganj Skupine Pošta Slovenije.

Dolgoročni depoziti

Dolgoročni depoziti drugim v višini 800.000 evrov so vezana sredstva pri Novi Kreditni 
banki Maribor kot garancija za zavarovanje plačil carinskih obveznosti, obrestovana z od 
0,1 do 0,121 odstotka letno.

Pojasnilo PS 5: Dolgoročne poslovne terjatve

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Dolgoročne terjatve do delavcev 868.164 1.008.858 86

2. Ostale dolgoročne terjatve 42.805 48.728 88

3. Oslabitev dolgoročnih terjatev -86.230 0 0

Skupaj 824.739 1.057.586 78

Dolgoročne terjatve do delavcev vsebujejo pretežno terjatve iz naslova prodanih stanovanj 
– 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 odstotka (letna obrestna mera).

Višina dolgoročnih poslovnih terjatev po rokih, zapadlih za plačilo: 
•  do 5 let – 561.092 evrov,
•  nad 5 do 10 let – 242.411 evrov,
•  nad 10 do 20 let – 21.236 evrov.

V letu 2016 je bila evidentirana preknjižba slabitve terjatve v višini 86.230 evrov iz 
kratkoročnega na dolgoročni konto terjatev (postopek v teku, sodba še ni bila izrečena).

Terjatve so zavarovane s hipoteko na nepremičnino, ki je bila predmet nakupa.

Dolgoročne terjatve niso bile zastavljene kot jamstvo za najem posojil.

V skladu s 6. točko drugega odstavka 69. člena ZGD-1I Pošta Slovenije razkriva terjatev iz 
naslova neodplačanega stanovanjskega posojila do delavca, zaposlenega po individualni 
pogodbi, ki je na dan 31. decembra 2016 znašala 8.609 evrov, od tega je 5.145 evrov 
evidentiranih med dolgoročnimi terjatvami, 3.464 evrov, ki zapadejo v letu 2017, pa med 
kratkoročnimi terjatvami. V letu 2016 je delavec odplačal 3.330 evrov. Posojilo delavcu, 
zaposlenemu po individualni pogodbi, je bilo odobreno z odplačilno dobo 15 let ter 
obrestno mero v višini 4 odstotkov.

Pojasnilo PS 6: Odložene terjatve za davek

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Terjatve za odložen davek iz naslova rezervacij 1.744.230 1.839.721 95

2. Terjatve za odložen davek iz naslova finančnih 
naložb

244.509 3.103.744 8

3. Terjatve za odložen davek - terjatve 151.317 169.365 89

Skupaj 2.140.056 5.112.830 42
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Za izračun odloženih davkov se uporablja 19-odstotna davčna stopnja. V letu 2016 so se 
terjatve za odložen davek zmanjšale pretežno zaradi odprave odložene terjatve za davek 
pri prodaji 0,8844-odstotnega deleža v naložbo PBS v višini 2.938.190 evrov. 

Gibanje odloženih terjatev za davek

Leto 2016

v EUR

Zap. št. Postavka Stanje  
na dan  

1. 1. 2016

Črpanje v 
letu 2016

Odprava v 
letu 2016

Uskladitev 
na enotno 

stopnjo

Oblikovanje 
v letu 2016

Stanje  
na dan  

31. 12. 2016

1. Terjatve za odložen davek iz 
naslova rezervacij 

1.839.721 -141.645 -315.628 216.438 145.344 1.744.230

2. Terjatve za odložen davek iz 
naslova finančnih naložb

3.103.744 0 -2.941.946 19.035 63.676 244.509

3. Terjatve za odložen davek iz 
naslova terjatev

169.365 -15.111 -41.309 19.925 18.447 151.317

Skupaj 5.112.830 -156.756 -3.298.883 255.398 227.467 2.140.056

Leto 2015

v EUR

Zap. št. Postavka Stanje  
na dan  

1. 1. 2015

Črpanje v 
letu 2015

Odprava v 
letu 2015

Uskladitev 
na enotno 

stopnjo

Oblikovanje  
v letu 2015

Stanje  
na dan  

31. 12. 2015

1. Terjatve za odložen davek iz 
naslova rezervacij 

1.913.555 -143.927 -76.192 0 146.286 1.839.721

2. Terjatve za odložen davek iz 
naslova finančnih naložb

2.999.366 0 0 0 104.378 3.103.744

3. Terjatve za odložen davek iz 
naslova terjatev

175.149 -6.641 -30.745 0 31.601 169.364

Skupaj 5.088.070 -150.568 -106.937 0 282.265 5.112.830

KRATKOROČNA SREDSTVA

Pojasnilo PS 7: Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Dolgoročna sredstva, namenjena prodaji 540.443 37.826 1.429

Skupaj 540.443 37.826 1.429

Med dolgoročna sredstva, namenjena prodaji, so uvrščena sredstva, za katera se v letu 
2017 predvideva prodaja, in sicer poslovni prostori Domžale, Grosuplje, Braslovče, Vinica, 
Hruševje, Podbrdo, Portorož - Bernardin in Šempeter pri Novi Gorici.

Pojasnilo PS 8: Zaloge

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Material 107.715 123.607 87

2. Drobni inventar 182.012 203.878 89

3. Trgovsko blago 955.855 1.103.734 87

Skupaj 1.245.582 1.431.219 87

Zaloge obsegajo zaloge materiala (obrazci, avtoplašči), drobnega inventarja (službena in 
zaščitna obleka, stojala za blago, vreče za dostavnike) in trgovskega blaga (vrednotnice, 
voščilnice in razglednice, igrače, telekartice in tablični računalniki, blago certifikatske agencije). 

V letu 2016 smo zaradi zastarelosti, poškodovanosti in neuporabnosti odpisali zaloge v 
vrednosti 44.388 evrov. 

Pri zalogah trgovskega blaga je bil pri popisu ugotovljen primanjkljaj v višini 3.543 evrov 
ter presežek v višini 2.174 evrov.

V letu 2016 smo odvisni družbi PS Moj paket odprodali zaloge trgovskega blaga v 
vrednosti 78.170 evrov (kuverte, folije z mehurčki, paketna embalaža), prav tako pa smo 
na odvisno družbo prenesli večino zalog blaga v komisijski prodaji.

Družba na dan 31. decembra 2016 nima zastavljenih zalog. 

Pojasnilo PS 9: Kratkoročne finančne naložbe

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Kratkoročno dana posojila: 0 199.155 0

 - družbam v Skupini 0 150.000 0

 - druga kratkoročna posojila 0 49.155 0

Skupaj 0 199.155 0

V letu 2016 je odvisna družba PS Logistika odplačala kratkoročno posojilo v višini 150.000 
evrov, prejeto v letu 2015 z letno obrestno mero 1,6 odstotka. 

Obveznice SOD-a in druga kratkoročna posojila, ki se nanašajo na odobrena dolgoročna 
stanovanjska posojila pred letom 1995 (prevzeta po delitveni bilanci med Pošto Slovenije 
in Telekomom Slovenije), so bila v letu 2016 odplačana.

Pojasnilo PS 10: Kratkoročne poslovne terjatve

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v Skupini 1.975.528 951.805 208

2. Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženega 
podjetja

12.624 13.975 90

3. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 30.458.028 28.078.268 108

4. Druge kratkoročne poslovne terjatve 1.350.364 1.608.976 84

Skupaj 33.796.545 30.653.024 110
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Kratkoročne poslovne terjatve do družb v Skupini obsegajo:
-  kratkoročne poslovne terjatve do kupcev, družb v Skupini, v višini 1.972.699 evrov: 

EPPS – 892.390 evrov, Feniksšped – 6.113 evrov, PS Zavarovalno zastopništvo – 
6.060 evrov, PS Moj paket – 736.671 evrov, IPPS – 153.757 evrov, APS PLUS – 8.680 
evrov in PS Logistika – 169.028 evrov;

- druge kratkoročne poslovne terjatve do družb v Skupini v višini 2.829 evrov.

Stanje drugih kratkoročnih poslovnih terjatev (brez terjatev do odvisnih družb) je na dan 
31. decembra 2016 znašalo 1.350.364 evrov in zajema:

•  terjatve za vstopni DDV – 268.059 evrov,
•  terjatve do državnih institucij iz naslova boleznin in invalidnin – 519.851 evrov,
•  dane kratkoročne predujme in varščine – 256.056 evrov, 
•  kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki, ter ostale kratkoročne terjatve – 
306.398 evrov (druge terjatve do delavcev, blagajniški primanjkljaji …).

Pošta Slovenije svojih terjatev v glavnem 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. Višina zavarovanih terjatev v 
letu 2016 znaša 397.452 evrov.

Družba ima terjatev do poslovodstva oz. zaposlenih po individualnih pogodbah na dan 
31. decembra 2016 v višini 3.642 evrov, in sicer:

•  kratkoročni del posojila delavca, zaposlenega po individualni pogodbi, v višini 3.464 
evrov,

•  ostale terjatve v višini 178 evrov.

Zap. št. Terjatve po zapadlosti 31. 12. 2016 Delež v % 31. 12. 2015 Delež v %

1. Nezapadle terjatve 29.913.323 88,5 28.241.182 92,1

2. Zamuda plačila: - do 30 dni 2.113.622 6,3 1.376.792 4,5

3. - od 31 do 60 dni 331.853 1,0 320.543 1,0

4. - od 61 do 90 dni 126.444 0,4 56.109 0,2

5. - od 91 do 180 dni 111.502 0,3 14.427 0,0

6. - od 181 do 365 dni 1.167.153 3,5 34.943 0,1

7. - nad 366 dni 32.648 0,1 609.029 2,0

Skupaj 33.796.545 100 30.653.024 100

Kratkoročne terjatve do 30 dni in od 181 do 365 dni so višje kot v letu 2015 na račun 
terjatev do poštnega operaterja Kitajske iz naslova mednarodnega obračuna. 

Kreditno tveganje iz naslova poslovnih terjatev je opisano v poglavju 2.9 Korporativno 
upravljanje tveganj Skupine Pošta Slovenije – Finančna tveganja.

Kratkoročne terjatve niso bile zastavljene kot jamstvo za najem posojil.

Gibanje popravkov vrednosti terjatev 

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015

1. Dolgoročno dana posojila

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 2016 958 1.396

 + oblikovani popravki v letu 0 0

 - plačane sporne in dvomljive terjatve -438

 - odpis terjatev v letu -958 0

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015

Končno stanje popravka terjatev 31. 12. 2016 (kto 079) 0 958

2. Dolgoročne poslovne terjatve

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 2016 0 0

 + oblikovani popravki v letu 0 0

 + prenos terjatve iz kratkoročne 86.230 0

 - plačane sporne in dvomljive terjatve 0 0

 - odpis terjatev v letu 0 0

Končno stanje popravka terjatev 31. 12. 2016 (kto 089) 86.230 0

3. Kratkoročne terjatve do kupcev

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 2016 2.351.488 2.348.960

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

107.264 181.546

 + oblikovani popravki vred. v letu do drugih 311.598 288.887

 - plačane sporne in dvomljive terjatve -186.189 -132.696

 - odpis terjatev v letu -378.204 -294.960

 - popravek DDV -66.446 -40.249

Končno stanje popravka terjatev 31. 12. 2016 (kto 129) 2.139.513 2.351.488

4. Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 2016 171.664 199.290

 + oblikovani popravki vred. v letu 117.159 113.020

 - plačane sporne in dvomljive terjatve -69.631 -89.776

 - odpis terjatev v letu -56.125 -50.869

Končno stanje popravka terjatev 31. 12. 2016 (kto 159) 163.067 171.664

5. Ostale kratkoročne terjatve

Popravek vrednosti na dan 1. 1. 2016 503.066 476.425

 + oblikovani popravki vred. v letu 42.583 39.705

 - plačane sporne in dvomljive terjatve -14.614 -9.780

 - odpis terjatev v letu -7.942 -3.284

 - prenos terjatve na dolgoročno -86.230 0

Končno stanje popravka terjatev 31. 12. 2016 (kto 169) 436.863 503.066

SKUPAJ

Popr. vred. na dan 1. 1. 2016 3.027.177 3.026.071

 + oblikovani popravki v letu 578.605 623.158

 + prenos terjatve iz kratkoročne 86.230 0

 - plačane sporne in dvomljive terjatve -270.435 -232.690

 - odpis terjatev v letu -443.229 -349.113

 - popravek terjatev -66.446 -40.249

 - prenos terjatve na dolgoročno -86.230 0

Končno stanje popr. vrednosti terjatev 31. 12. 2016 2.825.673 3.027.177

Oblikovani popravki vrednosti terjatev v višini 395.000 evrov so izkazani med 
prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki v izkazu poslovnega izida, medtem ko so 
oblikovani popravki vrednosti terjatev, povezani s finančnimi prihodki v višini 117.159 evrov 
izkazani v bilanci stanja.
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Terjatev v višini 86.230 evrov je bila iz ostalih kratkoročnih terjatev prenesena na dolgoročne 
poslovne terjatve in se nanaša na kazensko ovadbo do delavke Pošte (postopek še vedno 
v teku od leta 2012).

Pojasnilo PS 11: Denarna sredstva

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Gotovina v blagajni in prejeti čeki 5.645 5.622 100

2. Denarna sredstva v banki 3.579.605 3.175.991 113

3. Kratkoročni depoziti pri bankah 30.850.000 24.758.670 125

Skupaj 34.435.250 27.940.283 123

Denarna sredstva so izkazana po izvirni vrednosti. Predstavljajo sredstva v evrih v blagajni 
in na transakcijskih računih pri Novi Kreditni banki Maribor, Abanki in Novi Ljubljanski banki. 

Kratkoročni depoziti pri bankah se nanašajo na depozite, obrestovane z letno obrestno 
mero od 0,0001 do 0,13 odstotka. Depoziti niso bili zastavljeni kot jamstvo za najem posojil.

Pojasnilo PS 12: Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Kratkoročno nezaračunani prihodki 8.998.058 6.661.083 135

2. Kratkoročno odloženi stroški in odhodki 1.032.876 807.490 128

3. DDV od prejetih predujmov 0 139 0

Skupaj 10.030.934 7.468.712 134

Kratkoročno nezaračunani prihodki zajemajo pretežno nezaračunane prihodke iz 
naslova mednarodnega poštnega obračuna, in sicer v višini 8.861.233 evrov, od tega: 
za leto 2013 v višini 114.181 evrov, za leto 2014 v višini 121.527 evrov, za leto 2015 v 
višini 2.366.250 evrov in za leto 2016 v višini 6.259.275 evrov.

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki zajemajo vkalkulirane postavke, ki se nanašajo 
na leto 2017 in za katere so bili računi prejeti v letu 2016.

Pojasnilo PS 13: Kapital

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 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: 17.444.080 17.031.961 102

  - zakonske rezerve 7.613.776 7.201.657 106

  - druge rezerve iz dobička 9.830.304 9.830.304 100

4. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti

-655.984 -344.434 190

5. Preneseni čisti dobiček 5.787.588 2.247.903 257

6. Čisti dobiček poslovnega leta 7.830.258 6.576.759 119

Skupaj 237.575.554 232.681.802 102

Kapital izraža lastniško financiranje družbe in je z vidika družbe njegova 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 2015 niso spremenile in so posledica odprave 
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala.

Pošta Slovenije je v letu 2016 ustvarila 8.242.377 evrov čistega dobička, ki pa je zmanjšan 
zaradi prerazporeditve 412.119 evrov med zakonske rezerve. Če bi družba prevrednotila 
kapital s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin za leto 2016 (-0,1 odstotka), bi izkazala 
dobiček v višini 8.471.019 evrov.

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

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Pojasnilo PS 14: Rezervacije

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Rezervacije za jubilejne nagrade 3.131.039 3.525.448 89

2. Rezervacije za odpravnine 11.422.339 11.434.609 100

3. Rezervacije za tožbe 200.270 1.752.720 11

4. Rezervacije iz naslova nepremičnin 336.250 390.320 86

5. Spremenljivi del plače poslovodstva 76.114 129.132 59

Skupaj 15.166.012 17.232.229 88

Gibanje rezervacij 

v EUR

Zap. 
št.

Postavka Stanje  
na dan  

1. 1. 2016

Poraba v 
letu 2016

Odprava v 
letu 2016

Oblikovanje   
v letu 2016

Prenos na 
kratkoročne 
rezervacije

Stanje na dan  
31. 12. 2016

1. Rezervacije za jubilejne 
nagrade

3.525.448 415.698 245.233 266.522 0 3.131.040

2. Rezervacije za odpravnine 11.434.609 459.563 704.318 1.151.610 0 11.422.339

3. Rezervacije za tožbe 1.752.720 49.792 1.614.458 111.800 0 200.270

4. Rezervacije iz naslova 
nepremičnin

390.320 0 54.070 0 0 336.250

5. Spremenljivi del plače 
poslovodstva

129.132 40.197 4.649 89.594 97.766 76.114

Skupaj 17.232.229 965.250 2.622.727 1.619.527 97.766 15.166.012

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade temeljijo na aktuarskem izračunu 
(uporabljena je metoda Projected Unit Credit), v katerem so bili upoštevani: Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, verjetnost smrtnosti in invalidnosti, fluktuacija 
kadrov (5-odstotna fluktuacija za zaposlene, stare do 40 let, 3,5-odstotna za zaposlene, 
stare med 41 in 50 let, ter 1,5-odsotna fluktuacija za zaposlene, stare nad 51 let), diskontna 
stopnja v višini 1,31 odstotka, rast plač v RS v višini 2 odstotkov in v družbi za odstotek, 
rast najnižjih plač po kolektivni pogodbi Pošte Slovenija za odstotek, prispevna stopnja 
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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) 
ter rast zneskov iz prej omenjene uredbe za 0,5 odstotka. 

Na osnovi aktuarskega izračuna smo dodatno oblikovali rezervacije za jubilejne nagrade 
in odpravnine v višini 1.418.132 evrov, in sicer v izkazu poslovnega izida kot strošek 
rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 788.084 evrov ter strošek obresti v 
višini 281.696 evrov ter v bilanci stanja kot izgubo iz prevrednotenja iz naslova aktuarskih 
preračunov v višini 348.352 evrov.

V letu 2016 smo zaradi prerazporeditve delavcev iz Pošte Slovenije v odvisni družbi IPPS 
in PS Logistika odpravili rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine v višini 865.669 
evrov.

Višino rezervacij za tožbe določi glede na višino škodnega zahtevka ali oceni glede na 
pričakovano možno višino (če dejanski zahtevek še ni znan) Področje kadrovskih in 
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. 
V letu 2016 zajema izplačilo dela plač za leto 2015. 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. 

Pojasnilo PS 15: Dolgoročne obveznosti

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Druge dolgoročne finančne obveznosti 0 16.985 0

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v Skupini 843.745 0 0

Skupaj 843.745 16.985 4.968

Druge dolgoročne finančne obveznosti obsegajo obveznosti za finančni najem 
računalniške opreme, najete v letu 2014, v višini 96.471 evrov. Doba najema opreme je 
bila 36 mesecev. V letu 2016 so bili odplačani obroki v višini 30.064 evrov. Konec leta 
2016 je bil preostanek obveznosti prenesen na kratkoročne finančne obveznosti. 

Druge dolgoročne poslovne obveznosti se nanašajo na priznane odškodnine Pošte za 
preprečitev nastanka prikrajšanja delavcev IPPS iz naslova prenosa rezervacij za jubilejne 
nagrade in odpravnine ter posledičnih nakazil denarnih sredstev odvisni družbi.

Pojasnilo PS 16: Kratkoročne obveznosti

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Kratkoročne finančne obveznosti 19.779 32.858 60

2. Kratkoročne poslovne obveznosti: 27.090.521 24.369.347 111

 -  kratkoročne poslovne obveznosti  
do podjetij v Skupini

2.217.920 703.295 315

 -  kratkoročne poslovne obveznosti  
do pridruženega podjetja

18.738 23.892 78

 -  kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 6.593.484 6.807.415 97

 - kratkoročne obveznosti do drugih 18.260.378 16.834.745 108

Skupaj 27.110.300 24.402.205 111

Kratkoročne finančne obveznosti obsegajo kratkoročni del obveznosti za finančni najem, 
ki zapadejo v letu 2017, v znesku 19.779 evrov.

Obveznosti do dobaviteljev znašajo 8.811.404 evrov in zajemajo:
•  obveznosti do dobaviteljev osnovnih sredstev v višini 265.991 evrov in
•  obveznosti do dobaviteljev obratnih sredstev v višini 8.545.413 evrov, od tega je 
del izkazan v kratkoročnih poslovnih obveznostih do družb v Skupini v skupni višini 
2.217.920 evrov (EPPS 2.501 evrov, Feniksšped 7.265 evrov, PS Moj paket 1.322.291 
evrov, PS Zavarovalno zastopništvo 2.300 evrov, IPPS 801.756 evrov in PS Logistika 
81.807 evrov). 

Kratkoročne obveznosti do drugih znašajo 18.279.117 evrov in zajemajo:
•  kratkoročne obveznosti za plače v višini 12.170.429 evrov,
•  obveznosti do državnih in drugih institucij v višini 1.755.728 evrov, 
•  obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje v višini 508.517 evrov, od tega so 
obveznosti v višini 18.738 evrov izkazane v kratkoročnih poslovnih obveznostih do 
pridružene družbe Športna loterija, in

•  druge kratkoročne obveznosti v višini 3.844.443 evrov (obveznosti do PBS za plačilni 
promet, obveznosti po odločbah idr.).

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 2016.

Pojasnilo PS 17: Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki 10.810.215 9.088.340 119

2. Kratkoročno odloženi prihodki 142.546 71.437 200

3. DDV od danih predujmov 325.858 22.495 1.449

Skupaj 11.278.620 9.182.272 123

V kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitvah so predvsem zajeti vnaprej obračunani 
stroški za neizkoriščen letni dopust v višini 1.894.603 evrov, stroški presežkov ur v višini 
1.185.199 evrov ter vkalkulirani stroški iz naslova mednarodnega obračuna za pisemske, 
paketne pošiljke in EMS-pošiljke v višini 6.479.083 evrov.

Pojasnilo PS 18: Zabilančna evidenca

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Gotovina v poslovnih enotah družbe 6.983.275 14.398.148 49

2. Zaloge blaga v komisijski in posredniški prodaji 8.033.636 8.428.166 95

3. Drobni inventar v uporabi 4.843.806 4.799.904 101

4. Dane in prejete bančne garancije 9.573.609 6.714.788 143

5. Drugo 1.768.458 1.381.728 128

Skupaj 31.202.784 35.722.734 87

V zabilančni evidenci evidentiramo gotovino na poštah, ki je last banke, blago, prevzeto v 
komisijsko oz. posredniško prodajo, dane in prejete garancije in tuja osnovna sredstva, ki 
se na dan izdelave bilance stanja nahajajo v družbi.
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Stanje gotovine na poštah je zaradi izplačila pokojnin v mesecu decembru 2016 (izplačilo 
29. 12. 2016) nižje v primerjavi z mesecem decembrom 2015. 

Postavka Dane in prejete garancije se nanaša na prejete bančne garancije za dobro 
izvedbo poslov (6.238.298 evrov), garancije, prejete od izvajalcev zamenljivih poštnih 
storitev in nekaterih strank (397.452 evrov), ter dane garancije pri Novi Kreditni banki 
Maribor (carinska in druge garancije v višini 2.937.859 evrov). 

Drugih potencialnih obveznosti nimamo.

POJASNILA K IZK AZU 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 21.6. Vrednosti so izkazane za tekoče in preteklo obdobje.

Pojasnilo PS 19: Čisti prihodki od prodaje

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu 204.970.260 203.019.119 101

2. Prihodki od prodaje storitev na tujih trgih 8.395.615 7.037.037 119

3. Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem 
trgu

2.101.940 2.696.717 78

4. Prihodki od prodaje blaga in materiala na tujih trgih 118.892 110.063 108

Skupaj 215.586.708 212.862.936 101

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

Prihodki od prodaje so doseženi predvsem na območju RS.

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 37.006.374 evrov.

Gibanje prihodkov je pojasnjeno v poglavju 2.10.2 Analiza poslovanja v PS.

Pojasnilo PS 20: Prihodki od subvencij

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Prihodki od subvencij 543.120 1.156.413 47

Skupaj 543.120 1.156.413 47

V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je za Pošto 
Slovenije določena 3-odstotna kvota za zaposlovanje invalidov. Za vsakega nad predpisano 
kvoto zaposlenega invalida, katerega invalidnost je posledica bolezni ali poškodbe izven 

dela, je Pošta upravičena do nagrade v višini 20 odstotkov  minimalne plače na mesec (v 
letu 2016 za 184.261 evrov) ter oproščena plačila prispevkov za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje (v letu 2016 za 358.859 evrov).

Prihodki od subvencij iz naslova preseganja kvot invalidov ter oprostitve plačila prispevkov 
za invalide znašajo 543.120 evrov.

Pojasnilo PS 21: Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Dobiček od prodaje (izločitve) osnovnih sredstev 242.482 148.874 163

2. Prevrednotovalni poslovni prihodki od terjatev 200.803 142.476 141

3. Prevrednotovalni poslovni prihodki od odprave 
izgube pri oslabitvi OS

6.159 4.117 150

4. Odprava rezervacij za jubilejne nagrade 245.233 0 0

5. Odprava rezervacij za odpravnine 704.318 0 0

6. Odprava rezervacij za tožbe 1.614.458 35.251 4.580

7. Odprava rezervacij za nepremičnine 54.070 95.260 57

8. Odprava rezervacij za spremenljivi del plač 9.299 360 2.583

9. Odprava vkalkuliranih stroškov za letni dopust 232.290 172.323 135

10. Odprava vkalkuliranih drugih stroškov 48.868 18.058 271

Skupaj 3.357.979 616.719 544

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. 

Odprava rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine se nanaša pretežno na odpravo 
le-teh iz naslova prerazporeditve delavcev iz Pošte v odvisni družbi IPPS in PS Logistika.

Odprava rezervacij za tožbe v višini 1.614.458 je posledica zaključenih delovnih sporov 
ter pravd. V letu 2016 smo prejeli odločitev Vrhovnega sodišča RS, ki je zavrnilo zahtevek 
za revizijo tožeče stranke EUROMEDIA MB (zaradi plačila 8,4 milijona evrov) in potrdilo 
pravnomočno sodbo, s katero je bil tožbeni zahtevek zoper Pošto Slovenije v celoti 
zavrnjen, zaradi česar so bile v letu 2016 odpravljene že oblikovane rezervacije za tožbe 
v višini 1.100.000 evrov. 

Odprava rezervacij za nepremičnine je posledica urejenega vpisa nepremičnine v Ribnici 
na Pohorju v zemljiško knjigo ter korekcije sedanje vrednosti vseh nepremičnin, za katere 
so oblikovane rezervacije na dan 31. december 2016. 

Odprava vkalkuliranih drugih stroškov zajema odpravo neizkoriščenih sredstev, 
namenjenih za izplačilo nagrad za uspešno izvajanje projektov za zaposlene po 
individualnih pogodbah.

Odprava rezervacij za spremenljivi del plač se v letu 2016 nanaša na odpravo preveč 
oblikovanih rezervacij za leto 2015.

Odprava vkalkuliranih stroškov za letni dopust je posledica previsoko vkalkuliranih 
stroškov konec leta 2015 in dejstva, da delavci niso izkoristili 844 dni letnega dopusta.
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Stroški

- Po funkcionalnih vrstah

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Stroški prodanih storitev 159.203.336 156.338.131 102

2. Stroški prodaje 15.498.473 15.848.888 98

3. Stroški uprave 31.331.884 32.398.083 97

4. Nabavna vrednost trgovskega blaga 953.579 961.515 99

Skupaj 206.987.271 205.546.617 101

- Po naravnih vrstah 

Pojasnilo PS 22: Stroški materiala, storitev in nabavne vrednosti trgovskega blaga

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Stroški materiala 9.541.137 10.219.272 93

 - stroški materiala 1.942.481 2.094.732 93

 - stroški energije 6.269.525 6.631.628 95

 - odpis drobnega inventarja 672.648 871.584 77

 -  stroški pisarniškega materiala in strokovne 
literature

657.847 615.058 107

 -  drugi stroški materiala in popisne razlike pri 
materialu

-1.363 6.270 -22

2. Stroški storitev 48.245.736 40.894.670 118

 - stroški prevoznih storitev 4.287.580 2.554.448 168

 - najemnine 2.722.372 2.401.158 113

 -  stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih 
sredstev

8.163.530 7.967.174 102

 - stroški storitev poštnega prometa 9.389.927 9.501.474 99

 - povračila stroškov v zvezi z delom 1.517.627 1.595.274 95

 -  stroški intelektualnih storitev in osebnih storitev 8.038.491 2.344.894 343

 -  zavarovalne premije, stroški bančnih storitev in 
plačilnega prometa

4.853.159 4.439.369 109

 -  stroški sejmov, reklame, propagande in 
reprezentance

1.850.609 1.721.993 107

 - stroški drugih storitev 7.422.442 8.368.886 89

3. Nabavna vrednost trgovskega blaga 953.579 961.515 99

Skupaj 58.740.453 52.075.457 113

Stroški materiala in energije so bili v letu 2016 za 7 odstotkov nižji kot v preteklem letu, 
stroški storitev pa so bili za 18 odstotkov višji. Podrobno pojasnilo je v poglavju 2.10.2 
Analiza poslovanja Pošte Slovenije.

Med stroški drugih storitev predstavljajo največje stroške naslednje postavke: stroški 
študentskega dela 3.323.070 evrov, stroški čiščenja 1.294.963 evrov, stroški cestnin 
545.574 evrov, špediterske storitve 436.963 evrov in pristojbina za AKOS 262.096 evrov.

V letu 2016 je bilo za revizijske preglede, ki jih je opravila družba Deloitte revizija d. o. o., 
porabljenih 26.418 evrov (revidiranje letnega poročila in ločenih računovodskih evidenc). 
Deloitte revizija d. o. o. je v letu 2016 izvedla tudi izobraževanje v vrednosti 6.607 evrov ter 
revizijski pregled sistema PoštAR v vrednosti 4.916 evrov.

Pojasnilo PS 23: Stroški dela

v EUR

Zap. št. Postavka 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Indeks

1. Stroški dela

 - stroški plač 98.383.660 102.520.162 96

 - stroški pokojninskih zavarovanj 10.014.636 10.621.370 94

 - stroki drugih socialnih zavarovanj 7.203.060 7.492.245 96

 - drugi stroški dela 16.368.962 16.054.356 102

Skupaj 131.970.319 136.688.133 97

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Povprečno št. zaposlencev na podlagi del. ur 5.375 5.613 96

2. Stroški dela na zaposlenca v EUR 24.555 24.352 101

Drugi stroški dela so v letu 2016 narasli predvsem zaradi višjih stroškov regresa (v letu 
2016 je bil regres izplačan v skladu s kolektivno pogodbo Pošte Slovenije, v letu 2015 pa 
v višini minimalne plače). V okviru drugih stroškov dela so največje postavke: 

•  prehrana med delom – 5.200.698 evrov,
•  prevoz na delo – 3.848.568 evrov,
•  regres – 5.376.413 evrov,
•  odpravnine – 588.160 evrov in
•  denarne nagrade delavcem – 208.479 evrov.

Prejemki, ki so jih v poslovnem letu prejele skupine oseb iz 3. točke tretjega odstavka 69. 
člena ZGD-1I, so naslednji:

•  poslovodstvo 311.096 evrov,
•  nadzorni svet 138.992 evrov in
•  zaposleni po individualnih pogodbah 2.323.797 evrov.

PREJEMKI POSLOVODSTVA ZA LETO 2016

v EUR

Člani poslovodstva Bruto 
plača

Sprem. 
del plače

Skupaj 
Bruto 
plača

Bonitete Druga  
nad.*

Skupaj 
prejemki

NOVAK Boris 91.175 12.360 103.536 10.000 1.758 115.294

RIHTER Andrej 82.689 3.455 86.144 5.952 1.808 93.905

FILIPIČ Vinko 82.698 11.159 93.856 6.568 1.473 101.898

Skupaj 256.562 26.974 283.536 22.521 5.039 311.096

*Vključujejo: nadomestilo za prehrano, dnevnice, dodatno pokojninsko zavarovanje.
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Prejemki članov nadzornega sveta, revizijske komisije nadzornega sveta in 
kadrovske komisije nadzornega sveta v letu 2016

v EUR

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

Sejnina Osnovni 
prejemek s 
funkcijskim 

dodatkom

Potni stroški in 
dnevnice

Skupaj prejemki

GROZNIK Aleš 6.820 19.250 589 26.659

GRMEK Vanessa 6.875 14.850 1.210 22.935

GRILC Peter 6.820 15.125 562 22.507

PEROVIĆ Milan 6.875 15.125 1.368 23.369

ARNEJČIČ Aleš 4.730 9.717 1.262 15.709

POGRAJC Božidar 4.455 9.717 913 15.085

ZAMAN GROFF Maja 7.000 0 701 7.701

BROVČ POTOKAR Jasna 4.900 0 128 5.028

Skupaj 48.475 83.784 6.733 138.992

V letu 2016 so bili izplačani stroški izobraževanja (kotizacija) v višini 226 evrov, ki niso 
upoštevani v zgornji tabeli prejemkov. Drugih stroškov delovanja nadzornega sveta 
(pravna mnenja, prevajanje, najem izvedencev ipd.) v letu 2016 ni bilo. 

Pojasnilo PS 24: Amortizacija

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Neopredmetena sredstva 867.091 778.170 111

2. Opredmetena sredstva: 12.621.077 12.957.551 97

- zgradbe 4.460.411 4.497.712 99

- oprema 7.905.208 8.288.919 95

- zemljišče - parkirišče 44.891 44.891 100

- amortizacija naložbenih nepremičnin 210.567 126.029 167

Skupaj 13.488.167 13.735.721 98

Prevrednotovalni poslovni odhodki 

Pojasnilo PS 25: Pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Izguba ob izločitvi osn. sredstev 153.700 204.418 75

2. Popisni primanjkljaji pri osn. sredstvih 568 1.510 38

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki - osn. sredstva 341.999 1.600.590 21

Skupaj 496.267 1.806.518 27

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

Prevrednotovalni poslovni odhodki se nanašajo na slabitev šestih naložbenih nepremičnin 
oz. objektov, ki so prosti in se v njih ne opravlja več osnovna dejavnost. (podrobno 
pojasnjeno v pojasnilih 1 in 3).

Pojasnilo PS 26: Pri obratnih sredstvih

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Popravki vrednosti terjatev - doma 367.398 445.263 83

2. Popravki vrednosti zalog 3.916 3.678 106

3. Popravki vrednosti tujih terjatev 27.602 24.627 112

Skupaj 398.916 473.568 84

Pojasnilo PS 27: Drugi poslovni odhodki

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Rezervacije 111.800 148.875 75

2. Drugi stroški 2.676.532 2.898.430 92

Skupaj 2.788.332 3.047.305 92

Postavka Rezervacije predstavlja oblikovane rezervacije za leto 2016 za tožbe iz 
gospodarskih sporov, pravd in delovnih sporov. 

Drugi stroški vsebujejo:
•  davek na finančne storitve 1.888.797 evrov,
•  nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 696.508 evrov,
•  ostale stroške (socialna izplačila, rekreacija delavcev, novoletna obdaritev otrok, 
organizacija različnih srečanj) v višini 60.413 evrov,

•  ostale dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela (DDV od mankov), v višini 15.069 
evrov in 

•  nagrade dijakom in študentom na delovni praksi v višini 15.745 evrov.

Pojasnilo PS 28: Finančni prihodki

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Finančni prihodki iz deležev, od tega: 465.791 314.116 148

- finančni prihodki iz deležev v družbah v Skupini 20.000 0 0

-  finančni prihodki iz dividend v pridruženem 
podjetju

371.072 310.416 120

- finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 74.719 3.700 2.019

2. Finančni prihodki iz danih posojil, od tega: 59.017 154.646 38

- finančni prihodki iz posojil, danih podjetju v Skupini 1.829 9.902 18

- finačni prihodki iz posojil, danih drugim 57.188 144.744 40

3. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 296.382 423.763 70

- finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 225.163 321.766 70

- finančni prihodki iz tečajnih razlik 71.219 101.997 70

Skupaj 821.190 892.525 92
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Finančni prihodki iz deležev v družbah v Skupini se nanašajo na odpravo slabitve 
finančne naložbe v odvisno družbo IPPS, finančni prihodki iz deležev v pridruženi družbi 
na dividendo Športne loterije, iz deležev v drugih družbah pa na odpravo slabitve naložbe 
v PBS in prejeto dividendo Zavarovalnice Triglav.

Finančni prihodki iz danih posojil se nanašajo na prejete obresti od bank, SOD-a, ter 
obresti od prodaje stanovanj ter posojila, danega odvisni družbi PS Logistika. V primerjavi 
s preteklim letom so nižji, saj so bili v letu 2016 zaradi nižjih obrestnih mer za depozite 
prihodki od depozitov nižji. 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih vsebujejo zamudne obresti, obračunane 
pozitivne tečajne razlike in bonus od zavarovalnice. V primerjavi z letom 2015 so nižji 
predvsem zaradi višine bonusa, do katerega smo upravičeni na podlagi doseženega 
škodnega rezultata v letu 2016, in obračunanih tečajnih razlik. Bonus je v letu 2016 znašal 
155.926 evrov, v letu 2015 pa 228.914 evrov.

Pojasnilo PS 29: Finančni odhodki

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti, od tega: 282.422 459.845 61

- finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 0 56.060 0

- finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 282.422 403.785 70

2. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti, od tega: 75.585 80.952 93

- finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti

961 173 556

- finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1.456 4.972 29

- finančni odhodki iz tečajnih razlik 73.168 75.807 97

3. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naložb

335.136 613.986 55

Skupaj 693.143 1.154.783 60

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti zajemajo oblikovane obresti za jubilejne 
nagrade in odpravnine v višini 281.696 evrov – v skladu s SRS 10.34.

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev se nanašajo na obračunane negativne 
tečajne razlike. 

Finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb vsebujejo slabitev naložb v odvisne družbe 
APS PLUS v višini 196.722 evrov, EPPS v višini 80.000 evrov, Feniksšped v višini 40.493 
evrov, PS Moj paket v višini 13.954 evrov in PS Zavarovalno zastopništvo v višini 3.967 
evrov.

Pojasnilo PS 30: Drugi prihodki

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Izterjane odpisane terjatve 7.719 4.471 173

2. Prejete odškodnine 354.349 178.790 198

3. Druge  postavke 400.882 548.615 73

Skupaj 762.949 731.876 104

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

Druge postavke vključujejo blagajniške presežke, unovčeno garancijo zaradi nepravočasne 
dobave službene obleke, vzpostavitev terjatve iz naslova osebnega stečaja ter druge 
prihodke. 

Pojasnilo PS 31: Drugi odhodki

v EUR

Zap. št. Postavka 2016 2015 Indeks

1. Denarne kazni 3.421 3.200 107

2. Odškodnine 961.084 137.123 701

3. Donacije za humanitarne, kulturne in druge namene 190.435 192.579 99

4. Drugi odhodki 129.208 49.774 260

Skupaj 1.284.147 382.676 336

Postavka Odškodnine vsebuje pretežno plačila nadomestil za izgubljene poštne pošiljke 
in odškodnine iz naslova obveznosti do delavcev, ki so iz Pošte Slovenija prešli v odvisno 
družbo IPPS, v višini 843.745 evrov. 

V letu 2016 so bile izplačane donacije za kulturne, humanitarne, športne in druge namene, 
od tega smo največji znesek namenili donaciji za KUD Pošta v višini 76.000 evrov. 

Pojasnilo PS 32: Odloženi davki in davek od dobička

Družba v izkazu poslovnega izida prikazuje 2.972.774 evrov odloženega davka, kar je 
vplivalo na znižanje poslovnega izida obračunskega obdobja.

v EUR

Na višino odloženih davkov vplivajo naslednje postavke:  

-  rezervacije (jubilejne nagrade, odpravnine, tožbe, nepremičnine) 95.491

- popravek vrednosti poslovnih terjatev 18.048

- oslabitev finančne naložbe v PS Moj Paket -12.933

- oslabitev finančne naložbe v PS Zavarovalno zastopništvo -7.508

- oslabitev finančne naložbe v PS APS PLUS -39.377

- odprava oslabitve finančne naložbe v IPPS 3.400

- oslabitev finančne naložbe v EPPS (VilaMedia) -15.200

- oslabitev finančnih naložbe v Feniksšped -7.694

- odprava oslabitve finančne naložbe v PBS 2.938.190

- odprava oslabitve finančne naložbe v Zavarovalnico Triglav 356

Skupaj 2.972.774

V letu 2016 je Pošta Slovenije v davčnem obračunu izkazala davčno izgubo v višini 
5.875.538 evrov ter prenesla v naslednja davčna obdobja neizrabljene investicijske 
olajšave v višini 1.721.332 evrov.
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POJASNILA K IZK AZU DENARNEGA TOK A 

Izkaz denarnega toka prikazuje spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto. 
Sestavljen je po neposredni metodi, po različici I, v skladu s SRS 22.6. 

PREJEMKI V LETU 2016 

Pojasnilo PS 33: Prejemki pri poslovanju

Med prejemke pri poslovanju uvrščamo vse prejemke od prodaje ter prejemke od 
odkupnin brez UPN, medtem ko so med druge prejemke pri poslovanju vključeni tudi 
prejemki za preseganje kvote zaposlenih invalidov.

Pojasnilo PS 34: Prejemki pri investiranju

Med prejemki pri investiranju beležimo prejemke od dobljenih obresti in deležev v 
dobičku drugih (obresti od vezave kratkoročnih in dolgoročnih depozitov ter danih posojil 
odvisnim družbam), prejemke od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev ter prejemke 
od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb (odpoklic vezave depozitov, 
odplačilo posojil odvisnih družb).

Pojasnilo PS 35: Prejemki pri financiranju

V letu 2016 nismo potrebovali dodatnih virov financiranja.

Skupni prejemki so v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 nižji. Prejemki pri investiranju 
so nižji zaradi nižjega odpoklica kratkoročnih depozitov, prejemki pri poslovanju so višji 
zaradi odkupnine brez UPN, medtem ko prejemkov pri financiranju v letih 2016 in 2015 
ne beležimo. 

IZDATKI V LETU 2016

Pojasnilo PS 36: 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 ter plačilo 2-odstotnega davka od prometa z nepremičninami. Drugi 
izdatki izkazujejo plačila sejnin nadzornemu svetu, izplačilo PBS oz. Novi KBM po ropu 
pošt, donacije in druga izplačila s transakcijskega računa. V letu 2016 med izdatki za 
nakup materiala in storitev beležimo tudi izdatke za nakazilo odkupnine brez UPN, ki je 
posledica uvedbe nove storitve. 

Pojasnilo PS 37: Izdatki pri investiranju

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.

Med izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb so prikazana vlaganja v odvisne 
družbe, posojila odvisnim družbam pa so vodena pod izdatki za pridobitev kratkoročnih 
finančnih naložb.

Pojasnilo PS 38: Izdatki pri financiranju

Med izdatki pri financiranju beležimo izplačilo udeležbe na dobičku lastniku. 

Skupni izdatki so v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 nižji. Izdatki pri poslovanju so 
se povečali, nižji so izdatki pri investiranju, saj smo beležili nižje izdatke za pridobitev 
dolgoročnih finančnih naložb, medtem ko so izdatki pri financiranju prav tako nižji in se 
nanašajo na izplačilo udeležbe na dobičku lastniku.

POJASNILA K IZK AZU GIBANJA K APITALA

Izkaz gibanja kapitala ima v skladu s SRS 23.3 obliko sestavljene razpredelnice 
sprememb vseh sestavin kapitala; sestavljen je po različici I.

Pojasnilo PS 39: Pojasnilo k izkazu gibanja kapitala

V breme prenesenega čistega dobička je bila na osnovi sklepa Slovenskega državnega 
holdinga (redna seja dne 29. avgusta 2016) izplačana udeležba pri dobičku edinemu 
družbeniku, tj. Republiki Sloveniji, v višini 3.000.000 evrov.

Pojasnilo PS 40: Pojasnilo k izkazu gibanja kapitala

Rezerve zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti dolgoročnih finančnih naložb so se znižale 
za 273 evrov, in sicer zaradi črpanja rezerv iz naslova obveznic SOD-a in prevrednotenja 
delnic v Zavarovalnici Triglav.

Pojasnilo PS 41: Pojasnilo k izkazu gibanja kapitala

Na podlagi aktuarskega preračuna smo iz naslova rezervacij oblikovali aktuarsko izgubo 
v višini 348.352 evrov.

Pojasnilo PS 42: Pojasnilo k izkazu gibanja kapitala

V skladu s 64. in 230. členom ZGD-1I se je zaradi prenosa v zakonske rezerve znižal čisti 
dobiček tekočega leta za 412.119 evrov.

Pojasnilo PS 43: Pojasnilo k izkazu gibanja kapitala

Ob porabi rezervacij za odpravnine se je sorazmerni del aktuarskih izgub v višini 37.075 
evrov prenesel v dobro prenesenih izgub.
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5.6 
Poslovanje s povezanimi 
osebami 
Skupino Pošta Slovenije je na dan 31. decembra 2016 poleg obvladujoče družbe 
sestavljalo sedem odvisnih družb ter ena pridružena družba.

PRIHODKI/ODHODKI Z ODVISNIMI DRUŽBAMI 
IN S PRIDRUŽENO DRUŽBO V LETU 2016

v EUR

Zap. 
št.

Post. EPPS Feniks- 
šped

PS Moj 
paket

PS Zav.  
zast.

PS  
Logistika

APS 
PLUS

IPPS Športna 
loterija

SKUPAJ

1. Prihodki 8.803.497 28.693 1.932.168 62.094 668.077 58.323 973.366 666.523 13.192.741

-  posl. 
prihodki

8.802.235 28.454 1.932.168 62.070 667.295 58.323 970.240 295.451 12.816.236

-  finančni 
prihodki

1.156 239 24 782 3.030 371.072 376.303

-  drugi 
prihodki

106 0 0 0 0 0 95 0 202

2. Odhodki 11.206 185.999 128.052 27.600 118.651 0 5.379.905 40 5.851.453

-  posl. 
odhodki

11.206 185.999 125.504 27.600 118.651 0 5.379.905 0 5.848.866

-  finančni 
odhodki

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-  drugi 
odhodki

0 0 2.548 0 40 2.588

SPLOŠNI PODATKI O ODVISNIH IN 
O PRIDRUŽENI DRUŽBI

v EUR

Družba Sedež Delež v % 31. 12. 2016 31. 12. 2016

Poslovni 
izid

Vrednost 
kapitala

Poslovni 
izid

Vrednost 
kapitala

1 2 3 4 5 6 7

EPPS Stegne 13a,  
1000 Ljubljana

100 811.085 5.557.295 980.542 4.741.784

Feniksšped Zg. Brnik 130 e,  
4210 Brnik

95 -25.657 419.461 28.190 449.030

PS Moj paket Partizanska cesta 54,  
2000 Maribor

100 59.903 274.117 -197.982 121.979

PS Zavarovalno 
zastopništvo

Letališka cesta 32,  
1000 Ljubljana

100 -116.668 58.706 -142.931 175.373

IPPS Zagrebška cesta 106,  
2000 Maribor

100 68.142 135.490 -80 99.920

PS Logistika Brnčičeva ulica 45,  
1000 Ljubljana

100 225.868 13.498.447 188.606 13.271.606

APS PLUS Cesta v Mestni log 81,  
1000 Ljubljana 

55 -406.678 1.004.916 -99.517 1.411.594

Športna loterija Dunajska cesta 22,  
1000 Ljubljana

20 1.910.401 14.816.367 1.899.338 14.794.985

Skupaj 2.526.396 35.764.800 2.656.166 35.066.271



LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

212 213

LETNO POROČILO 2016  • SKUPINA POŠTA SLOVENIJE IN POŠTA SLOVENIJE

RAČUNOVODSKO POROČILO POŠTE SLOVENIJE RAČUNOVODSKO POROČILO POŠTE SLOVENIJE 

5.7 
Dogodk i  po datumu 
bi lance stanja

JANUAR

•  Pošta Slovenije d.o.o. je s 1. januarjem 2017 prešla iz računovodenja po SRS na 
računovodenje po MSRP (Mednarodni standardi računovodskega poročanja). Uprava 
Slovenskega državnega holdinga, d.d., v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika 
Pošte Slovenije d.o.o. je 27. januarja 2017 sprejela sklep o potrditvi prehoda Pošte 
Slovenije d.o.o. na MSRP s 1. januarjem 2017 in s tem v zvezi potrdila predlagano 
prilagoditev kapitala družbe, nastalo kot učinek prehoda na MSRP zaradi ocenjene 
izgube v računovodskih izkazih družbe, ki je nastala zaradi vrednotenja nepremičnin 
Pošte Slovenije d.o.o. po izvirni nabavni vrednosti.

MAREC

•  Generalni direktor mag. Boris Novak je bil 15. marca 2017 ponovno imenovan za 
generalnega direktorja za novo petletno mandatno obdobje od 16. maja 2017 do 16. 
maja 2022.

•  Član poslovodstva Vinko Filipič je bil 15. marca 2017 ponovno imenovan za člana 
poslovodstva za novo petletno mandatno obdobje od 29. marca 2017 do 29. marca 
2022.

MAJ

•  Mag. Andrej Rihter s 16. majem 2017 mandat nadaljuje na mestu člana poslovodstva.

JAN

MAR

MAJ
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