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1.1.
Kot Skupina in posamezniki 
rastemo s svojimi izzivi. Le tako 
imamo priložnost postati prva 
izbira v regiji in glavna faca na 
domači ulici.

Za vsako uspešno dostavo, logističnim 

projektom ali oblačno storitvijo stojimo 

ljudje. Skupaj omogočamo enostavnejše  

in uspešnejše poslovanje naših strank, ki se 

lahko kadarkoli zanesejo na naše celovite ter 

tehnološko napredne rešitve.
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1.1 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU
SKUPINE POŠTA SLOVENIJE IN POŠTE SLOVENIJE D. O. O.

Ključni podatki v številkah

SKUPINA POŠTA SLOVENIJE Leto 2020 Leto 2019 Indeks 2020/2019

Čisti prihodki od prodaje v EUR  410.694.634  277.857.007  148 
Dodana vrednost v EUR  238.004.847  187.168.204  127 
Kosmati denarni tok v EUR  38.181.701  25.431.493  150 
Poslovni izid iz poslovanja v EUR  7.924.982  5.190.982  153 
Čisti poslovni izid Skupine PS v EUR  5.175.054  65.267.063  8 
Čisti poslovni izid Skupine PS v EUR (obvladajoči del)  4.516.421  65.532.990  7 
Vrednost naložb v EUR  22.050.683  22.747.175  97 
Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur*  7.370  7.306  101 
Dodana vrednost na zaposlenega v EUR**  32.292  30.822  105 
Kapital v EUR  325.473.155  329.639.462  99 
Bilančna vsota v EUR  572.111.346  545.870.475  105 
Razmerje med kapitalom in sredstvi v %  56,9  60,4 
Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v %  8,9  9,0 
ROS - donosnost prodaje v % 1,1  23,6 
ROE - donosnost kapitala v % 1,4  26,6 
ROA - donosnost sredstev v % 0,8  15,4 
CAPEX - capital expenditure v % 1,5  8,2 

Legenda: ROS = čisti poslovni izid / čisti prihodki od prodaje; ROE = čisti poslovni izid / povprečno stanje kapitala; ROA = čisti poslovni izid / povprečno 
stanje sredstev; CAPEX = vrednost investicijskih vlaganj / čisti prihodki od prodaje
* Seštevek št. zaposlenih iz ur Skupine PS brez Intereurope in Skupina Intereuropa
**(Dodana vrednost Skupine PS brez IE + dodana vrednost Skupine IE)/ (povp.št zaposlenih Skupina PS brez IE + povp.št. zaposlenih Skupina IE)

POŠTA SLOVENIJE Leto 2020 Leto 2019 Indeks 2020/2019

Čisti prihodki od prodaje v EUR  240.603.293  236.015.959  102
Dodana vrednost v EUR  175.386.162  163.152.298  107 
Kosmati denarni tok v EUR  21.036.628  20.573.006  102 
Poslovni izid iz poslovanja v EUR  130.439  3.794.739  3 
Čisti poslovni izid Pošte Slovenije v EUR  3.130.312  4.157.023  75 
Vrednost naložb v EUR  18.116.665  19.823.115  91 
Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur  5.510  5.451  101 
Dodana vrednost na zaposlenega v EUR  31.828  29.932  106 
Kapital v EUR  218.677.483  216.528.576  101 
Bilančna vsota v EUR  363.130.204  326.469.033  111 
Razmerje med kapitalom in sredstvi v %  60,2  66,3 
Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v %  8,4  8,7 
ROS - donosnost prodaje v %  1,3  1,8 
ROE - donosnost kapitala v %  1,4  1,9 
ROA - donosnost sredstev v %  0,9  1,3 
CAPEX - capital expenditure v %  7,5  8,4 

Legenda: ROS = čisti poslovni izid / čisti prihodki od prodaje; ROE = čisti poslovni izid / povprečno stanje kapitala; ROA = čisti poslovni izid / povprečno 
stanje sredstev; CAPEX = vrednost investicijskih vlaganj / čisti prihodki od prodaje
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  Kadar vsi uberemo  
 enako smer, nas  
nič ne ustavi.

Spoštovani predstavniki lastnika, cenjeni sodelavci in  
poslovni partnerji ter drugi deležniki Skupine Pošta Slovenije!

Pošta Slovenije je nacionalni poštni operater oziroma izvajalec univerzalne poštne storitve v Republiki Sloveniji. Skupaj s svojimi 
odvisnimi družbami, ki tvorijo Skupino Pošta Slovenije, je pomemben del slovenske družbe in nepogrešljiv partner gospodarstvu. 
Celotna Skupina razvija poslovanje v okviru petih strateških stebrov – logistične storitve, paketi, pisma z direktno pošto, IT-
rešitve in prodaja na mreži.
V skladu s svojim poslanstvom smo v Skupini Pošta Slovenije v lanskem poslovnem letu, ki ga je zaznamovala epidemija COVIDA-19, 
zagotavljali redno izvajanje določenih poštnih storitev na celotnem ozemlju Republike Slovenije. S tem smo pomembno prispevali k 
nemotenemu delovanju družbe tudi v pogojih zaostrenih razmer, za kar so najbolj zaslužni naši zaposleni. Za požrtvovalnost v boju 
z epidemijo smo prejeli spominski znak Vlade Republike Slovenije.

Izpeljali smo ključne načrtovane projekte in aktivnosti
Virus, ki je krojil leto povsod po svetu, je zarezal tudi v poslovanje Skupine Pošta Slovenije in način našega dela. Od vseh nas je preteklo 
leto zahtevalo hitre prilagoditve. Zaradi epidemije COVIDA-19 in z njo povezanih ukrepov smo sprejeli rebalans poslovnega načrta 
za leto 2020 ter izpeljali ključne načrtovane projekte in aktivnosti. Epidemija COVIDA-19 je na globalni ravni pospešila razvoj 
digitalizacije, spletne trgovine ter paketnega poslovanja, ti trendi pa se odražajo tudi v Skupini Pošta Slovenije. 

Nadaljevali smo z integracijskimi aktivnostmi 
Poslovno leto 2020 je zaznamovala tudi konsolidacija lastništva delnic Intereurope v Sloveniji oziroma objava prevzemnih ponudb 
tako v Sloveniji kot regiji ter integracija Intereurope v Skupino Pošta Slovenije. Intenzivno smo izvajali integracijske aktivnosti 
na pomembnejših delovnih tokovih, kot so logistika, prodaja, IT, nabava, nepremičnine, in pri vseh ključnih podpornih funkcijah. Pri 
tem smo bili osredotočeni predvsem na doseganje sinergijskih učinkov, optimizacijo poslovanja in centralizacijo določenih 
podpornih funkcij Intereurope v Pošti Slovenije. 
Skupaj s Skupino Intereuropa bomo uspešnejši na poti do vodilnega, samostojnega in neodvisnega ponudnika logističnih in 
paketnih storitev za končne kupce v regiji. Izzive panoge skupaj učinkoviteje prepoznavamo kot nove priložnosti in uspešneje 
krepimo našo konkurenčnost na trgu.

Visoka rast paketnega poslovanja
Poslovno leto 2020 smo kljub epidemiji COVIDA-19, ki je močno zaznamovala naše poslovanje, v Skupini Pošta Slovenije 
zaključili z dobičkom v višini 5,2 milijona evrov (obvladujoči del 4,5 milijona evrov). Ustvarili smo 426,7 milijona evrov poslovnih 
prihodkov, od tega je 152,6 milijona evrov prihodkov prispevala Skupina Intereuropa, medtem ko prihodki Pošte Slovenije, med 
katerimi največji delež predstavljajo prihodki od poštnih storitev, predstavljajo 56,4 odstotka vseh prihodkov Skupine. Ob predvidenem 
upadu pisemskih storitev in storitev iz mreže smo tolikšne prihodke dosegli predvsem zaradi visoke rasti paketnega poslovanja, 
ki ga je epidemija COVIDA-19 le še pospešila. V skladu z napovedmi na globalni ravni se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnje, 
seveda pa ne v tolikšni meri kot v času zaprtja trgovin. Na področju paketnega in logističnega poslovanja tako v prihodnjih letih 
načrtujemo nadaljnjo rast prihodkov. 
V poslovnem letu 2020 smo v Skupini Pošta Slovenije prejeli tudi nekaj odmevnih domačih in tujih nagrad in priznanj, med njimi 
tudi spominski znak Vlade Republike Slovenije kolektivu Pošte Slovenije za požrtvovalnost v boju z epidemijo. Pri PostEuropu 
smo se s Strategijo energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja prijavili na razpis »Utrip srca« na področju »Družbena 
odgovornost podjetij – kategorija Okolje« (Corporate Social Responsibility Environmental Category 2020 CSR Coups de 
Cœur) in bili izbrani med 20 najboljših operaterjev in njihovih praks. Prav tako je Pošta Slovenije v lanskem letu že drugič zapored 
prejela srebrno plaketo za kakovost dostave mednarodnih EMS-pošiljk v Sloveniji, EMS Performance Awards, ki jo podeljuje 
Svetovna poštna zveza (SPZ). 

1.2 NAGOVOR ZAČASNEGA 
GENERALNEGA DIREKTORJA 
POŠTE SLOVENIJE
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Za investicije smo v lanskem poslovnem letu namenili 22 milijonov evrov. Investicijska sredstva smo namenili za izvajanje 
tekočega poslovanja, za investicije v omrežje, in sicer za posodobitev do okolja prijaznega voznega parka ter izgradnjo dodatnih 
prostorskih kapacitet za dostavne in logistične pošte, prav tako pa so bila sredstva namenjena za skladiščne kapacitete, informacijsko 
tehnologijo ter logistično opremo.

Rast in razvoj na začrtanih strateških temeljih
V Skupini Pošta Slovenije smo poslovno leto 2020 kljub precejšnjim izzivom zaključili v dobri kondiciji, uresničujemo poslovne cilje 
za leto 2021 ter sledimo Strateškemu razvojnemu programu Skupine Pošta Slovenije do leta 2025. Januarja 2020 ga je potrdil 
Slovenski državni holding, ki je v začetku leta 2021 podal tudi soglasje k novelirani finančni projekciji strateškega razvojnega 
programa. Ta upošteva vpliv epidemije in podrobnejše podatke o poslovanju in strateških načrtih Skupine Intereuropa. 
V svojih razvojnih načrtih ostajamo v Skupini Pošta Slovenije ambiciozni – v letu 2025 načrtujemo več kot pol milijarde evrov 
prihodkov. Za pospešitev transformacije poslovanja bomo v letu 2021 namenili več kot 39 milijonov evrov investicijskih sredstev, 
in sicer v prostorske in transportne kapacitete, vključno z e-vozili in polnilno infrastrukturo, logistično opremo, informatizacijo in 
digitalizacijo poslovanja ter za širitev poslovanja na tujih trgih.
Ob tem bomo nadaljevali s konsolidacijo lastništva, z integracijo poslovnih funkcij na nivoju Intereurope in realizacijo 
skupnih sinergij. Povečevali bomo prostorske kapacitete za paketno in logistično poslovanje, prenovili paketne produkte, razvili 
regionalno paketno mrežo ter vstopili na hrvaški paketni trg. IT-storitve že ponujamo pod enotno blagovno znamko Posita, čaka 
nas nadaljnja informatizacija poslovanja in optimizacija poštnega omrežja. Med večje spremembe pa uvrščamo še iniciativo 
prednostnih in neprednostnih pošiljk.
V Skupini Pošta Slovenije smo se v zadnjih letih razvili v sodobno in odgovorno družbo. Ta velik napredek so spodbudili tako 
zunanji vplivi kot notranji dejavniki, omogočili pa so ga predvsem široko znanje lastnih strokovnjakov in številne izkušnje celotnega 
kolektiva. Z jasno vizijo in začrtano smerjo razvoja bomo tudi v poslovnem letu 2021 in v prihodnje ostali pomemben del splošne 
družbe in nepogrešljiv partner gospodarstva ter stremeli k še višjemu zadovoljstvu vseh svojih deležnikov.

Tomaž Kokot, mag.  
začasni generalni direktor Pošte Slovenije
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1.3 POROČILO NADZORNEGA SVETA

Poročilo o delu Nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. v letu 2020

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 imenuje svet delavcev družbe.
Nadzorni svet so v letu 2020 sestavljali Matjaž Šifkovič, predsednik, Dejan Kastelic, namestnik predsednika, Matjaž Fortič in Zdravko 
Selič, člana, ter Božidar Pograjc in Aleš Arnejčič, ki so ju izvolili predstavniki delavcev (do 12. januarja 2020), od 13. januarja 2020 pa 
Dijana Kos in Saša Gržinić. Člani nadzornega sveta so neodvisni in upoštevajo cilje družbe, katerim podredijo morebitne drugačne 
osebne ali posamične interese. Prav tako člani nadzornega sveta izvajajo vse previdnostne ukrepe, da bi se izognili nasprotju interesov. 
Imajo potrebna ekonomska in druga strokovno-tehnična znanja, kar zagotavlja učinkovito in strokovno delo nadzornega sveta, prav 
tako pa se redno izobražujejo. V okviru revizijske in kadrovske komisije je nadzorni svet sodeloval s priznanima strokovnjakinjama 
s področja revizije, računovodenja in ekonomije ter upravljanja s človeškimi viri (HRM), ki sta zunanji članici komisij. Nadzorni svet 
je zaradi namere Pošte Slovenije po akviziciji družbe v okviru projekta MAX sodeloval tudi z zunanjim neodvisnim svetovalcem/
strokovnjakom s področja vrednotenja podjetij in velikih investicij.
Nadzorni svet se je v letu 2020 sestal na devetih rednih sejah, eni izredni seji in izvedel štiri korespondenčne seje. Svoje naloge je 
opravljal v skladu z zakonskimi pristojnostmi in Aktom o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. ter načrtom dela nadzornega 
sveta, sprejetim za leto 2020. Seje je pisno skliceval in njihov dnevni red določil predsednik nadzornega sveta. Člani so v letu 2020 
svojo funkcijo opravljali vestno, saj so se sej redno udeleževali – upravičeno sta na eni seji manjkala samo Dejan Kastelic in Matjaž 
Šifkovič, udeležba preostalih članov nadzornega sveta na sejah je bila 100-odstotna, v razpravah ter pri odločanju pa so vsi člani 
nadzornega sveta aktivno sodelovali. 
Nadzorni svet je v skladu z zakonodajo in skrbnostjo, ki se od njega zahteva, nadzoroval poslovanje družbe. V začetku leta se je seznanil 
z vsebino poroštvenih pogodb in poroštvene izjave ter podal soglasje k sklenitvi poslov, kjer Pošta Slovenije d. o. o. jamči kot porok 
za pogodbe, sklenjene med Intereuropo d. d. in bankama, ter sklenitvi poroštvene izjave z zavarovalnico. Predsednik nadzornega 
sveta je podpisal Aneks št. 2 k pogodbi, sklenjeni z zakonitim revizorjem, zaradi povečanega obsega dela pri reviziji letnega poročila 
Pošte Slovenije in razširjene Skupine Pošta Slovenije ter Aneks št. 3 zaradi spremembe termina izvedbe glavne revizije ter sprejel 
dokument Spremljanje kakovosti delovanja zakonitega revizorja s strani revizijske komisije nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. 
ob zaključku letnih računovodskih izkazov (»kakovost delovanja ZR«) in dokument »Smernice v zvezi z zagotavljanjem neodvisnosti 
revizorja računovodskih izkazov družb Skupine Pošta Slovenije«.
Skozi vse leto se je nadzorni svet redno seznanjal z obdobnimi informacijami o poslovanju družbe in Skupine Pošta Slovenije, o 
poslovanju odvisnih družb (brez odvisne družbe Intereuropa d. d.) ter s procesom nakupa družbe Intereuropa d. d., kjer je podal tudi 
potrebna korporativna soglasja glede nakupa delnic družbe Intereuropa d. d. Nadzorni svet je tudi soglašal z nakupom 45-odstotnega 
poslovnega deleža, ki ga je imel družbenik Mikrografija d. o. o. v družbi APS plus d. o. o., ter podal soglasje k sprejemu odločitve 
poslovodstva Pošte Slovenije d. o. o. v vlogi edinega družbenika družbe APS PLUS, napredne poštne rešitve, d. o. o. o razrešitvi 
direktorja družbe APS PLUS, napredne poštne rešitve, d. o. o. Boštjana Grudna in imenovanju Iztoka Renčlja za direktorja družbe APS 
PLUS, napredne poštne rešitve, d. o. o. za mandat petih let.
Ažurno je spremljal aktivnosti, ukrepe in poslovanje v času epidemije COVIDA-19 ter zaradi izjemnih razmer, povezanih z epidemijo 
COVIDA-19, generalnemu direktorju, posledično pa tudi preostalima članoma poslovodstva družbe Pošta Slovenije d. o. o. začasno, 
od 25. marca do 31. maja 2020 znižal osnovno plačilo po pogodbi o zaposlitvi, in sicer za 15 odstotkov, enako, tudi za 15 odstotkov, 
je znižal osnovno bruto plačo direktorici Notranje revizije za isto časovno obdobje. Nadzorni svet je v času epidemije COVIDA-19 
intenzivno spremljal ukrepe poslovodstva za zagotovitev vzdržnega poslovanja ter seznanil Slovenski državni holding, d. d. (SDH), 
regulatorja Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) 
z možnostjo izboljšanja poslovanja Pošte Slovenije d. o. o., kar bi bilo možno doseči s spremembo Zakona o poštnih storitvah, 
predhodno pa še s spremembo Splošnega akta o računovodskih informacijah in izračunu neto stroška obveznosti univerzalne poštne 
storitve: s spremembo prvega akta bi kompenzacijski sklad deloma ali v celoti nadomestil financiranje iz javnih sredstev (proračuna), s 
spremembo drugega akta pa bi metodologija izračuna neto stroška postala skladna z dobrimi praksami držav, ki so že ugotavljale in 
tudi priznale obstoj neto stroška, hkrati pa bi bili naslovniki seznanjeni z možnostjo izplačila državne pomoči družbi Pošta Slovenije d. 
o. o. Ker na poziv poslovodstva ni bilo odziva, je nadzorni svet ponovno opozoril SDH, d. d., na nedopustno pasivnost in neaktivnost 
AKOS-a ter pozval k aktivnemu sodelovanju z namenom, da se z ustrezno in primerno spremembo regulatornega okvira doseže 
oziroma zagotovi vzdržno poslovanje družbe Pošta Slovenije d. o. o. v prihodnje.
Seznanil se je tudi s statusom tožbe, vložene na upravno sodišče zoper odločbo AKOS-a o zavrnitvi vloge za refundacijo neto stroška, 
in s predlogom regulatornih sprememb v povezavi z dopisom Pošte Slovenije vodstvu AKOS-a. 
Poglobljeno se je ukvarjal tudi s štirimi anonimnimi prijavami glede domnevnih nepravilnosti in ugotovil, da so vse domnevne 
nepravilnosti iz anonimnih prijav v celoti neutemeljene, o čemer je obvestil SDH, d. d. 
Ves čas je spremljal delo revizijske in kadrovske komisije ter se seznanjal s poročili o njihovem delu. Četrtletno je dobival informacije o 
začetkih investicijske aktivnosti v zvezi z novimi predlogi iz poslovno-finančnega načrta za leto 2020 in poročila o izvajanju projektov 
iz »Strateškega razvojnega programa Skupine Pošta Slovenije do leta 2025« ter podrobnejši pregled ključnih projektov v družbi. 
Obravnaval je Register tveganj družbe za leto 2020, četrtletna poročila o obvladovanju tveganj ter oceno ključnih tveganj v letu 2020. 
Seznanil se je z dodatnimi notranjimi kontrolami v sistemu korporativnega nadzora in upravljanja v procesih naročanja, investiranja 
in sklepanja pravnih poslov v okviru Skupine Pošta Slovenije.
Preveril je formalne vidike v zvezi z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 in ga potrdil ter ustanovitelju predlagal, da bilančni 
dobiček ostane nerazporejen. Določil je spremenljivi prejemek članov poslovodstva za leto 2019 ter pri tem upošteval določila Zakona 
o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.
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Na področju sodelovanja s socialnimi partnerji mu je poslovodstvo redno poročalo o statusih poteka socialnega dialoga kot tudi o 
pogajanjih s sindikati. Soglašal je z izplačilom poslovne uspešnosti za leto 2020 v Pošti Slovenije d. o. o. in IPPS d. o. o. 
S ciljem zagotoviti uspešnost poslovanja je obravnaval nabor ukrepov za dvig uspešnosti poslovanja Skupine Pošta Slovenije ter še 
posebej pozorno spremljal poslovanje odvisnih družb ter aktivnosti v zvezi z upravljanjem in nadzorom družb v Skupini Pošta Slovenije 
ter poslovodstvu podelil potrebna soglasja k sprejemanju odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru statusnih in kapitalskih 
sprememb. V aprilu je dal soglasje k odločitvi poslovodstva Pošte Slovenije d. o. o. v vlogi edinega družbenika družbe IPPS d. o. o., 
da Janeza Zidarja ponovno imenuje za direktorja družbe IPPS d. o. o. za naslednji petletni mandat, ter potrdil poslovni načrt družbe 
Posita d. o. o. V decembru pa je poslovodstvu družbe Pošta Slovenije d. o. o. v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. 
o. o. dal soglasje k odločitvi o spremembi imena, sedeža in poslovnega naslova družbe APS PLUS d. o. o. ter soglasje, da poslovodstvo 
v imenu in za račun družbe Pošta Slovenije d. o. o v vlogi zastopnika ustanovitelja in edinega družbenika družbe APS PLUS d. o. o. 
sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe APS PLUS d. o. o. in sklep za izvedbo naknadnega vplačila v obliki denarnega 
vložka ter sklep o spremembi oziroma izdaji novega Akta o ustanovitvi družbe APS PLUS d. o. o. 
Nadzorni svet je z redno obravnavo »Strateškega razvojnega programa Skupine Pošta Slovenije do leta 2025« bedel tudi nad 
trajnostnim poslovanjem, usmeritvami in cilji trajnostnega razvoja ter se posebej angažiral za skrbno upravljanje okoljskega odtisa s 
spodbujanjem uvedbe dodatnih električnih vozil ter tehnoloških sprememb, potrebnih za trajnostni razvoj. 
S ciljem spremljanja stroškov poslovanja je poslovodstvo zadolžil, da polletno pripravi analizo stroškov vzdrževanja, ki jih predstavljajo 
vse linijske naprave za zlaganje nenaslovljene direktne pošte, ter zahteval redno poročanje glede porabe sredstev v okviru ključnih 
projektov s pojasnili glede morebitnih odmikov. 
Dal je soglasje k rebalansu poslovno-finančnega načrta Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije d. o. o. za leto 2020 s projekcijo 
za leti 2021 in 2022 ter soglasje k poslovno-finančnemu načrtu Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije d. o. o. za leto 2021 s 
projekcijo za leti 2022 in 2023, pri čemer je poslovodstvu zadolžil, da pripravi bolj ambiciozne projekcije za leto 2023. Dal je tudi 
soglasje k predlagani novelirani projekciji »Strateškega razvojnega programa Skupine Pošta Slovenije do leta 2025« (november 2020). 
Na zahtevo poslovodstva je odločal o soglasjih k sklenitvi pravnih poslov, za katere poslovodstvo potrebuje soglasje nadzornega 
sveta. Obravnaval je informacije o pomembnejših projektih, ki so bili/so v teku, predvsem o projektu POINT (projekt informacijske 
podpore procesom), o reorganizaciji Skupine Pošta Slovenije (spremljanje projekta v eksploataciji), o projektu Konsolidacija področja 
IT-storitev za trg v Skupini Pošta Slovenije (Posita) ter o projektu OPT PIS, ter se seznanil z učinki nekaterih že izvedenih projektov 
ter s projekti, ki bodo izvedeni v prihodnje. 
Izvedel je postopek imenovanja člana poslovodstva družbe Pošta Slovenije d. o. o. ter na podlagi 6. točke 15. člena Akta o ustanovitvi 
družbe Pošta Slovenije d. o. o. za člana poslovodstva Pošte Slovenije d. o. o. ponovno imenoval mag. Andreja Rihterja za mandatno 
dobo petih let. 
Za transparentno delovanje je sprejel tudi okvirni načrt dela Nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. v letu 2020. V skladu s Kodeksom 
korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države je nadzorni svet v skladu s priporočili dobre prakse pristopil k izvedbi 
postopka vrednotenja učinkovitosti dela nadzornega sveta v letu 2020, ki ga je premaknil na kasnejše obdobje zaradi obravnave 
pomembnejših vsebin. Zaradi odpoklica članov nadzornega sveta in imenovanja novih članov nadzornega sveta v začetku marca 
2021 nadzorni svet vrednotenja dela v letu 2020 ni izvedel. 
Z vidika neodvisnosti svojih članov nadzorni svet ocenjuje, da so vsi člani nadzornega sveta v letu 2020 delovali kot neodvisni člani 
(vsi člani nadzornega sveta so izpolnili izjavo o neodvisnosti, ki je bila objavljena na spletni strani družbe). Nadzorni svet je izvajal 
tudi vse previdnostne ukrepe, da bi se člani nadzornega sveta izognili nasprotju interesov. V primeru člana nadzornega sveta, ki je 
razkril in pojasnil potencialno nasprotje interesov, je nadzorni svet ustrezno obvladal nasprotje interesov in sprejel primerne ukrepe. 
Iz solidarnosti in na podlagi priporočila SDH, d. d., so se vsi člani nadzornega sveta kot tudi zunanji članici komisij odpovedali 30 
odstotkom prejemkov, ki jih sicer prejemajo iz naslova članstva v nadzornem svetu družbe, za čas od vključno marca do vključno 
maja 2020.
Nadzorni svet se je tudi seznanil z Izjavo o upravljanju Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije d. o. o. in jo potrdil.

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička
Bilančni dobiček družbe Pošta Slovenije d. o. o. je v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na dan 31. decembra 
2020 znašal 19.366.230 evrov, kar je potrdil tudi pooblaščeni revizor. Poslovodstvo in nadzorni svet predlagata, da se del bilančnega 
dobička v višini 1.500.000 EUR nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku Pošte Slovenije d. o. o.

Ocena sodelovanja s poslovodstvom
Poslovodstvo in nadzorni svet sta v letu 2020 imela korekten odnos, prav tako pa je bilo medsebojno sodelovanje članov nadzornega 
sveta in poslovodstva ustrezno ter na primerni ravni korporativnega komuniciranja, kar 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 podal nadzorni svet, pa je upoštevalo ter jim sledilo. Nadzorni svet se je med poslovnim letom z delom poslovodstva seznanil 
predvsem iz poročanja poslovodstva na sejah nadzornega sveta in posredno iz poročil revizijske in kadrovske komisije nadzornega 
sveta. Komunikacijo s poslovodstvom nadzorni svet ocenjuje kot ustrezno za učinkovito opravljanje svoje nadzorne funkcije, saj je 
poslovodstvo nadzorni svet in predsednika nadzornega sveta redno obveščalo o najpomembnejših dogodkih ter se posvetovalo 
glede najpomembnejših vprašanj v družbi, kot so strategija, ključni projekti, planiranje, potek pomembnejših poslov itd. 
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Mnenje o delu poslovodstva
Poslovodstvo družbe je v letu 2020 nadaljevalo delo v sestavi: mag. Boris Novak, generalni direktor, mag. Andrej Rihter, član 
poslovodstva, in Vinko Filipič, član poslovodstva. 
Pri spremljanju poslovanja družbe Pošta Slovenije d. o. o. v letu 2020 je nadzorni svet posebno pozornost namenil uspešnosti in 
učinkovitosti poslovanja in aktivnostim prestrukturiranja glede na obstoječe in pričakovane spremembe poslovnega okolja, v katerem 
družba deluje, ter integraciji pomembne akvizicije. Nadzorni svet ocenjuje, da je poslovodstvo Pošte Slovenije d. o. o. v letu 2020 
poslovalo uspešno in je uresničilo pretežni del ključnih zastavljenih ciljev, pri čemer nadzorni svet pričakuje, da bo poslovodstvo v 
okviru svojih pristojnosti in odgovornosti poskrbelo, da se bodo tudi v naslednjem letu potrebne aktivnosti prestrukturiranja poslovanja 
in integracije pomembne akvizicije nadaljevale hitro in učinkovito. 

Delo revizijske in kadrovske komisije nadzornega sveta
Revizijska komisija nadzornega sveta je v letu 2020 delovala v sestavi: predsednik Matjaž Fortič, člana Zdravko Selič in Božidar Pograjc 
(predstavnik delavcev, član revizijske komisije do 12. januarja 2020) in član Dejan Kastelic (član revizijske komisije od 12. februarja 
2020) ter zunanja članica Katarina Sitar Šuštar. 
Revizijska komisija se je v letu 2020 sestala na osmih rednih sejah in eni korespondenčni seji. Na prvi seji v letu 2020 je revizijska 
komisija opredelila prioritete za delovanje v letu 2020 in podroben načrt dela, izvedla samooceno dela za leto 2019, se seznanila 
s prvo verzijo Načrta delovanja Notranje revizije za leto 2020 ter pripravila dokument Spremljanje kakovosti delovanja zakonitega 
revizorja s strani revizijske komisije nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. ob zaključku letnih računovodskih izkazov (»kakovost 
delovanja ZR«), ki ga je nadzorni svet potrdil in sprejel.
Revizijska komisija se je na sejah redno seznanjala z informacijami o poslovanju Skupine Pošta Slovenije, redno/četrtletno je obravnavala 
poročila o delu Notranje revizije, poročila o dobičkonosnosti ter tveganja, pri čemer si je prizadevala za tesnejše sodelovanje med 
ključnimi organizacijskimi enotami v družbi s ciljem izdelave analitike tveganj ter priprave ključnih tveganj v Skupini Pošta Slovenije 
ter redno – na vsaki seji – spremljala revizijske in nerevizijske storitve ter vse posle, ki se sklepajo z zakonitim revizorjem družbe Pošta 
Slovenije v katerikoli družbi v Skupini Pošta Slovenije. Naročila je tudi izvedbo zunanje presoje delovanja Notranje revizije v Pošti 
Slovenije ter pripravila dokument »Smernice v zvezi z zagotavljanjem neodvisnosti revizorja računovodskih izkazov družb Skupine Pošta 
Slovenije«, ki ga je nadzorni svet potrdil in sprejel.
Revizijska komisija je obravnavala nerevidirano in revidirano letno poročilo za leto 2019 in se seznanila s predlogom poslovodstva 
o razporeditvi dobička ter s poročilom v skladu z metodologijo »Stroškovnega modela v Pošti Slovenije d. o. o.«. Seznanila se je z 
osnutkom predloga poslovno-finančnega načrta Skupine Pošta Slovenija in Pošte Slovenija za leto 2021 s projekcijami za leti 2022 
in 2023. Po potrebi je obravnavala problematiko pri poslovanju posameznih odvisnih družb in posamezne segmente poslovanja ter 
poročila o določenih pomembnih projektih. Revizijska komisija se je brez poslovodstva sestajala z zakonitim revizorjem ter redno 
presojala revizorjevo neodvisnost pri izvajanju storitev revidiranja. V oktobru je revizijska komisija skupaj s pristojnima organizacijskima 
enotama Nabava in nepremičnine ter Finance in računovodstvo pristopila k aktivnostim za izvedbo postopka naročanja storitve 
revidiranja družb Skupine Pošta Slovenije za poslovna leta od 2021 do 2025, pri čemer so aktivnosti izbora še v teku.
S poročilom o delu Notranje revizije v letu 2019 se je revizijska komisija seznanila na svoji prvi seji v letu 2020. Revizijska komisija je 
v aprilu predlagala nadzornemu svetu, naj poda soglasje k Načrtu delovanja Notranje revizije za leto 2020, ter nadzornemu svetu 
predlagala, da poda soglasje k Pravilniku o delovanju Notranje revizije. Revizijska komisija se je na svojih sejah seznanjala s četrtletnimi 
poročili Notranje revizije in po potrebi z vsebino posameznih notranjerevizijskih pregledov. Z vodjo Notranje revizije se je revizijska 
komisija sestajala brez prisotnosti poslovodstva. 
Revizijska komisija je Notranji reviziji naložila izvedbo dveh izrednih notranjerevizijskih pregledov, kar je bila posledica anonimnih prijav 
o domnevnih nepravilnosti, pri čemer je po izvedbi teh pregledov revizijska komisija ugotovila, da so bile domnevne nepravilnosti 
v celoti neutemeljene. 
Na področju upravljanja tveganj se je revizijska komisija sproti seznanjala z obdobnimi poročili o obvladovanju tveganj ter z Registrom 
tveganj, ki je bil pripravljen ob pripravi poslovnega načrta za leto 2021.
Člani revizijske komisije so se v letu 2020 udeležili izobraževanj v skupnem obsegu cca 18 ur, ki sta jih organizirala SDH, d. d., in 
Združenje nadzornikov Slovenije.
Predsednik revizijske komisije je o delu komisije redno poročal na sejah nadzornega sveta. 
Kadrovsko komisijo nadzornega sveta so sestavljali Matjaž Šifkovič, predsednik, Zdravko Selič, član, in Aleš Arnejčič, član od 1. januarja 
2020 do vključno 12. januarja 2020, ko mu je potekel mandat, ter Jasna Brovč Potokar, zunanja članica. Za potrebe poročanja o svojem 
delu ali o drugih zadevah na sejah nadzornega sveta in v okviru svojih pristojnosti komisija pripravlja gradiva in predloge sklepov 
nadzornemu svetu, ne more pa odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta. 
Komisija se je v letu 2020 sestala na dveh rednih in eni korespondenčni seji, kjer se je seznanila s poročili o izvršitvi sklepov prejšnjih 
sej komisije, preučila program dela in življenjepise vseh kandidatov za direktorje odvisnih družb, katerim je v letu 2020 potekel 
mandat oziroma jih je poslovodstvo Pošte Slovenije d. o. o. predlagalo za kandidate. Pripravila je strokovne podlage za nadzorni 
svet glede poteka in načina izvedbe izbornega postopka za funkcijo člana poslovodstva ter pregledala pogodbo o zaposlitvi za 
izbranega člana poslovodstva in potrdila njeno vsebino, saj je ugotovila, da je skladna z veljavnimi predpisi in omejitvami za sklepanje 
tovrstnih pogodb. Prav tako je komisija preučila Merila za izračun spremenljivega prejemka članov poslovodstva Pošte Slovenije d. 
o. o. in nadzornemu svetu predlagala izplačilo spremenljivega dela plače za leto 2019 ter nadzorni svet opozorila, da se na podlagi 
določil Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(ZIUZEOP), natančneje 99. člena, v letu 2020 poslovodstvu Pošte Slovenije d. o. o. ne sme izplačati zadržani del spremenljivega dela 
plače za leto 2017.
Sej kadrovske komisije so se v letu 2020 redno udeležili vsi člani komisije. Člani nadzornega sveta, ki niso člani komisije, so bili o 
njenem delu seznanjeni z zapisniki sej, do vseh gradiv za seje kadrovske komisije lahko dostopajo na portalu SHP NS, poleg tega pa 
je predsednik kadrovske komisije o delu komisije redno poročal na sejah nadzornega sveta.
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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 2020
Nadzorni svet je skrbno pregledal od poslovodstva predloženo »Letno poročilo družbe Pošta Slovenije d. o. o. in Skupine Pošta 
Slovenije za poslovno leto 2020«. Letno poročilo je sestavljeno jasno in pregledno. Nadzorni svet ocenjuje, da izkazuje resničen in 
pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja in poslovnega izida v letu 2020. 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. in Skupine Pošta Slovenije za poslovno leto 
2020«. Navedeno poročilo je sprejel v odprtem roku, tj. pred iztekom enega meseca od dneva, ko je poslovodstvo družbe predložilo 
letno poročilo za leto 2020 nadzornemu svetu.
Poročilo o preveritvi letnega poročila družbe Pošta Slovenije d. o. o. in Skupine Pošta Slovenije za poslovno leto 2020 in predlog 
za delitev dobička poslovnega leta je nadzorni svet izdelal v skladu z določili ZGD-1 in je namenjeno edinemu družbeniku družbe 
Pošta Slovenije d. o. o.

Franci Mihelič  
predsednik nadzornega sveta
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1.4 PREDSTAVITEV SKUPINE POŠTA SLOVENIJE

Skupino Pošta Slovenije so na dan 31. decembra 2020 poleg obvladujoče družbe Pošta Slovenije d. o. o. sestavljale odvisne družbe:
• EPPS, 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, 
• APS PLUS d. o. o. – 100-odstotni delež,
• Intereuropa d. d. (v Skupini od 13. novembra 2019) – 80,89-odstotni delež, in odvisne družbe:

• INTERAGENT d. o. o., v navedeni družbi je Intereuropa d. d. edini družbenik, 
• INTERZAV, d. o. o., v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu z 71,28 odstotka,
• Intereuropa RTC, d. d. Sarajevo, v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu s 95,77 odstotka,
• AD Intereuropa – Logističke usluge Beograd, v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu s 73,62 odstotka,
• Zetatrans A.D. Podgorica, v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu z 69,27 odstotka,
• Intereuropa Global Logistics Service Albania, Shpk, Durres, kjer je edini družbenik, 
• Intereuropa, logistične usluge, d. o. o. Zagreb, v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu z 99,96 odstotka,
• Intereuropa Sajam, d. o. o., Zagreb, v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu z 51 odstotki,
• Intereuropa Kosova L.L.C., Priština, v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu z 90 odstotki,
• Intereuropa Skopje, DOO Skopje, v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu z 99,56 odstotka,
• TOV TEK ZTS, Užgorod, v kateri je udeležena v osnovnem kapitalu z 89,93 odstotka in
• TOV Intereuropa – Ukraina, Kiev, v navedeni družbi je Intereuropa d.d. edini družbenik,

• AD Intereuropa – 10,52-odstotni delež, 
• Zetatrans A.D. Podgorica – 20-odstotni delež

ter pridruženo podjetje Športna loterija 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 6.300.903 evrov, vpoklicani 
kapital družbe znaša 1.231.972 evrov. Družba je v 100-odstotni lasti Pošte Slovenije (v nadaljevanju 
tudi: Pošta). Sedež družbe je v Ljubljani, Stegne 13 a.
Dejavnost družbe je priprava, oblikovanje, tisk ali izpis naslovljene pošte, vlaganje promocijskega 
gradiva, oddaja pošiljk v prenos, priprava in pošiljanje tiskanih in e-računov, akreditirani e-arhiv.

mailto:info@posta.si
http://www.posta.si
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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 994.773 evrov, vpoklicani kapital družbe znaša 221.979 evrov. Sedež družbe 
je v Mariboru, Partizanska cesta 54.
Dejavnost družbe je 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 374.900 evrov, vpoklicani kapital družbe znaša 100.000 evrov. Sedež družbe je v 
Mariboru, Zagrebška cesta 106. 
Dejavnost družbe je dejavnost invalidskih podjetij ter opravljanje storitev, povezanih s podporo 
poslovanja matične družbe. Družba IPPS je med največjimi zaposlovalci 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 Pošte Slovenije. 
Celotni kapital družbe znaša 13.967.218 evrov, vpoklicani kapital družbe znaša 100.000 evrov. Sedež 
družbe je v Ljubljani, Brnčičeva ulica 45. S pogodbo o pripojitvi z dne 23. septembra 2019 je bila k 
družbi PS Logistika pripojena odvisna družba Feniksšped.
Dejavnost družbe so logistične storitve, predvsem storitve skladiščne logistike. Družba je po skladiščnih 
zmogljivostih med večjimi slovenskimi logisti in zagotavlja logistične, transportne in špediterske storitve 
ter različne skladiščne dodelave (pakiranja, etiketiranja, deklariranja). 
Po pripojitvi družbe Feniksšped ima družba poslovalnico v Srbiji, ki se ukvarja z dejavnostjo matične 
družbe, to je mednarodno špedicijo.

Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba
Družba Intereuropa je delniška družba, katere delnice kotirajo na borzi. Pošta Slovenije je 13. novembra 
2019 zaključila nakup 72,13-odstotnega deleža družbe Intereuropa V januarju 2020 je Pošta Slovenije 
dokupila še 8,76 odstotka delnic in tako postala 80,89-odstotni lastnik družbe Intereuropa. Celotni 
kapital znaša 89.224.850 evrov, vpoklicani kapital znaša 27.488.803 evrov. Sedež družbe je v Kopru, 
Vojkovo nabrežje 32. 
Dejavnost družbe je špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti.

INTERZAV, organizacija za opravljanje zavarovalnih poslov, d. o. o.
Osnovni kapital družbe znaša 12.518,99 evrov. Sedež družbe je v Kopru. Dejavnost družbe: druge 
pomožne dejavnosti za zavarovanje in pokojninski skladi. 

INTERAGENT, pomorska agencija, d. o. o.
INTERAGENT Shipping Agency, limited liability company 
Osnovni kapital znaša 100.150 evrov. Sedež družbe je v Kopru. Dejavnost družbe: špedicija in 
druge spremljajoče prometne dejavnosti. 

Intereuropa RTC, d. d. Sarajevo 
Osnovni kapital znaša 15.544.600 konvertibilnih mark (BAM). Dejavnost družbe: mednarodna 
špedicija, skladiščenje, pretovor in transport. 

AD Intereuropa – Logističke usluge Beograd 
Osnovni kapital znaša 324.258.000 dinarjev (RSD). Dejavnost družbe: ostale spremljajoče storitve 
v prometu.

Zetatrans A.D. Podgorica 
Osnovni kapital znaša 10.508.791,81 evrov. Dejavnost družbe: ostale spremljajoče dejavnosti 
v prometu. 

Intereuropa Global Logistics Service Albania, shpk, Durres 
Osnovni kapital znaša 3.600.000 lekov (ALL). Dejavnost družbe: pomorska agencija, špedicija, 
logistične in transportne storitve.

Intereuropa, logističke usluge, d. o. o. Zagreb 
Osnovni kapital znaša 111.581.000 hrvaških kun (HKN) Dejavnost družbe: spremljevalne in 
pomožne storitve v prometu.
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Intereuropa Sajam, d. o. o., Zagreb
Osnovni kapital znaša 60.500 hrvaških kun (HKN). Dejavnost družbe: spremljevalne in pomožne 
storitve v prometu.

Intereuropa Kosova L.L.C., Priština 
Osnovni kapital znaša 152.500 evrov. Dejavnost družbe: ostale spremljevalne dejavnosti v 
prometu. 

Intereuropa Skopje, DOO Skopje 
Osnovni kapital znaša 40.591.600 denarjev (MKD). Dejavnost družbe: ostale dejavnosti, povezane 
s prometom.

TOV TEK ZTS, Užgorod 
Osnovni kapital znaša 5.296.340 grivn (UAH). Dejavnost družbe: druge podporne dejavnosti v 
prometu.

TOV Intereuropa – Ukraina, Kiev 
Osnovni kapital znaša 89.704.507 grivn (UAH). Dejavnost družbe: druge podporne dejavnosti 
v prometu.

APS PLUS, napredne poštne storitve, d. o. o.
Družba APS PLUS je bila ustanovljena septembra 2015. Družba se je v februarju 2021 preimenovala 
v družbo Posita, informacijske storitve in spremenila sedež družbe, ki se od februarja 2021 nahaja v 
Mariboru, Zagrebška ulica 106. Do 15. februarja 2021 je družba imela sedež v Ljubljani, Cesta v Mestni 
log 81. Celotni kapital znaša -132.863 evrov, vpoklicani kapital družbe znaša 1.004.916 evrov. Družba je 
bila do aprila 2020 v 55-odstotni lasti Pošte Slovenije in v 45-odstotni lasti družbe Mikrografija d. o. o. 
V aprilu 2020 je Pošta Slovenije od družbe Mikrografija odkupila 45 odstotni poslovni delež in postala 
100 odstotna lastnica družbe APS PLUS d. o. o. 
Dejavnost družbe je izvajanje dnevne digitalizacije dokumentov vhodne in interne pošte za gospodarska 
podjetja in javne ustanove.

Športna loterija in igre na srečo d. d.
Kapital družbe na dan 31. decembra 2020 znaša (nerevidirano) 13.153.347 evrov, vpoklicani 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 gospodarski družbi, 
ki je prireditelj klasičnih iger na srečo, lahko ima posamezni delničar, ki mora biti pravna oseba. Drugi 
večji lastniki družbe so nacionalne panožne športne zveze (Olimpijski komite Slovenije – Združenje 
športnih zvez, Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih panog in Nogometna zveza Slovenije) 
in Loterija Slovenije. Pošta Slovenije tudi sicer poslovno sodeluje s Športno loterijo na področju prodaje 
iger na srečo v poslovalnicah Pošte Slovenije, na področju informatike in na področju ostalih storitev. 
Sedež družbe je v Ljubljani, Dunajska cesta 22.
Dejavnost družbe je prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah.

Slika 1: Družbe v Skupini Pošta Slovenije z deležem Pošte Slovenije
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V januarju 2020 je Slovenski državni holding (SDH) potrdil in sprejel Strateški razvojni 
program Skupine Pošta Slovenije do leta 2025 (SRP 2025), ki kot krovni strateški dokument 

Skupine Pošta Slovenije opredeljuje našo rast in razvoj za to obdobje. Hkrati s soglasjem 
je SDH Skupino PS zadolžil za preverbo vrednotenja z upoštevanjem vpliva integracije in 

dejanskih sinergij prevzema družbe Intereuropa d. d. V skladu z navedenim sklepom je 
bila nato v letu 2020 ponovno preverjena oz. novelirana finančna projekcija SRP-a 2025, 

h kateri je SDH podal soglasje januarja 2021.

Po zaključku nakupa Intereurope smo v letu 2020 izvajali aktivnosti, povezane z integracijo 
Skupine Intereuropa v Skupino Pošta Slovenije (realizacija sinergij in optimizacija 

poslovanja) ter si prizadevali za prevzem 100-odstotnega deleža Skupine Intereuropa.

Pošta Slovenije je januarja 2020 pridobila dodatnih 2.408.846 navadnih delnic družbe 
Intereuropa d. d. po enotni ceni 1,45 evra na delnico, za kar je odštela 3.492.826,70 

milijona evrov (8,76-odstotni delež). Po zaključku prevzemne ponudbe je Pošta Slovenije 
imela v lasti 22.235.236 delnic družbe Intereuropa, kar predstavlja 80,89 odstotka vseh 

izdanih delnic družbe Intereuropa d. d. 

Po zaključku obvezne prevzemne ponudbe in poteku obveznega dodatka odkupa je Pošta 
Slovenije pridobila 864.863 delnic oz. 10,52 odstotka družbe Zetatrans A. D. Podgorica 

v vrednosti 1.383.781 evrov. Tako je Pošta Slovenije skupaj z družbo Intereuropa d. d. 
lastnik 6.559.288 delnic oz. 79,79 odstotka delnic družbe Zetatrans A. D. Podgorica.

Prav tako je Pošta Slovenije po zaključku obvezne prevzemne ponudbe in poteku 
obveznega dodatka odkupa pridobila 4.672 delnic oz. 24,49 odstotka družbe AD 

Intereuropa Beograd v vrednosti 2.273.905 evrov (267.203.921 RSD). Tako je Pošta 
Slovenije skupaj z družbo Intereuropa d. d. lastnik 18.714 delnic oz. 98,11 odstotka delnic 

družbe AD Intereuropa Beograd.

Pošta Slovenije d. o. o. je aprila 2020 od družbe Mikrografija d. o. o. odkupila 45-odstotni 
lastniški delež družbe APS Plus d. o. o. in s tem postala edini družbenik (100-odstotni 

lastniški delež).

V Šentjanžu pri Dravogradu smo v aprilu odprli novo logistično pošto. Celotna 
vrednost investicije je znašala okoli 1,9 milijona evrov. V Sloveniji je 22 regijskih logističnih 

pošt, ki skupaj s šestimi pretovornimi poštami in dvema poštnima logističnima centroma 
v Ljubljani in Mariboru sestavljajo trenutno logistično mrežo.

V juliju 2020 je nadzorni svet Pošte Slovenije članu poslovodstva Pošte Slovenije mag. 
Andreju Rihterju podelil še en mandat za prihodnje petletno obdobje. Nov mandat 

je nastopil 13. avgusta 2020.

Konec januarja smo v poštnem logističnem centru v Mariboru pripravili tekmovanje v 
inovativnih rešitvah na naprednih servisih, podprtih z umetno inteligenco, z naslovom 

Inovacijski IT-šprint Pošte Slovenije 2020. Več kot 80 tekmovalcev, razdeljenih v 15 ekip, 
je v samo 24 urah zasnovalo 15 novih, digitalnih rešitev, ki z uporabo umetne inteligence 

rešujejo izzive na področju učenja, vključevanja ranljivih skupin, brezpapirnega poslovanja 
ter poenostavljajo poslovne procese in vsakodnevna opravila. 

Vsako leto preverjamo tudi učinkovitost sistema upravljanja z energijo v okviru standarda 
ISO 50001. Nadgradnja sistema upravljanja z energijo ISO 50001 prinaša organizaciji 

številne prednosti, ki se zrcalijo v sistematični urejenosti vseh področij delovanja, večjem 
zadovoljstvu zaposlenih in odjemalcev ter posledično boljših poslovnih rezultatih. 

Pošta Slovenije
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PostEurop je izbral Pošto Slovenije in njeno Strategijo energetske učinkovitosti in 
trajnostnega razvoja med 20 najboljših operaterjev in njihovih praks na področju 

Družbena odgovornost podjetij – kategorija Okolje. 

Pošta Slovenije je prejela EMS Performance Awards, srebrno plaketo za kakovost 
dostave mednarodnih EMS-pošiljk v Sloveniji za leto 2019, ki jo podeljuje Svetovna poštna 

zveza (SPZ). Nagrado smo prejeli že drugo leto zapored. 

Neodvisna komisija Instituta za korporativne varnostne študije je prestižno nagrado 
»Slovenian Grand Security Award« v kategoriji »Korporativno varnostni manager leta« 

za leto 2019 podelila Andreju Maslu, direktorju organizacijske enote Korporativna varnost 
in nadzor. 

V času pandemije COVIDA-19 je bila vzpostavljena mreža pametnih paketnikov 
Direct4me, ki so na voljo na 100 lokacijah ob poštah po Sloveniji. Dostava in prevzem 

paketov potekata brezstično. 

Pošta Slovenije je za inovacijo storitve Moja dostava, moja izbira (MDMI), integracijo 
paketnikov, prejela bronasto priznanje Štajerske gospodarske zbornice za naj inovatorje 

Podravja. 

Sodelovali smo v nacionalni raziskavi »Workplace survey Slovenia 2020« o primernosti 
delovnih mest, ki je namenjena preučevanju povezave med delovnimi prostori, delovno 

učinkovitostjo in poslovno uspešnostjo podjetij. Njeni rezultati nam bodo pomagali 
razumeti vpliv ukrepov, ki so posledica COVIDA-19, na delovno storilnost zaposlenih in 

poslovne rezultate podjetij v netipičnem letu 2020. 

Slovenska znamka v bloku z motivom rjavega medveda je na tekmovanju Nexofil 
osvojila prvo mesto v kategoriji »Najlepša znamka v bloku«. 

Vlada Republike Slovenije se je več kot 6.000-članskemu kolektivu Pošte Slovenije poklonila 
s spominskim znakom za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje 

širjenja epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Kot so zapisali, Pošta Slovenije v 
teh izjemno težkih pogojih nosi veliko breme odgovornosti pri izvedbi nemotenega 

zagotavljanja poštnih storitev na način, da ne ogroža zdravja svojih zaposlenih niti 
uporabnikov poštnih storitev.

Pošta Slovenije je v letu 2020 pridobila dovoljenje Javne agencije RS za civilno letalstvo 
(JACL) za sprejem nevarnega blaga za letalski prevoz, ki ga Svetovna poštna zveza (SPZ) 

izjemoma dovoli v mednarodni letalski pošti. Zato nas je SPZ uvrstila na seznam pošt, ki 
lahko sprejemajo dovoljene litijeve baterije v poštnih pošiljkah. 

Sindikat poštnih delavcev je v Državni zbor RS Slovenije avgusta 2020 vložil pobudo 
volivcem za vložitev Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih 

storitvah. Predlagana sprememba je bila v ureditvi ustreznega sistemskega financiranja 
dolgoročnega zagotavljanja predpisane kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve 

(USO) ter ohranjanja in vzdrževanja poštnega omrežja. Pobuda je bila zavrnjena.
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10. februarja je uprava družbe Intereuropa d. d. podpisala novo kolektivno pogodbo 
z reprezentativnima sindikatoma ŠAK KS90 ter Sindikatom delavcev prometa in zvez.

31. januarja je družba Intereuropa d. d. uspešno refinancirala več posojil. K uspešni 
izvedbi refinanciranja je pripomogla tudi Pošta Slovenije d. o. o. z izdajo poroštva h kreditu 

v višini 80 odstotkov zneska posojila.

28. oktobra je nadzorni svet družbe Intereuropa d. d. na svoji seji sprejel sklep o 
imenovanju dosedanjega predsednika uprave Marka Cegnarja za predsednika uprave, 

in sicer za štiriletno mandatno obdobje z začetkom mandata 12. novembra 2020. Na seji 
je bil nadzorni svet hkrati seznanjen z informacijo, da bo 12. novembra 2020 prenehal 

mandat dotakratnemu članu uprave mag. Matiji Vojsku. Nadzorni svet je odločil, da bo 
po 12. novembru 2020 uprava družbe Intereuropa d. d. sestavljena iz dveh članov, in sicer 

predsednika uprave Marka Cegnarja in namestnika predsednika uprave Marka Remsa. 

Intereuropa d. d. je v februarju 2020 podala namero za nakup preostalega deleža v 
družbi Intereuropa RTC, d. d. Sarajevo, s čimer bi postala 100-odstotna lastnica družbe. Za 

dokončanje postopka prevzemne ponudbe je potrebno soglasje Komisije za vrednostne 
papirje Federacije Bosne in Hercegovine, ki pa ne deluje že od novembra 2019. Brez 

soglasja te komisije pa ni mogoče dokončati prevzemnega postopka.

V letu 2020 je Pošta Slovenije z odkupom 45-odstotnega deleža od družbe Mikrografija 
postala 100-odstotni lastnica odvisne družbe APS PLUS, ki se je v februarju 2021 

preimenovala v družbo Posita d. o. o.

8. avgusta 2020 je vodenje družbe APS PLUS prevzel mag. Iztok Renčelj.

Družba PS Logistika je z 31. decembrom 2020 prenesla dejavnost distribucije rezervnih 
delov na Pošto Slovenije. 

V maju 2020 je bil podaljšan mandat direktorja IPPS Janeza Zidarja za obdobje petih let.

Odvisno podjetje PS Moj paket je s 1. januarjem 2020 prenehalo s spletno prodajo blaga.

Odvisna podjetja 
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1.6 VPLIV COVIDA-19 NA POSLOVANJE SKUPINE 
 POŠTA SLOVENIJE V LETU 2020

Ob izbruhu pandemije koronavirusa SARS-Cov-2 (v nadaljevanju: COVID-19) v marcu 2020 se je Skupina Pošta Slovenije odzvala hitro 
in takoj začela izvajati vse ukrepe, potrebne za zaščito zdravja zaposlenih. Kljub pogosto precej oteženim pogojem dela ji je uspelo 
nemoteno zagotavljati poštne, paketne, logistične in ostale storitve.
V zvezi s pojavnostjo COVIDA-19 smo v Pošti Slovenije aktivnosti, povezane z obvladovanjem epidemije COVIDA-19, izvajali 
organizirano (in jih še izvajamo), v sklopu Skupine za odziv na izredne dogodke (v nadaljevanju: SOID), ki se je organizirala in delovala 
skladno z Načrtom odziva na izredne dogodke Pošte Slovenije d. o. o. ter drugimi dokumenti v sistemu upravljanja neprekinjenega 
poslovanja Pošte Slovenije. Cilj teh prizadevanj je bil, da z organiziranim in aktivnim spremljanjem razvoja dogodkov v zvezi s 
pojavnostjo COVIDA-19 na nivoju posameznih organizacijskih enot načrtujemo in z ostalimi organizacijskimi enotami ustrezno 
usklajujemo izvajanja aktivnosti in ukrepov, da bi v največji možni meri zaščitili varnost in zdravje zaposlenih in strank ter zagotovili 
neprekinjeno poslovanje.
Sprejeli smo preventivne ukrepe za preprečevanje širitve okužb. Objavljali smo informacije in navodila za izvajanje storitev v času 
epidemije COVIDA-19 (brezkontaktna dostava, spremenjena pravila pri vročanju posameznih vrst pošiljk na dostavi, neizvajanje 
določenih storitev, kot je dostava z vnosom v stanovanje, odvoz starega blaga z vnosom v stanovanje, odvoz reklamiranega blaga z 
vnosom v stanovanje; poziv uporabnikom storitev, da pri plačilu blaga v spletni trgovini uporabljajo spletne načine plačil; priprava 
pošiljk pri strankah na način, ki omogoča brezkontaktni prevzem in dostavo). Sprejeli smo dodatne varnostno-zaščitne ukrepe 
(posamični vstopi na pošto, namestitev sredstev za razkuževanje v prostore strank, varna hramba pošiljk, postopni prihodi pismonoš 
na delovno mesto, prilagajanje delovnega procesa in delovnih časov pošt spremenjenim razmeram). Poskrbeli smo za dezinfekcijska 
sredstva za pismonoše, poslovalnice in razkužila za površine, za zaščitne maske za zaposlene in razkuževanje prostorov. Omogočili 
smo delo od doma za delovna mesta, kjer delovni proces to omogoča.
Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic 
za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP in Zakon o interventnem ukrepu odloga plačil obveznosti kreditojemalcev – ZIUOPOK. 
Skupina Pošta Slovenije je izkoristila zakonodajne možnosti za pomoč gospodarstvu po obeh zakonih, ZIUOPOK in ZIUZEOP. Skupina 
Pošta Slovenije je iz tega naslova izkazala za 8,8 milijona evrov prihodkov, na drugi strani pa za 3,6 milijona evrov višje stroške dela 
iz naslova izplačila kriznega dodatka. Stroški za preventivna sredstva so znašali 1,6 milijona evrov.
Zaradi posledic pandemije COVIDA-19 in z njo povezanih ukrepov smo v juniju 2020 sprejeli rebalans poslovnega načrta za leto 2020. 
Izbruh epidemije COVIDA-19 v 2020 je od Skupine Pošta Slovenije zahteval tudi pregled in evalvacijo vseh že začetih in načrtovanih 
investicij in strateških projektov ter osredotočenje na ključne razvojne investicije, ki smo jih v veliki meri izpeljali.
Tako kot v mnogih drugih gospodarskih družbah je tudi v Skupini Pošta Slovenije epidemija COVIDA-19 v letu 2020 v veliki meri 
vplivala na poslovanje. V Pošti Slovenije smo beležili upad pisemskih pošiljk in storitev iz poslovne mreže, po drugi strani pa smo 
beležili hitro rast paketov zaradi rasti spletnega nakupovanja. Ponovna razglasitev epidemije v drugi polovici oktobra 2020 in z njo 
povezani ukrepi za zajezitev širjenja COVIDA-19 so znatno vplivali na povečanje oddaje paketnih pošiljk, kar je vplivalo na težave v 
predelavi paketov in v poštni mreži. Rast prihodkov od paketnih storitev je ob koncu leta pokrila celotno izgubo prihodkov na vseh 
ostalih segmentih poslovanja.
Padec svetovne gospodarske aktivnosti kot posledica ukrepov za zajezitev širjenja COVIDA-19 je negativno vplival tudi na poslovanje 
Skupine Intereuropa (v nadaljevanju tudi: Skupina IE) , ki se odraža v 6-odstotnem padcu prihodkov od prodaje glede na leto 2019. 
Izvajanje aktivnosti in ukrepov, potrebnih za preprečitev širjenja COVIDA-19, se nadaljuje tudi v letu 2021. 
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2.1 POROČILO O VODENJU IN UPRAVLJANJU 
 SKUPINE POŠTA SLOVENIJE 

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 tudi: Akt o ustanovitvi) ima nadzorni svet šest članov, 
od katerih štiri člane imenuje ustanovitelj, dva člana pa izvoli svet delavcev. Člani nadzornega sveta (NS) 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 (v nadaljevanju tudi: NS) so določene v 15. členu Akta o ustanovitvi. 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 2020 so nadzorni svet sestavljali:
• Matjaž Šifkovič, predsednik,
• Dejan Kastelic, namestnik predsednika,
• Matjaž Fortič in
• Zdravko Selič

ter predstavnika delavcev:
• Božidar Pograjc in 
• Aleš Arnejčič, oba do 12. januarja 2020,

od 13. januarja 2020 pa kot predstavnika delavcev:
• Dijana Kos in 
• Saša Gržinić.

Matjaž Šifkovič,
rojen leta 1967 v Kranju, po izobrazbi magister poslovnih ved.
V družbi Petrol d. d., Ljubljana je zaposlen od leta 1988. Prva leta je bil zaposlen v Območni enoti Maloprodaje Ljubljana – Kranj, od 
leta 1998 je kot nadzornik – finančni revizor zaposlen na sedežu podjetja Petrol d. d., Ljubljana v Trgovini – maloprodaji. Na trgih 
jugovzhodne Evrope je deloval v odvisnih družbah na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in na Kosovu. Od leta 2009 je kot 
direktor vodil Maloprodajno območje Maribor – Murska Sobota in Območno enoto Maloprodaje Ljubljana – Kranj, od leta 2015 
je direktor Maloprodaje Slovenije. Na delovnem mestu direktorja Organizacije in upravljanja prodajnega mesta se dnevno srečuje 
z naslednjimi aktivnostmi: pripravo strateških usmeritev za nadaljnji razvoj Petrolove maloprodajne mreže, optimizacijo poslovnih 
procesov s fokusom na zaposlenih in strankah, pripravo kakovostnih procesov dela za zaposlene ob upoštevanju načela enostavnosti 
in učinkovitosti, izvedbo projektnih aktivnosti in uvedbo digitalnih rešitev na prodajna mesta z namenom uvedbe novih načinov 
sodelovanja kupca v nakupnem procesu in uvedbe novih načinov izročanja vrednosti kupcu, razvojem in upravljanjem modelov 
upravljanja prodajnih mest, prenosom dobrih praks na trge jugovzhodne Evrope. 
Z novembrom 2018 je nastopil mandat člana Nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o ter prevzel funkcijo predsednika nadzornega 
sveta in predsednika kadrovske komisije.

Dejan Kastelic,
rojen leta 1977 v Celju, diplomirani inženir elektrotehnike. Poslovno pot je začel kot sistemski administrator v podjetju Amis, prvem 
alternativnem ponudniku širokopasovnih storitev, in leta 2004 nastopil funkcijo tehničnega direktorja skupine, kar je ostal vse do 
leta 2009. Naslednja tri leta je svoja vodstvena znanja gradil v globalnem velikanu IBM, kjer je prvo leto vodil Integracijske storitve 
za Slovenijo, v naslednjih dveh letih pa deloval kot vodja tehničnih kadrov za srednjo Evropo in Bližnji vzhod z Afriko. Leta 2012 ga je 
poslovna pot peljala nazaj v telekomunikacije. Pridružil se je Skupini Telekom Avstrija, ki danes deluje pod blagovno znamko A1, in 
naslednjih pet let, vse do začetka leta 2017, kot izvršni direktor, odgovoren za tehniko (CTIO), deloval na področju Srbije, Slovenije in 
Bolgarije. Leta 2017 se je pridružil Skupini Ooredoo iz Katarja, ki ga je napotila v njihovo največjo podružnico v Indoneziji, PT Indosat 
Ooredoo Tbk, v funkciji izvršnega direktorja, odgovornega za tehniko (CTIO). Leta 2020 se je pridružil Skupini Vodacom v Južni Afriki 
v funkciji izvršnega direktorja za tehniko (CTIO) za Skupino. Je tudi član nadzornega sveta hčerinskih podjetij v Lesotu, Tanzaniji in 
Mozambiku. Poleg poglobljenega znanja in mednarodnih izkušenj na področju tehnike, IT-storitev, digitalizacije poslovanja in financ 
ima izrazit čut za delo z ljudmi. V poslovnem svetu je znan kot zastopnik sprememb in reševalec problemov z agilnimi pristopi, z 
izrazito željo po nenehnem izpopolnjevanju in inovacijah ter sposobnostjo oblikovanja samozadostnih vodilnih ekip.
Z novembrom 2018 je nastopil mandat člana Nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. ter prevzel funkcijo namestnika predsednika 
nadzornega sveta. Od 12. februarja 2020 je član Revizijske komisije Nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o.
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Matjaž Fortič,
rojen leta 1959, iz Ljubljane, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, je svojo poslovno pot začel leta 1984 kot sistemski analitik 
v podjetju Iskra Avtomatika. Leta 1989 je bil soustanovitelj podjetja XENON FORTE, ki se je ukvarjalo z informacijskimi storitvami. Leta 
1991 je kariero nadaljeval pri podjetju ARTAKER GmbH na Dunaju (informacijske in tiskarske rešitve), kjer je bil regijski prodajni vodja 
za področje Balkana, hkrati pa je bil direktor podružnice ARTAKER Slovenija. Leta 1996 se je vrnil v Slovenijo, kjer je bil v podjetju 
ISKRA VEGA direktor prodaje in marketinga. V obdobju od 2000 do 2004 je bil na vodstvenih funkcijah v IT v podjetjih RCL in DISS, 
od 2005 do 2009 pa je bil direktor telekomunikacijskega podjetja ISKRATELING (Skupina ISKRATEL). V nadaljevanju je prek svojega 
svetovalnega podjetja FORTA sodeloval na različnih projektih, od leta 2013 do 2015 pa je bil direktor podjetja AVTO ŠERBINEK v 
Mariboru. Leta 2015 se je vrnil v podjetje XENON FORTE, kjer je izvršni direktor. Bil je član in predsednik nadzornega sveta družbe 
DATALAB d. d., leta 2017 je pridobil certifikat Združenja nadzornikov Slovenije. Ima ekspertna znanja s področij digitalizacije poslovanja, 
informacijske podpore, upravljanja in optimizacije procesov, dokumentov, poleg tega pa ima tudi veliko izkušenj in referenc na 
področju vodenja prodaje in upravljanja odnosov s partnerji in strankami. Z novembrom 2018 je nastopil mandat člana Nadzornega 
sveta Pošte Slovenije d. o. o. ter prevzel funkcijo predsednika njegove revizijske komisije. Je član Združenja nadzornikov Slovenije.

Zdravko Selič,
rojen 25. decembra 1956, iz Ljubljane, univerzitetni diplomirani ekonomist, je svojo poslovno pot začel v družbi Slovenijales zunanja 
trgovina, kjer je pokrival področje izvoza pohištva na trg ZDA. Od leta 1992 je deloval v podjetju TEHNO IMPEX kot vodja izvoza 
produktov kovinske industrije. Od leta 2004 je direktor podjetja Tehno Mobil d. o. o., ki deluje na področju mobilnih telekomunikacij. 
Od novembra 2019 do novembra 2020 je opravljal naloge predsednika uprave podjetja Delo Prodaja d. d. V svoji poslovni karieri je bil 
tudi član nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe. Od 8. novembra 2018 je član Nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. in 
član Revizijske komisije Nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. ter član Kadrovske komisije Nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o.

Božidar Pograjc,
rojen leta 1970, iz Zagorja ob Savi, se je po zaključeni srednji ekonomski šoli zaposlil v PTT-podjetju. Po preoblikovanju PTT podjetja 
Slovenije leta 1995 je delo nadaljeval na istem delovnem mestu kot pismonoša v novoustanovljeni družbi Pošta Slovenije d. o. o. Na 
omenjenem delovnem mestu je zaposlen še danes. Najprej je bil predsednik sindikata PE Trbovlje, vseskozi vnet zagovornik delavskih 
pravic. Trenutno je član Sveta delavcev Pošte Slovenije d. o. o., kjer od 12. januarja 2020 nadaljuje svoj peti mandat, dva mandata pa 
je svet delavcev tudi vodil. Funkcijo nadzornika Pošte Slovenije d. o. o. je opravljal tri mandate. Je v fazi pridobivanja višje izobrazbe. 

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 organizator dela na pošti Ptuj. Leta 2011 je bil prvič izvoljen v Svet delavcev 
Pošte Slovenije d. o. o., januarja 2016 pa ponovno. V novem mandatu je bil kot predstavnik delavcev izvoljen tudi v Nadzorni svet 
Pošte Slovenije d. o. o. V letu 2020 je funkcijo člana nadzornega sveta opravljal do 12. januarja 2020.

Dijana Kos,
rojena leta 1966. Zaposlena v družbi od 1989. leta, na delovnem mestu poštne uslužbenke. Po zaključenem srednješolskem 
izobraževanju, smer vzgojitelj predšolskih otrok, se je naprej zaposlila v vrtcu. Ob izteku zaposlitve za določen čas v stroki je bila na 
porodniškem dopustu, po zaključku porodniške pa ni bilo prostih delovnih mest na področju vzgoje. Zaposlila se je pri takratnem 
PTT podjetju. Ves čas je delala v prometu. Med leti 1997 in 2000 bila tudi vodja manjše pošte, drugače pa delala na okencu na več 
poštah. Najprej je bila nekaj let predsednica sindikata, že četrti mandat je predstavnica tudi v Svetu delavcev Pošte Slovenije d. o. o., v 
prejšnjem mandatu je bila podpredsednica sveta delavcev. Vso svojo delovno dobo je aktivna na področju varovanja pravic delavcev 
in se zavzema za aktivno soparticipacijo zaposlenih zaradi zagotavljanja uspešnega poslovanja družbe in spoštovanja zaposlenih.

Saša Gržinić,
rojen leta 1980, iz Izole, je leta 1999 končal srednjo ekonomsko šolo. Na Pošti Slovenije je leta 2003 začel delati kot študent, leta 2004 
pa se je zaposlil na delovnem mestu pismonoše. Zaradi zdravstvenih težav je leta 2019 moral zamenjati delovno mesto, tako da je 
nadaljeval z delom na delovnem mestu sodelavca na pošti. Leta 2020 je bil prvič izvoljen v Svet delavcev Pošte Slovenije d. o. o. Kot 
predstavnik delavcev je bil izvoljen tudi v Nadzorni svet Pošte Slovenije d. o. o. Je član Združenja nadzornikov Slovenije.
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Tabela 1: Sestava nadzornega sveta in komisij v letu 2020
Ime in priimek Funkcija  

(predsednik, namestnik, član NS)
Prvo  

imenovanje na 
funkcijo

Zaključek 
/ funkcije 
mandata

Predstavlja 
kapital / 

zaposlene

Udeležba na 
sejah NS glede 

na skupno  
število sej NS Spol

Državljanstvo Letnica  
rojstva

Matjaž Šifkovič predsednik nadzornega sveta  
in predsednik kadrovske komisije

8. 11. 2018 8. 11. 2022 kapital 13/14 moški slovensko 1967

Dejan Kastelic namestnik predsednika nadzornega sveta 8. 11. 2018 8. 11. 2022 kapital 13/14 moški slovensko 1977

Matjaž Fortič član nadzornega sveta in predsednik 
revizijske komisije

8. 11. 2018 8. 11. 2022 kapital 14/14 moški slovensko 1959

Zdravko Selič član nadzornega sveta 8. 11. 2018 8. 11. 2022 kapital 14/14 moški slovensko 1956

Božidar Pograjc član nadzornega sveta 12. 1. 2016 12. 1. 2020 zaposlene / moški slovensko 1970

Aleš Arnejčič član nadzornega sveta 12. 1. 2016 12. 1. 2020 zaposlene / moški slovensko 1970

Dijana Kos članica nadzornega sveta 13. 1. 2020 13. 1. 2024 zaposlene 14/14 ženski slovensko 1966

Saša Gržinić član nadzornega sveta 13. 1. 2020 13. 1. 2024 zaposlene 14/14 moški slovensko 1980

Ime in priimek Izobrazba Strokovni profil Neodvisnost 
po  

23. členu  
Kodeksa 

Obstoj 
nasprotja 
interesa

Članstvo v  
organih nadzora  

drugih družb

Članstvo v 
komisijah 
(revizijska, 
kadrovska)

Predsednik 
/ član

Udeležba na  
sejah komisij glede 
na skupno število  

sej komisij

Matjaž Šifkovič magister  
poslovnih ved

organizacija dela poslovnih 
procesov, strateško vodenje in 

razvoj projektov

da ne ne kadrovska predsednik 3/3

Dejan Kastelic diplomirani inženir 
elektrotehnike

tehnologija in razvoj 
informacijskih storitev, 

digitalizacija poslovanja, M&A 
in prestrukturiranje družb

da ne da; Vodacom 
Mozambique, Vodacom 

Lesotho, Vodacom 
Tanzania

revizijska od 
12.2.2020

član 8/9

Matjaž Fortič univerzitetni 
diplomirani inženir 

elektrotehnike

digitalna transformacija, 
IT-podpora, optimizacija 

procesov

da ne ne revizijska predsednik 9/9

Zdravko Selič univerzitetni 
diplomirani 
ekonomist

organizacija prodajne 
in nabavne funkcije, 

prestrukturiranje podjetja

da ne ne kadrovska  
in revizijska

član 3/3 -KADROVSKA 
KOMISIJA; 6/9-RE-
VIZIJSKA KOMISIJA

Božidar Pograjc ekonomski tehnik / da ne ne revizijska član /

Aleš Arnejčič ekonomski tehnik / da ne ne kadrovska član /

Dijana Kos vzgojiteljica  
predšolskih otrok

/ da ne ne / / /

Saša Gržinić ekonomski tehnik sodelavec na pošti da ne ne / / /

Tabela 2: Zunanji član v komisijah (revizijska, kadrovska, komisija za prejemke …)
Ime in priimek Komisija Udeležba na sejah 

komisij glede na 
skupno število 

sej komisij 

Spol

Državljanstvo Izobrazba
Letnica 
rojstva

Strokovni profil Članstvo  
v organih nad-
zora z družbo 
nepovezanih 

družb

Katarina  
Sitar Šuštar

zunanja članica 
revizijske komisije

9/9 ženski slovensko MBA, magistrica  
poslovnih ved

1971 revizija (zunanja, notranja), 
finančno računovodstvo 

ne

Jasna Brovč  
Potokar

zunanja članica 
kadrovske komisije

3/3 ženski slovensko univerzitetni  
diplomirani organizator 

dela kadrovsko  
izobraževalne smeri

1957 kadrovik in direktor podjetja 
BP VISION d.o.o.

ne

Poslovodstvo je lahko sestavljeno iz enega do treh članov, v letu 2020 so ga sestavljali generalni direktor in člana poslovodstva. Vse 
člane poslovodstva imenuje nadzorni svet, njihov mandat traja pet let, z možnostjo ponovne izvolitve. Kadar ima poslovodstvo več 
kot enega člana, družbo zastopata dva člana skupaj, sicer pa družbo samostojno 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 2020 so bili v poslovodstvu:
• mag. Boris Novak, generalni direktor,
• mag. Andrej Rihter, član poslovodstva, in
• Vinko Filipič, član poslovodstva.

Predstavniki poslovodstva Pošte Slovenije so bili v letu 2020 tudi člani nadzornih svetov v nekaterih drugih družbah, in sicer: 
• mag. Boris Novak v nadzornem svetu Športne loterije d. d. do avgusta 2020 in v nadzornem svetu Intereurope d. d. ter neizvršni 

direktor upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank;
• mag. Andrej Rihter v nadzornem svetu družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in nadzornem svetu Intereurope d. d.;
• Vinko Filipič v nadzornem svetu Športne loterije d. d. od avgusta 2020 in nadzornem svetu Intereurope d. d.
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Letno poročilo 2020

Mag. Boris Novak, generalni direktor
Rodil se je leta 1963. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Ob delu je zaključil magistrski študij in pridobil naziv 
magistra znanosti na Fakulteti za državne in evropske študije. 
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 področij 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 NS ČZP Večer d. o. o., predsednik in član NS Dravskih elektrarn d. o. o., namestnik predsednika in član NS 
EPPS, d. o. o., namestnik predsednika in član NS PBS, d. d., ter neizvršni direktor upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev 
bank. Zdaj je predsednik nadzornega sveta Intereurope d. d. V okviru korporativnega članstva Pošte Slovenije je član Združenja 
nadzornikov Slovenije.
15. maja 2012 ga je Nadzorni svet Pošte Slovenije d. o. o. imenoval za generalnega direktorja Pošte Slovenije za petletno obdobje. 
15. marca 2017 pa mu je podelil še en mandat za prihodnje petletno obdobje. Nov mandat je nastopil 16. maja 2017. 
S 1 aprilom 2021 je vodenje Pošte Slovenije prevzel dosedanji predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije Tomaž Kokot, ki ga je 
nadzorni svet na svoji seji 30. marca 2021 imenoval za začasnega generalnega direktorja. 

Mag. Andrej Rihter, član poslovodstva 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. 
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, kasneje člana poslovodstva.
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 družbe 
Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in namestnik predsednika nadzornega sveta Intereurope d. d. Hkrati je tudi član upravnega 
odbora na Gospodarski zbornici Slovenije, predsednik Združenja za promet na Gospodarski zbornici Slovenije ter član skupščine 
Gospodarske zbornice Slovenije. 
12. avgusta 2015 je nastopil svoj prvi petletni mandat na mestu namestnika generalnega direktorja Pošte Slovenije, ki ga je od 16. 
maja 2017 nadaljeval na mestu člana poslovodstva. 10. julija 2020 mu je Nadzorni svet Pošte Slovenije d. o. o. podelil še en mandat 
za prihodnje petletno obdobje. Nov mandat je nastopil 13. avgusta 2020.

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 in je član 
strateškega sveta VSŠ Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana.
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 član nadzornega sveta Intereurope d. d., član nadzornega sveta Športne loterije d. d. in 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. Je aktivni član 
poslovnega kluba SLO-CRO.
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.
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Tabela 3: Sestava poslovodstva v letu 2020
Ime in 
priimek

Funkcija 
(predsednik, 

član)

Področje dela v upravi Prvo  
imenovanje 
na funkcijo

Zaključek 
funkcije / 
mandata Spol

Državljan-
stvo

Letnica 
rojstva

Izobrazba Članstvo v organih nadzo-
ra z družbo nepovezanih 

družb

Boris Novak  generalni 
direktor* 

 kadrovske, pravne 
zadeve, mednarodni 
odnosi, informacijska 

tehnologija, prodaja in 
razvoj informacijskih storitev, 

korporativna varnost in 
nadzor, notranja revizija, 

korporativno komuniciranje  
in poslovne enote 

15. 5. 2012 31.3.2021  moški  slovensko 1963 univ. dipl. 
prav., 

magister 
znanosti

 član nadzornega sveta 
Intereurope d. d.; do avgusta 
2020 član nadzornega sveta 

Športne loterije d. d. 

Andrej Rihter  član 
poslovodstva 

 tehnologija in globalna 
logistika, investicije in  

nabava, poslovne enote  
po dogovoru z  

generalnim direktorjem 

12. 8. 2015 13. 8. 2025  moški  slovensko 1970 univ. dipl. inž. 
tehnol. prom., 

magister 
znanosti

 član nadzornega sveta 
družbe SLOVENSKI DRŽAVNI 

GOZDOVI, d. o. o.;  
član upravnega odbora na 

Gospodarski zbornici Slovenije; 
predsednik Združenja za 
promet na Gospodarski 
zbornici Slovenije; član 
skupščine Gospodarske 

zbornice Slovenije 

Vinko Filipič  član 
poslovodstva 

 prodaja, tržno komuniciranje, 
razvoj, računovodstvo, 

finance, kontroling, poslovne 
enote po dogovoru z 

generalnim direktorjem 

27. 3. 2007 29. 3. 2022  moški  slovensko 1971 univ. dipl. 
ekon.

 član nadzornega sveta 
Intereurope d. d.; od avgusta 
2020 član nadzornega sveta 

Športne loterije d. d.

*S 1. aprilom 2021 je vodenje Pošte Slovenije prevzel dosedanji predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije Tomaž Kokot, ki ga je nadzorni svet na 
svoji seji 30. marca 2021 imenoval za začasnega generalnega direktorja. 

Odvisne družbe
Organa odločanja odvisne družbe EPPS sta skupščina družbe in poslovodstvo. Poslovodja družbe je mag. Vili Hribernik. 
Organa odločanja odvisne družbe PS Moj paket sta skupščina družbe in direktor. Skupščino družbe predstavlja edini družbenik, tj. 
Pošta Slovenije. Direktor družbe je Aleksander Majhen.
Organa odločanja odvisne družbe PS Logistika sta skupščina družbe in poslovodstvo. Skupščino družbe predstavlja poslovodstvo 
Pošte Slovenije. Poslovodstvo družbe predstavljata direktorja Damijan Vajs in Marko Grden. 
Organi odločanja odvisne družbe APS PLUS so skupščina in poslovodstvo. Do aprila 2020 je bila sestavljena iz dveh družbenikov – 
Pošte Slovenije in Mikrografije, sedaj jo predstavlja edini družbenik, tj. Pošta Slovenije. Do aprila 2020 je družba imela še nadzorni 
odbor, ki so ga sestavljali:
• Iztok Renčelj, predsednik, 
• mag. Martin Mlakar, član, in 
• Boštjan Gaberc, član.

Direktor družbe je bil do 7. avgusta 2020 Boštjan Gruden, od 8. avgusta 2020 naprej pa je direktor Iztok Renčelj.
Organa odločanja odvisne družbe IPPS sta skupščina družbe in direktor. Skupščino družbe predstavlja edini družbenik, tj. Pošta 
Slovenije. Direktor družbe je 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 do avgusta 2020, Vinko Filipič od avgusta 2020). Upravo sestavljajo 
do trije člani.
Organi odločanja odvisne družbe Intereuropa d. d. so skupščina družbe, nadzorni svet in uprava. Uprava družbe ima lahko največ 
štiri člane. Sestavo uprave in konkretno število članov uprave določi nadzorni svet s sklepom. V letu 2020 je bila uprava tričlanska. 
Upravo so sestavljali predsednik uprave Marko Cegnar ter člana uprave Marko Rems in Matija Vojsk. Od 13. novembra 2020 je 
uprava dvočlanska, sestavljata jo predsednik uprave Marko Cegnar in član uprave Marko Rems. Nadzorni svet ima šest članov, to so 
predsednik mag. Boris Novak, namestnik predsednika mag. Andrej Rihter in člani Vinko Filipič, Milan Perović, Zlatka Čretnik in Tjaša 
Benčina. Organi določanja odvisnih družb v Skupini Intereuropa so predstavljene v letnem poročilu Skupine Intereuropa in družbe 
Intereuropa d. .d. za leto 2020 (Poglavje 1.2.4. Predstavitev družb Skupine Intereuropa).
Organi odločanja družbe AD Intereuropa – Logističke usluge Beograd so skupščina delničarjev in odbor direktorjev. Odbor 
direktorjev je sestavljen iz petih članov. Trije člani odbora direktorjev so neizvršni direktorji, dva člana pa sta izvršna direktorja. V letu 
2020 so bili do 4. avgusta 2020 neizvršni direktorji Miha Romih kot predsednik odbora direktorjev ter Matjaž Ujčič in Dragana Kačar 
kot neizvršna člana odbora direktorjev. Izvršna člana sta bila do 4. avgusta 2020 Zoran Stolica kot generalni direktor in Robert Šprem 
kot neizvršni direktor. Od 4. avgusta 2020 so bili neizvršni direktorji Matija Vojsk kot predsednik odbora direktorjev ter Miha Romih in 
Miloš Đurković kot neizvršna člana odbora direktorjev. Od 4. avgusta 2020 sta izvršna direktorja Darko Skrnički kot generalni direktor 
in Dragana Kačar kot neizvršna direktorica. Dne 1. decembra 2020 sta namesto Matije Vojska in Mihe Romiha postala neizvršna člana 
odbora direktorjev Marko Rems kot generalni direktor in Vesna Kos Tomažič kot neizvršna direktorica. 
Organi odločanja Zetatrans A.D. Podgorica so skupščina delničarjev, odbor direktorjev in izvršni direktor. Odbor direktorjev je 
sestavljen iz treh članov, izvršni direktor ni član odbora direktorjev. V letu 2020 so bili do 29. junija 2020 člani odbora direktorjev 
Matjaž Ujčič kot predsednik odbora direktorjev ter Miha Romih in Dalibor Stojanov kot člana odbora direktorjev. Od 29. junija 2020 
je namesto Daliborja Stojanova na mesto člana odbora direktorjev imenovan Matija Vojsk, ki je obenem od 29. junija 2020 tudi 
predsednik odbora direktorjev. V letu 2020 je bil izvršni direktor Tomaž Koder. 
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 do 24. avgusta 2020, Vinko Filipič od 25. avgusta 2020). Upravo 
sestavljajo do trije člani.

Letno poročilo 2020
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2.1.2 Poročilo o delu Notranje revizije v Skupini Pošta Slovenije
Notranja revizija Pošte Slovenije (v nadaljevanju: NR) je samostojna organizacijska enota, ločena od drugih organizacijskih enot ter 
organizacijsko neposredno podrejena poslovodstvu, funkcijsko pa nadzornemu svetu Pošte Slovenije. Tak način organiziranosti ji 
omogoča, da je neodvisna od revidiranih področij oz. drugih organizacijskih enot Pošte Slovenije. Delovanje temelji na Pravilniku o 
delovanju Notranje revizije, navodila za delo pa so opredeljena v Priročniku za delo notranjih revizorjev.
Načrtovanje delovanja NR temelji na osnovi analize tveganj pri delovanju in kontroliranju ključnih poslovnih procesov, ki potekajo 
v Pošti Slovenije, ter na osnovi prepoznanih tveganj strokovnih področij. Obseg in razpored notranjerevizijskih nalog je opredeljen 
v strateških usmeritvah in letnem načrtu delovanja NR.
V letu 2020 so revizorji v NR opravili notranje revizijske preglede in svetovanja na področjih poslovanja družbe, kot so področje 
trženja in prodaje, nabave, logistike, področje informacijske tehnologije in informacijske varnosti, strateškega upravljanja in vodenja, 
ter na področju poslovanja družb v Skupini Pošta Slovenije brez Skupine Intereuropa. 
Pri opravljanju revizijskih pregledov je poudarek na 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.
O ugotovitvah in priporočilih za izboljšanje notranjih kontrol za obvladovanje tveganj NR redno obvešča revidirane osebe in 
poslovodstvo Pošte Slovenije, četrtletno pa tudi revizijsko komisijo nadzornega sveta.
V skladu s programom zagotavljanja in izboljševanja kakovosti je Notranja revizija opravila notranjo presojo kakovosti. V letu 2020 
je zunanji presojevalec opravil tudi zunanjo presojo kakovosti, ki je potrdil, da je Notranja revizija Pošte Slovenije na splošno skladna 
s Hierarhijo pravil notranjega revidiranja, kar pomeni, da je delovanje Notranje revizije Pošte Slovenije skladno z Mednarodnimi 
standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju. O izsledkih je Notranja revizija poročala poslovodstvu in organu nadzora.
V letu 2020 so bili v NR zaposleni dva notranja revizorja in revizor informacijskih sistemov. Vsi zaposleni v NR imajo ustrezne strokovne 
nazive. Poleg revizijskih pregledov so zaposleni v NR v letu 2020 izvajali tudi svetovalne storitve ter sodelovali z zunanjim revizorjem 
pri revidiranju letnega poročila Pošte Slovenije d. o. o. in Skupine Pošta Slovenije za poslovno leto 2019. 
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 dne 31. maja 2018 sprejela sklep, da soglaša, da se za revizorja letnega poročila Skupine Pošta Slovenije in Pošte 
Slovenije ter za revidiranje ločenih računovodskih izkazov izvajalca univerzalne poštne storitve za leto 2018 imenuje revizijska družba 
Deloitte revizija d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana. Revizijska družba je bila imenovana za obdobje treh let (od 2018 do 2020) 
in revidira izkaze deveto leto zapored.
V aprilu 2020 je bila opravljena revizija računovodskih izkazov in letnega poročila za leto 2019 za odvisno družbo EPPS, ki jo je izvedla 
revizijska družba Deloitte d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.
Skupščina družbe EPPS je na svoji seji dne 30. maja 2018 za revizorja letnih računovodskih izkazov za obdobje 2018–2020 imenovala 
revizijsko družbo Deloitte revizija d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana. 
V aprilu 2020 je bila opravljena letna revizija računovodskih izkazov in letnega poročila za leto 2019 za odvisno družbo PS Logistika 
d. o. o., ki jo je izvedla revizijska družba Deloitte revizija d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.
Skupščina družbe PS Logistika je na svoji seji dne 30. maja 2018 za revizorja letnih računovodskih izkazov za obdobje 2018–2020 
imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.
Ravno tako je bila v aprilu 2020 opravljena letna revizija računovodskih izkazov in letnega poročila za leto 2019 za odvisno družbo 
IPPS d. o. o., ki jo je izvedla revizijska družba Deloitte revizija d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.
Skupščina družbe IPPS je na svoji seji dne 30. maja 2018 za revizorja letnih računovodskih izkazov za obdobje 2018–2020 imenovala 
revizijsko družbo Deloitte revizija d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.
Skupščina delničarjev družbe Intereuropa d. d. je za revizijo računovodskih izkazov družbe Intereuropa d. d. in Skupine Intereuropa 
za leta 2019, 2020 in 2021 imenovala revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 
Ljubljana.
Ostale odvisne družbe Skupine Pošta Slovenije brez Skupine Intereurope po kriterijih Zakona o gospodarskih družbah ne dosegajo 
velikosti srednje velike ali velike družbe, zato po zakonu njihovih računovodskih izkazov ni treba samostojno revidirati. 
Stroški revizijskih storitev Skupine Pošta Slovenije so predstavljeni v poglavju 4.6 Pojasnila k računovodskim izkazom Skupine Pošta 
Slovenije, v pojasnilu 32.

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, Kodeksom korporativnega upravljanja družb s 
kapitalsko naložbo države (november 2019, v nadaljevanju tudi: Kodeks), Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga 
(priporočila so bila v avgustu 2020 prenovljena, do takrat je veljala različica iz marca 2018) ter Aktom o ustanovitvi z dne 26. avgusta 
2019 družba kot del poslovnega poročila daje naslednjo izjavo o upravljanju Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije d. o. o.:

Letno poročilo 2020



- 35 -

Sklicevanje na Kodeks 

Skupina Pošta Slovenije in Pošta Slovenije d. o. o. pri svojem poslovanju in poročanju dosledno upoštevata določila Kodeksa 
korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, dostopnega na spletni strani SDH, d. d., https://www.sdh.si/Data/
Documents/pravni-akti/Kodeks%20korporativnega%20upravljanja_marec%202021%20(1).pdf
razen točk:
• 6.2 do 6.2.6 – delno skladni, v izvajanju. Pošta Slovenije je potrdila projekt nasledstvene politike in razvoja ključnih kadrov, v okviru 

katerega so v teku aktivnosti v skladu z določili Kodeksa kot tudi širše, saj Pošta Slovenije izvaja tudi identifikacijo kadrov, ki bi 
lahko bili kandidati za druga ključna delovna mesta v družbi in ne samo za prevzem poslovodnih funkcij, kot tudi zagotavlja ciljno 
usmerjen razvoj zaposlenih, znižanje tveganja odhodov zaposlenih na ključnih delovnih mestih, ustvarja bazo talentov, ki se jih 
razvija za prevzemanje strateških/ključnih delovnih mest.
Cilji projekta so:
• zagotoviti kontinuiteto pri poslovanju družbe;
• identificirati kadre, ki bi bili lahko primerni kandidati za prevzem poslovodnih funkcij, upoštevajoč strateške cilje družbe;
• identificirati kadre, ki bi lahko bili kandidati za druga ključna delovna mesta v družbi;
• ciljno usmerjen razvoj zaposlenih (osredotočen na talente – vlaganja v »prave« ljudi);
• znižati tveganje odhodov zaposlenih na ključnih delovnih mestih;
• povečati zavzetost zaposlenih;
• povečati atraktivnost družbe kot delodajalca (lažje zaposlovanje in večja verjetnost zaposlitve talentov – strateška konkurenčna 

prednost);
• ustvariti bazo talentov, ki se jih razvija za prevzemanje strateških/ključnih delovnih mest;
• Izdelan je kompetenčni model Pošte Slovenije za vsa delovna mesta. Izvedene so bile skupinske supervizije za vodstveni kader 

in na podlagi zaključenih supervizij pripravljena analiza in predlogi nadaljnjih aktivnosti, ki so v teku.
• 6.8 do 6.9.9 – člane nadzornega sveta in postopek izbire članov nadzornega sveta izpelje skupščina oziroma SDH.
• 6.11 – za zunanjo članico revizijske komisije NS je NS odobril plačilo v višini, ki je skladna s smernicami Združenja nadzornikov 

Slovenije, natančneje Priporočili za revizijske komisije, 2017, in sicer: za opravljanje funkcije mesečni znesek in znesek sejnine za 
udeležbo na posamezni seji, pripada pa ji tudi povračilo potnih stroškov. Za zunanjo članico kadrovske komisije (KK) NS pa je NS 
s sklepom določil pavšalni znesek za udeležbo na seji, upoštevajoč specifiko zadolžitev v okviru KK NS ter višino, ki je običajna za 
to strokovno področje.

• 6.13 do 6.13.3 – NS je v začetku februarja 2021 pristopil k izvedbi vrednotenja dela nadzornega sveta (samoocenjevanja), ki ga 
zaradi menjave članov NS za leto 2020 ni izvedel.

• 6.16.1 – delno skladni. Predsednik NS je tudi predsednik KK NS. 
• 8.3 – delno skladni. Pri variabilnih prejemkih ne poročamo ločeno na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih meril, saj je variabilni 

del plače izračunan na podlagi sprejetih meril, ki prejemka ne ločujejo na dva dela. 
• 11 – delno skladni. Pošta Slovenije nima v celoti vzpostavljenega sistema korporativne integritete, kot ga predvidevajo Slovenske 

smernice korporativne integritete, ima pa vzpostavljen sistem anonimnih prijav nepravilnosti in nezakonitosti, ki ga je v lanskem letu 
tudi prenovila (izdala nov pravilnik, sistem razširila še na druge družbe v Skupini PS – brez Intereurope). Poleg tega ima vzpostavljen 
tudi mehanizem internih preiskav, tudi s sistemom izvajanja testov integritete, ter sistem notranjega nadzora in kontrol pri izvajanju 
procesov poštnega prometa. Uvedba funkcije pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto, vzpostavitev načrta integritete 
oz. protikorupcijskega programa in izobraževanje na področju skladnosti poslovanja in integritete so predvideni v letu 2021.

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

Skupina Pošta Slovenije in Pošta Slovenije d. o. o. pri poslovanju upoštevata priporočila SDH (dostopno na spletni strani: https://www.
sdh.si/Data/Documents/pravni-akti/Priporo%C4%8Dila%20in%20pri%C4%8Dakovanja%20SDH_avgust%202020.pdf ), razen točk:
• 4.4 in 4.5 – družba na spletni strani ne objavlja podatkov o realizaciji plačil, povezanih z zaposlenimi, kolektivni pogodbi in dogovorih 

s predstavniki delavcev, ampak zaposlene seznani z okrožnicami in prek intraneta;
• 5. »Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupin« – Skupina Pošta Slovenije in Pošta Slovenije d. o. o. ne uporabljata 

modela odličnosti EFQM, ampak model BSC (Balanced Scorecard);
• 6. »Skupščine družb« – SDH v imenu edinega družbenika izpelje skupščino na dan, ki ga praviloma ne sporoči vnaprej;
• 8.2 – družba je pristopila k aktivnostim za pripravo Akcijskega načrta za implementacijo načela Nacionalnega akcijskega načrta 

Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, ki ga bo sprejela v letu 2021. Pri tem bo sledila rokom za 
izvedbo posameznih zavez. 

• 9. (politika prejemkov in pravila o drugih pravicah članov organov vodenja so bila v letu 2016 sprejeta posebej za Pošto Slovenije 
in posebej (skupna) za njene odvisne družbe). Nadzorni svet Intereurope d. d. je v začetku leta 2020 (družba se je Skupini Pošta 
Slovenije pridružila konec leta 2019) sprejel Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d. d., družbi Interagent d. o. o. 
in Interzav d. o. o. sta manjši družbi, pri katerih se spoštujejo določbe ZPPOGD. Upoštevaje nova priporočila SDH iz avgusta 2020 
so ti akti delno usklajeni. V pripravi so spremembe akta, ki ureja prejemke in pravice članov poslovodstva Pošte Slovenije, in akta, 
ki velja za odvisne družbe v Skupini Pošta Slovenije. Po uskladitvi bodo akti upoštevali priporočila o določanju pravic v konkretni 
pogodbi s posameznim članom organa vodenja vsakič posebej, upoštevaje posebnosti poslovanja in druge okoliščine pri posamezni 
družbi po načelu skrbne presoje in ravnanja v dobro posamezne družbe; prav tako bodo na novo, v skladu s priporočili, opredeljene 
bonitete in ugodnosti ter posebni denarni prejemki.
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V letu 2020 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 (dostopna na spletni strani: (https://www.posta.si/o-posti-site/
Documents/Politika%20upravljanja%20dru%C5%BEbe.pdf) , Pravilniku o upravljanju in nadzoru družb v Skupini Pošta Slovenije iz 
februarja 2016, Pravilniku o korporativnem upravljanju tveganj v Skupini Pošta Slovenije iz oktobra 2016 in Etičnemu kodeksu Pošte 
Slovenije d. o. o. in njenih odvisnih družb iz oktobra 2016 (dostopno na spletni strani: https://www.posta.si/o-posti-site/Documents/
Eticni-kodeks-Poste-Slovenije.pdf)
V skladu s Pravilnikom o splošnih aktih družba vodi Register splošnih aktov (in aktov skupine). V registru so opredeljeni tudi skrbniki 
posameznega akta, upoštevaje strokovno področje, ki ga akt ureja. Pravilnik zaposlenim nalaga obveznost, in sicer od izdaje akta 
naprej za njegovo stalno ažurnost skrbi predlagatelj – skrbnik akta, ki je odgovoren za:
• stalno spremljanje področja oziroma vsebine urejanja s splošnim aktom,
• predlaganje in pripravo sprememb in/ali dopolnitev, način izvedbe oziroma uveljavitve sprememb in/ali dopolnitev splošnega akta 

pa je dolžan uskladiti z OE Pravne zadeve, preučitev smotrnosti priprave in pripravo prečiščenega besedila splošnega akta, če je 
ta bil deležen sprememb in/ali dopolnitev,

• popravo napak v splošnih aktih, 
• oblikovanje predloga tolmačenja splošnega akta in
• pošiljanje v objavo.

Etični kodeks Pošte Slovenije d. o. o. in njenih odvisnih družb

Etični kodeks predstavlja skupek moralnih in etičnih vrednot, ki vključujejo poslanstvo in vizijo Pošte Slovenije in njenih odvisnih 
družb ter vsebujejo splošna in temeljna izhodišča etičnega obnašanja oziroma ravnanja zaposlenih, na podlagi katerih so v etičnem 
kodeksu urejeni in opredeljeni medsebojni odnosi zaposlenih in odnosi do strank ter ravnanje z zaupnimi podatki, navzkrižje 
interesov, odgovornost zaposlenih za njihovo kršitev oziroma nadzor nad izvajanjem etičnega kodeksa ter sankcije v primeru 
kršitev etičnega kodeksa. 

Kodeks Intereurope d. d. 

Intereuropa d. d. je leta 2020 za svoj referenčni kodeks uporabljala Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga 27. 
oktobra 2016 sprejeli Ljubljanska borza, d. d., in Združenje nadzornikov Slovenije.

Politika raznolikosti 

V Skupini Pošta Slovenije ima zavedanje o pomenu raznolikosti sestave organov vodenja in nadzora velik pomen, saj raznolikost 
prispeva k celovitejšemu razumevanju poslovnega okolja, s čimer se zagotavlja večja učinkovitost delovanja organov družb v Skupini, 
uspešno dolgoročno poslovanje in poslovni ugled. S tem namenom sta poslovodstvo Pošte Slovenije in nadzorni svet Pošte Slovenije 
skupaj oblikovala Politiko raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Pošta Slovenije d. o. o. in Skupine Pošta Slovenije (»Politika 
raznolikosti«). O vsebini in sprejetju Politike raznolikosti je bil seznanjen tako ustanovitelj/skupščina kot tudi svet delavcev, prav tako 
pa je navedeni dokument objavljen na spletni strani družbe. Politika raznolikosti se uporablja zlasti pri naboru, selekciji kandidatov in 
podaji soglasja za člane organov vodenja in nadzora, pri naboru, selekciji kandidatov in izboru kandidatov v postopku nasledstva ter pri 
izvajanju samoocenjevanja dela nadzornega sveta, pri čemer se pri določanju optimalne sestave organov vodenja in nadzora v največji 
možni meri upošteva predvsem komplementarnost izobrazbe, strokovnih znanj in kompetenc, ustrezna kontinuiteta, uravnotežena 
zastopanost spolov, uravnoteženost strukture po starosti. Nadzorni svet Pošte Slovenije je v skladu s Kodeksom korporativnega 
upravljanja družb s kapitalsko naložbo države sprejel tudi dokument Optimalna velikost in kompetenčni profil članov nadzornega 
sveta Pošte Slovenije, ki obsega več vidikov raznolikosti sestave organa nadzora z vidika heterogenosti sestave po merilih, kot so 
spol, starost ter strokovne kompetence (ustrezna raven strokovne izobrazbe, zaželena znanja in izkušnje), ki je prav tako objavljen na 
spletni strani družbe. Izvajanje politike raznolikosti sicer spremlja nadzorni svet, pri čemer glede izvajanja politike raznolikosti glede 
članov v organu nadzora nadzorni svet nima pristojnosti, saj člane nadzornega sveta v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe Pošta 
Slovenije d. o. o. imenuje ustanovitelj.
Z vidika raznolikosti strokovnih kompetenc poslovodstva nadzorni svet skrbi za heterogenost sestave poslovodstva na način, da so 
pokrita vsa področja poslovanja in delovanja Skupine Pošta Slovenije glede na raznolikost strokovnih kompetenc poslovodstva, prav 
tako pa daje soglasje na razdelitev področij dela med člani poslovodstva. Raznolikost glede na spol ostaja glede na strukturo enaka, 
saj poslovodstvo družbe predstavljajo samo moški.

Graf 1: Prikaz strukture članov organov nadzora glede na spol
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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-1I, določilom v Kodeksu 
korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in določilom v Aktu o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. 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 in kontrole ključnih poslovnih procesov. 

Pošta Slovenije je procesno organizirana, sistem notranjih kontrol je razpršen po posameznih procesih. Direktorji na nivoju B-1 
so odgovorni lastniki celotnih procesov, kar pomeni, da so dolžni vzpostaviti ustrezne procese, jih preverjati in urediti ustrezne 
interne akte.
Pošta Slovenije d. o. o. ima svojo organizacijsko enoto Notranja revizija, ki glede na potrebe izvaja notranjerevizijske posle tudi v 
odvisnih družbah. Odgovornosti in pristojnosti so opredeljene v Pravilniku o delovanju Notranje revizije. Podrobneje v poglavju 2.1.2 
Poročilo o delu Notranje revizije v Skupini Pošta Slovenije.
Podrobneje o upravljanju s tveganji je v poglavju 2.8 Korporativno upravljanje tveganj Skupine Pošta Slovenije.

Računovodsko poročanje

Za računovodsko poročanje za Skupino Pošta Slovenija brez Intereurope in Pošto Slovenije d. o. o. je pristojna posebna organizacijska 
enota Pošte Slovenije. Delovanje organizacijske enote Finance in računovodstvo je urejeno s pravili in odgovornostmi, zapisanimi 
v Pravilniku o računovodenju in računovodskih usmeritvah. Učinkovite kontrole na področju računovodenja zagotavljajo podporo 
poslovanju in odločanju, pravilne, popolne in pravočasne računovodske podatke in računovodska in druga poročila ter skladnost z 
zakonskimi in drugimi zahtevami.
Namen notranjih kontrol je zagotoviti zanesljivost računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi zunanjimi 
in notranjimi predpisi. Z računovodskimi kontrolami družba obvladuje tveganja, povezana z:
• verodostojnostjo računovodskih podatkov: pomembne so predvsem knjigovodske listine kot dokazila o obstoju poslovnih dogodkov, 

iz katerih sta nedvoumno razvidni vsebina in vrednost poslovnih transakcij;
• popolnostjo računovodskih podatkov: družba jo zagotavlja z natančno določenimi postopki evidentiranja, določenimi v notranjih 

aktih, in z nadzorom delovanja teh postopkov;
• pravilnostjo računovodskih podatkov: družba jo zagotavlja s primerjavo podatkov v informacijskem sistemu s podatki na 

knjigovodskih listinah;
• razmejevanjem odgovornosti v poslovnih procesih in avtorizacijami za delo v informacijskem sistemu: natančno in dosledno 

določanje zadolžitev ter odgovornosti vpletenih pri posameznem poslovnem dogodku.

Pri sestavi računovodskih izkazov Skupine PS in pojasnil k njim družba zmanjšuje tveganja predvsem s:
• pregledno organizacijsko shemo obvladujoče družbe in njenih odvisnih družb;
• dosledno uporabo računovodskih usmeritev in politik;
• upoštevanjem rokovnika sestave računovodskih izkazov in pojasnil k njim.

Pomembno vlogo ima tudi informacijski sistem z vgrajenimi kontrolami. S sistemom avtorizacij je zagotovljeno, da uporabniki izvajajo 
samo tiste transakcije v informacijskem sistemu, za katere imajo pooblastila.

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

Nadzorni svet Pošte Slovenije d. o. o. 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. svet delavcev, če gre za člana nadzornega sveta, ki ju je izvolil svet delavcev. Svet delavcev 
mora odločati o odpoklicu oz. nezaupnici, če prejme pisno zahtevo reprezentativnega sindikata ali določenega števila delavcev, ki 
je potrebna za začetek postopka za odpoklic članov sveta delavcev. V primeru prenehanja mandata člana nadzornega sveta, ki ga je 
imenoval ustanovitelj, ta imenuje novega člana nadzornega sveta, če preneha mandat člana, ki ga je imenoval svet delavcev, ta izvoli 
novega člana. 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. Pravila delovanja komisij so določena s Poslovnikom o delu Nadzornega sveta Pošte Slovenije 
d. o. o. in za revizijsko komisijo s Poslovnikom o delu Revizijske komisije Nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. 
Pristojnosti nadzornega sveta so:
• nadzoruje vodenje poslov družbe; 
• poda soglasje k strateškemu razvojnemu programu in drugim dolgoročnim načrtom družbe;
• poda soglasje k letnemu poslovno-finančnemu načrtu družbe;
• imenuje revizijsko komisijo in druge komisije;
• preveri in potrdi letno poročilo družbe in predlog poslovodstva za uporabo bilančnega dobička ter o tem pripravi pisno poročilo 

za ustanovitelja;
• imenuje in odpokliče člane poslovodstva;
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• s člani poslovodstva sklepa pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo;
• odloča o višini prejemkov poslovodstva, pri čemer mora upoštevati veljavno zakonodajo in politiko prejemkov, ki jo je sprejel 

ustanovitelj;
• ustanovitelju poda predlog za imenovanje revizorja, ki mora temeljiti na predlogu revizijske komisije;
• daje soglasje k imenovanju, razrešitvi in prejemkom vodje Notranje revizije, k letnemu programu dela Notranje revizije ter k 

pravilniku, ki ureja delovanje Notranje revizije; če storitve notranje revizije opravljajo zunanji izvajalci, daje nadzorni svet soglasje 
k sklenitvi pogodbe, ki jo družba sklene z zunanjim izvajalcem, njeni spremembi in odpovedi s strani družbe;

• daje soglasje poslovodstvu za sprejemanje odločitev o imenovanju in razrešitvi direktorjev oz. poslovodij v odvisnih družbah, ki 
nimajo nadzornega sveta;

• sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta;
• odobri investicije, ki niso bile odobrene v poslovnem načrtu in katerih vrednost presega sto tisoč evrov;
• daje soglasje poslovodstvu za pridobivanje in razpolaganje s kapitalskimi naložbami (vključno z obremenitvami) ter za povečanje 

osnovnega kapitala v drugih družbah, ne glede na vrednost;
• daje soglasje poslovodstvu družbe za sprejemanje odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru statusnih in kapitalskih 

sprememb, za sprejemanje odločitev o potrjevanju investicijskih programov za investicije, ki presegajo en milijon evrov, če v 
odvisnih družbah nimajo nadzornega sveta;

• daje soglasje za delitev delovnih področij poslovanja med člani poslovodstva. Ne glede na navedeno lahko nadzorni svet samostojno 
sprejme odločitev o razdelitvi področij med člani poslovodstva;

• obravnava in odloča o drugih zadevah, skladno s predpisi in splošnimi akti družbe.

Poslovodstvo Pošte Slovenije ima enega ali več članov, vendar ne več kot tri. Če ima poslovodstvo več kot enega člana, je eden 
imenovan za generalnega direktorja, ki vodi in usklajuje delo poslovodstva. V letu 2020 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 kadarkoli odpokliče člane poslovodstva. Delitev delovnih področij znotraj poslovodstva, delovanje poslovodstva, 
pristojnosti, način dela in odločanja so določeni s Poslovnikom o delu poslovodstva, ki ga sprejmejo vsi člani poslovodstva soglasno. 
Ker ima poslovodstvo tri člane, družbo zastopa generalni direktor skupaj s še enim članom, v primeru enočlanskega poslovodstva 
pa je predvideno samostojno zastopanje. Člani poslovodstva imajo pravico prenesti pooblastila za zastopanje in pooblastila za 
sprejemanje poslovnih odločitev 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:
• pripravi in sprejme 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;
• 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 in prenehanju drugih družb, razen če Akt o ustanovitvi ne določa drugače;
• odloča o pridobivanju in razpolaganju s kapitalskimi naložbami (vključno z obremenitvami) ter o povečanju osnovnega kapitala v 

drugih družbah, razen če Akt o ustanovitvi ne določa drugače;
• odloča o drugih zadevah skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi akti družbe;
• opravlja druge naloge, ki jih zahteva učinkovito organiziranje in vodenje družbe.

Člani organov vodenja in nadzora, kot tudi zunanji člani komisij nadzornega sveta redno/obdobno preverjajo svojo neodvisnost ter 
izvajajo previdnostne ukrepe, da bi se izognili morebitnemu nasprotju interesov. Preverjanje kompetenčnih profilov članov organov 
nadzora izvede ustanovitelj družbe, saj je imenovanje članov nadzornega sveta v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. 
o. o. v njegovi izključni pristojnosti, oceno »fit & propper« za člane poslovodstva družbe Pošta Slovenije d. o. o. pa izvaja nadzorni svet.
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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• daje soglasje k strateškemu razvojnemu programu; 
• daje predhodno soglasje k ustanovitvi in prenehanju drugih družb ter k pridobivanju, razpolaganju s kapitalskimi naložbami, 

k povečanju osnovnega kapitala družbe ali obremenitvi kapitalskih vložkov družbe v druge družbe, kadar skupna vrednost 
posameznega pravnega posla presega en milijon evrov; 

• daje predhodno soglasje k sklenitvi pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se družba zaveže prenesti najmanj 10 odstotkov 
premoženja družbe, pri čemer ne gre za prenos po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (določbe o statusnih preoblikovanjih). 

Ustanovitelj lahko v skladu z določbo 505. člena ZGD-1 in Aktom o ustanovitvi izvaja pregled in nadzor nad delom poslovodstva. 
Akt o ustanovitvi in njegove spremembe sprejme ustanovitelj na skupščini.
Odvisne družbe EPPS, d. o. o., PS Moj paket d. o. o., PS Logistika d. o. o. in IPPS d. o. o. so v lasti ustanoviteljice Pošte Slovenije d. o. o. 
Družba Posita d. o. o. (prej APS PLUS d. o. o.) je bila v lasti ustanoviteljic Pošte Slovenije (55 %) in Mikrografije (45 %), od aprila 2020 
pa je v izključni lasti Pošte Slovenije. Družba Intereuropa je javna delniška družba in je v 80,89-odstotni lasti Pošte Slovenije d. o. o.
Organi odločanja odvisnih družb so ustanovitelj oz. skupščina in poslovodstvo, pri čemer ima družba PS Logistika d. o. o. dvočlansko 
poslovodstvo. Pristojnosti ustanoviteljev oz. skupščine, poslovodstev in organov nadzora so določene v aktih o ustanovitvi družb. 
Intereuropa d. d. je javna delniška družba s skupščino, šest članskim nadzornim svetom in upravo. Število članov uprave določi nadzorni 
svet s sklepom. Trenutno je določena dvočlanska uprava. Intereuropa d. d. je obvladujoča družba v Skupini Intereuropa. Skupina 
Intereuropa obsega 13 družb v devetih državah. Pristojnosti družbenikov oziroma delničarjev, poslovodstev in organov nadzora so 
določene v zakonodajah, statutih, družbenih pogodbah ali aktih o ustanovitvah odvisnih družb. Družbe Intereuropa logističke usluge 
d. o. o. Zagreb, Intereuropa Sajam d. o. o. Zagreb in Intereuropa RTC d.d. Sarajevo imajo dvotirni sistem upravljanja s skupščino in 
nadzornim svetom. Družba AD Intereuropa Beograd ima enotirni sistem upravljanja s petčlanskim odborom direktorjev, pri čemer sta 
dva izvršna in trije neizvršni direktorji. Družba Zetatrans AD Podgorica ima specifičen enotirni sistem s tričlanskim odborom direktorjev 
in izvršnim direktorjem, ki ni član odbora direktorjev. Družbe Interzav d. o. o., Intereuropa Kosova LLC Priština, Intereuropa Skopje 
d. o. o. Skopje in TFC ZTS Užgorod (UA) imajo zgolj skupščino družbenikov. Družbe Interagent d. o. o., Intereuropa Global Logistics 
Service Shpk Albania in TOV Intereuropa Ukraina pa so enosobne družbe, kjer edini družbenik odloča s sklepi. 

Maribor, 24. 5. 2021

Vinko Filipič    Mag. Andrej Rihter   Tomaž Kokot, mag.  
član poslovodstva    član poslovodstva    začasni generalni direktor
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2.1.5 Izjava uprave o nefinančnem poslovanju
Poslovodstvo Pošte Slovenije izjavlja, da poslovno poročilo Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije vključuje poročilo o nefinančnem 
poslovanju, ki vsebuje informacije o okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, o spoštovanju človekovih pravic ter o zadevah, 
povezanih z bojem proti korupciji in podkupovanju, v kontekstu in obsegu, potrebnem za razumevanje razvoja, uspešnosti in položaja 
Skupine Pošta Slovenije ter učinka njenih dejavnosti. 
Navedli smo glavna tveganja, ki so povezana z našimi dejavnostmi, vključno z našimi poslovnimi odnosi in storitvami, ter načine 
našega upravljanja teh tveganj. Razkrili smo tudi bistvene nefinančne kazalnike uspešnosti, pomembne za našo dejavnost.
Skupina Pošta Slovenije v letnem poročilu za leto 2020 razkriva informacije o svojem trajnostnem in družbeno odgovornem upravljanju 
integralno, tako kot tudi v prejšnjih letih. Trajnostni in družbeno odgovorni upravljavski modeli in aktivnosti temeljijo na strateškem 
razvojnem programu Skupine Pošta Slovenije ter etičnem kodeksu.
Razkrivanje nefinančnih podatkov v letu 2020 temelji tudi na zahtevah direktive EU o razkritju nefinančnih informacij in informacij o 
raznolikosti velikih podjetij in skupin, ki jih je v slovenski pravni red leta 2017 prenesel Zakon o gospodarskih družbah.
Obseg in področja razkrivanja ključnih nefinančnih kazalnikov uspešnosti, pomembnih za našo dejavnost ter družbeno odgovornost 
in trajnost poslovanja, temeljijo na skrbnem pregledu, pri katerem smo se oprli na metodologijo standardov GRI (Global Reporting 
Iniciative: univerzalni standardi in standardi za posamezna področja – ekonomija, okolje, družba). 
Pri definiranju vsebine poročila smo upoštevali naslednja načela: vključenost deležnikov, trajnostni kontekst, bistvenost in celovitost. 
Kakovost poročanja pa temelji na točnosti oziroma natančnosti informacij, uravnoteženosti, jasnosti, primerljivosti, zanesljivosti in 
pravočasnosti. 
Poročanje je transparentno in eksaktno glede na podatke, ki jih v Skupini Pošta Slovenije trenutno spremljamo. Ker je Pošta Slovenije 
prevladujoča družba v Skupini Pošta Slovenije, se večina nefinančnih razkritij nanaša nanjo. 
Poročilo o nefinančnem poslovanju je celovit dokument, integriran v poslovno poročilo, ki zainteresiranim javnostim omogoča 
razumevanje bistvenih razsežnosti razvoja, uspešnosti in položaja Skupine Pošta Slovenije ter učinka njenih dejavnosti.

Maribor, 24. 5. 2021

Vinko Filipič    Mag. Andrej Rihter   Tomaž Kokot, mag.  
član poslovodstva    član poslovodstva    začasni generalni direktor



- 41 -

2.2 STRATEGIJA SKUPINE POŠTA SLOVENIJE

Poslanstvo

Inovativno zadovoljevanje potreb po logističnih, poštnih in informacijskih storitvah ter ustvarjanje dodane vrednosti za lastnika in 
zaposlene, upoštevajoč trajnostne principe razvoja v Sloveniji, regiji 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 poštni operater, ki nudi celovito podporo prebivalstvu in podjetjem v Sloveniji in celovito logistično podporo podjetjem 

v regiji, 
• vrhunski ponudnik celovitih logističnih storitev v Sloveniji in eden ključnih ponudnikov na območju jugovzhodne Evrope,
• pomemben izvajalec IT-storitev v Sloveniji in regiji.

Vrednote

• Odličnost – zavedanje, da so uporabniki središče vsega, kar počnemo.
• Inovativnost, kreativnost, podjetnost in zavzetost – vrhunske rezultate je možno doseči z zadovoljnimi in motiviranimi 

zaposlenimi. Sodelavce zato spodbujamo, da svoje ideje udejanjijo. 
• Odgovornost – do sodelavcev, uporabnikov, širše skupnosti, naravnega okolja in Skupine Pošta Slovenije.
• Partnerstvo in zaupanje – v Skupini PS gradimo dobre medsebojne odnose do vseh deležnikov: zaposlenih, kupcev, dobaviteljev 

in lastnika.

Skupina Pošta Slovenije je prejela soglasje SDH k novi strategiji za obdobje 2020–2025 in novelaciji 
finančne projekcije SRP-a 2021–2025

Strateški razvojni program (v nadaljevanju tudi: SRP 2025) je temeljni korporativni dokument, v katerem je definiran načrt nadaljnjega 
razvoja Skupine Pošta Slovenije (v nadaljevanju tudi: Skupina PS ali Skupina). 

Novelacija finančne projekcije SRP-a 2025
SDH je januarja 2020 dal soglasje k noveliranemu SRP-u 2025 in hkrati zadolžil Skupino PS, da preveri vrednotenje z upoštevanjem 
vpliva integracije in dejanskih sinergij prevzema družbe Intereuropa d.d. V skladu z navedenim sklepom je bila nato v letu 2020 
opravljena ponovna preverba oz. novelacija finančne projekcije SRP-a 2025, h kateri je SDH dal soglasje januarja 2021.
Na novelirano projekcijo so najbolj vplivali pridobljeni dejanski oz. podrobnejši podatki o poslovanju, sinergijah ter novelirani strateški 
načrti Skupine Intereuropa, ki so bili pridobljeni v okviru procesa integracije, ter vpliv epidemije COVIDA-19 in vseh posledic oz. 
sprememb, ki jih ta prinaša v družbeno in poslovno okolje. Zaradi epidemije COVIDA-19 so se namreč močno spremenile navade 
uporabnikov, pospešila se je digitalizacija v vseh segmentih, spletna trgovina je močno narasla, spremenile so se projekcije gibanja 
BDP v Sloveniji, Evropi in svetu, okrepila se je regionalizacija (spremembe oskrbnih verig, upoštevajoč selitev dela proizvodnje iz 
Azije nazaj v Evropo), avtomatizacija in robotizacija (roboti za pomoč v skladiščih, avtomatizirana vodena vozila, robotska procesna 
avtomatizacija) ter integracija procesov (glede na trende zagotavljanja storitev »just in time« in sledljivosti se beleži velik porast 
integracije poslovnih procesov med stranko in logistom). 
Navedeni trendi v svetovni logistiki pomenijo za Skupino PS pospešen upad števila pisemskih storitev (in večje breme za vzdrževanje 
zakonsko določenega obsega poštne mreže in kakovosti dostave), veliko rast paketnih storitev (posledično potrebe po večjih 
kapacitetah) ter boljše projekcije IKT-storitev. Logistična panoga v Sloveniji je v 2020 zaradi COVIDA-19 doživela upad, predvsem 
na segmentu transporta, še posebej letalskega in avtobusnega, a se obseg logističnih in paketnih storitev v regiji povečuje in podobne 
trende pričakujemo tudi v prihodnje.

Ključni poudarki novelirane projekcije in SRP 2025
Skupina PS tudi z upoštevanjem vseh spremenjenih dejavnikov v letu 2020 ostaja ambiciozna v svojih razvojnih načrtih in v letu 
2025 načrtuje prek 500 milijonov evrov prihodkov, kar je celo nekoliko več kot v verziji iz leta 2020, prav tako smo nekoliko 
zvišali načrtovano vrednost investicij v informatizacijo, digitalizacijo in avtomatizacijo poslovanja ter širitev kapacitet (prostorskih, 
transportnih) v Sloveniji in na trgih jugovzhodne Evrope. Primerjava kazalnikov dobičkonosnosti kaže, da bo Skupina PS do leta 2025 
dosegala panožno primerljive kazalnike.
Ključne strateške usmeritve in cilji SRP-a 2025 se glede na potrjeno verzijo iz januarja 2020 ne spreminjajo – Skupina PS bo še naprej 
nadaljevala transformacijo iz tradicionalnega poštnega operaterja v mednarodno, poštno-logistično podjetje ter zasledovala 
predvsem rast na področju paketov, logističnih storitev in IT-rešitev. O tem smo v obsegu, ki ga je v letu 2020 dopuščala epidemiološka 
situacija, obveščali interne in eksterne javnosti.
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Slika 2: Ključni strateški stebri SRP-a 2025
SPP2 Logistične storitve

SPP5 Prodaja na mreži

SPP1 Paketi

SPP3 Pisma

SPP4 IT-storitve

Vrhunski ponudnik celovitih logističnih 
storitev in eden ključnih ponudnikov 
na območju JV Evrope. Rast in uspešna 
integracija Intereurope d.d.

Optimialna izkoriščenost 
mreže poslovalnic v Sloveniji. 
Optimizacija asortimenta.

Vodilni ponudnik paketnih 
storitev v Sloveniji in širitev na 
trge JV Evrope. Rast in optimizacija 
portfelja, kapacitet in kvalitete.

Ohranjanje položaja vodilnega 
ponudnika pisemskih storitev v 
Sloveniji. Optimizacija poslovanja.

Prepoznaven ponudnik IT-
storitev v Sloveniji in JV Evropi. 
Konsolidacija IT-storitev in 
brezpapirno poslovanje.

Dobičkonosna rast
Skupine PS
• Rast prihodkov in dobička v 

skladu s pričakovanji lastnika
• Obsežna vlaganja v 

avtomatizacijo, robotizacijo 
in digitalizacijo procesov dela 
in povečanje kapacitet

• Zadovoljstvo uporabnikov
• Zadovoljstvo zaposlenih
• Trajnostni razvoj

Strateške smernice so tako predvsem osredotočenost virov Skupine PS v poslovne segmente paketnih in logističnih storitev, ki 
so blizu jedrnim kompetencam Skupine PS, ter doseganje operativne odličnosti. V obeh strateških poslovnih segmentih se bomo 
osredotočili na povečanje kapacitet, učinkovitost in kakovost storitev ter na krepitev na regionalnih trgih, kjer smo že prisotni. 
Integracija Pošte Slovenije in Intereurope je bila naša prednostna naloga v letu 2020 in prava pot, da postanemo vodilni ponudnik 
logističnih in paketnih storitev za končne kupce v regiji. 
V skladu z našo strategijo pa bomo v prihodnosti še vedno ohranjali vodilni tržni delež na področju poštnih storitev ter status 
izvajalca univerzalne poštne storitve na celotnem območju Republike Slovenije v skladu s predpisano kakovostjo, kjer pa bo ključna 
prilagoditev kakovosti dejanskim potrebam uporabnikov in spremenjenim razmeram na trgu poštnih storitev. Še naprej 
bomo spodbujali strokoven in konstruktiven dialog z regulatorjem ter pristojnim ministrstvom, prilagajali cenovno politiko 
ter nadaljevali optimizacijo omrežja, da bomo strankam še naprej lahko nudili cenovno dostopne pisemske storitve, hkrati pa 
ohranjali dobičkonosnost. V segmentu IT-storitev bomo v okviru novokonsolidirane ponudbe v odvisni družbi Posita d. o. o. gradili 
na temelju uveljavljenega ponudnika platforme informacijskih storitev za sodobno digitalno poslovanje, ki na enem mestu zagotavlja 
informacijsko infrastrukturo, poslovni informacijski sistem, dokumentne rešitve, digitalizacijo dokumentnega gradiva in dolgoročno 
varno hrambo, elektronsko izmenjavo in vročanje dokumentov ter storitve zaupanja. 

Strateški projekti in investicije
Glede na pozitivne napovedi rasti spletne trgovine (e-commerce), domače in čezmejne, ki je glavno gonilo naše panoge, so naši strateški 
projekti in investicije usmerjeni v nadaljnjo modernizacijo strojnega usmerjanja paketnih in pisemskih pošiljk (avtomatizacija, 
robotizacija), digitalizacijo poslovanja, informatizacijo logističnih procesov, modernizacijo/elektrifikacijo voznega parka, 
širitev kapacitet poštnih logističnih centrov in izgradnjo dodatnih, skladiščno-pretovornih kapacitet, optimizacijo poštnega 
omrežja, prenovo paketnega poslovanja in razvoj logističnih storitev ter izboljšanje uporabniške izkušnje z vzpostavitvijo enotne 
vstopne točke za vse stranke. Cilji, ki jih zasledujemo, so stroškovna optimizacija in večja učinkovitost poslovanja, s tem pa tudi boljša 
dobičkonosnost. Za dvig konkurenčnosti in povečanje zadovoljstva uporabnikov naših storitev bo za Skupino PS ključnega pomena 
digitalizacija poslovanja. Ta bo poleg novih tehnoloških rešitev morala vključevati tudi razvoj digitalnih znanj in veščin zaposlenih.
V naslednjih letih bomo naše vire na področju novih tehnologij usmerjali v sodobno logistično opremo za usmerjanje pošiljk, vključno 
z roboti za premikanje pošiljk, senzorji in tehnologijo RFID za sledenje pošiljk, moderno skladiščno opremo, mrežo paketomatov in 
paketnikov, nadaljnjo informatizacijo logističnih procesov, digitalno interakcijo s kupci ter e-mobilnost (e-vozila in polnilnice).

Družbena odgovornost in energetska učinkovitost
Zadovoljni zaposleni so srce Skupine PS in ključ do zadovoljnih uporabnikov. Še naprej bomo skrbeli za kulturo, ki temelji na 
spoštovanju, strokovnosti in odličnosti izvedbe, da pritegnemo in obdržimo uspešne strokovnjake. Stalno skrb bomo tudi v prihodnje 
namenili strokovnemu izobraževanju ter varnosti in zdravju pri delu. Uvedba učinkovitega sistema nagrajevanja in zagotavljanje 
optimalnega števila kadrov so za nadaljnji razvoj Skupine bistvenega pomena.
Skupina PS je ekološko usmerjena in si prizadeva za uporabo transportnih sredstev, prijaznih do okolja, in za izvajanje energetske 
učinkovitosti pri stavbah. Trajnost postaja vse bolj bistvena za delovanje v logistični panogi, saj se vlade, mesta in ponudniki v 
vedno večji meri zavezujejo, da bodo zmanjšali emisije CO2, porabo energije in odpadke. Trajnostna logistika – optimizacija procesov, 
materialov, nove pogonske tehnike in pametne naprave – zagotavlja velik potencial, da logistika postane prijaznejša do okolja.
Veliko poslovnih priložnosti pa v prihodnje vidimo tudi v tehnoloških in poslovnih inovacijah, zato bomo krepili agilne pristope za 
odprto inoviranje in aktivno sodelovali s start-up podjetji in v evropskih projektih. 
Z aktivnim upravljanjem odvisnih družb, njihovo konsolidacijo in iskanjem sinergij med družbami v Skupini PS si prizadevamo 
doseči maksimalne poslovne učinke in ustrezno donosnost na kapital družb in Skupine PS.
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2.3 NAČRTI SKUPINE POŠTA SLOVENIJE V LETU 2021

V letu 2021 načrtujemo nadaljnjo rast Skupine PS, čeprav upoštevamo spremembe v okolju, zamenjavo klasičnih storitev z 
e-storitvami (e-substitucija) in spremenjene navade uporabnikov. V poslovni načrt vključujemo učinke projektov iz SRP-a 2025 in 
odvisno družbo Intereuropa. Ključni za doseganje rasti bodo še naprej prihodki od paketnih in logističnih storitev, pomembne pa 
ostajajo pisemske in IT-storitve ter storitve na mreži.
Za leto 2021 smo si postavili naslednje cilje:
• Skupina PS v letu 2021 načrtuje 4-odstotno rast čistih prihodkov od prodaje in bo že 50,6 odstotka prihodkov ustvarila iz naslova 

logističnih in paketnih storitev, kar nas po primerjalnem deležu teh storitev v skupnih prihodkih uvršča ob bok najrazvitejšim 
poštnim operaterjem v EU.

• ROE v višini 2,2 odstotka in EBITDA marža v višini 9,5 odstotka, kar je v skladu s pričakovanji lastnika.

V zadnjih letih se nadaljuje zmanjševanje obsega poštnih in denarnih storitev, prav tako se spreminja tudi struktura pošiljk, kar 
je posledica prehoda na e-poslovanje, spremembe zakonodaje, spremenjenih navad uporabnikov in konkurence na trgu poštnih in 
denarnih storitev. Podobni trendi so prisotni tudi pri drugih poštnih operaterjih v Evropski uniji (EU) in svetu. 
Na področju pisem bomo še naprej ohranjali vodilno vlogo na domačem trgu. Glede na spreminjajoče se potrebe prebivalcev 
in skladno z zakonodajo se bo izvedla uvedba prednostnih in neprednostnih pošiljk z hkratno optimizacijo procesov in poštne 
mreže. Nadalje bomo dodatno optimirali in robotizirali pripravo nenaslovljene direktne pošte, uvedli avtomatizacijo izvajanja 
uvoznih postopkov za blago in jih prilagodili zahtevam zakonodaje ter zahtevam uporabnikov, uvedli bomo nove produkte za 
prenos blaga v pisemskih pošiljkah, dostavo blaga s pisemskimi pošiljkami pa bomo poenotili z možnostmi dostave, ki veljajo 
za paketne pošiljke. 
Trg paketnih pošiljk se že nekaj let širi, tako v Sloveniji kot tudi globalno, in ta trend se bo kot posledica rasti spletne prodaje in 
oskrbovalnih verig nadaljeval tudi v prihodnje. Pri razvoju produktov sledimo cilju izboljšanja uporabniških izkušenj, predvsem v 
smislu dviga kakovosti izvajanja storitev, uvajanja novih rešitev za poslovne uporabnike in naslovnike ter posodabljanja informacijske 
podpore. Na področju paketne distribucije želimo postati vodilni in najboljši ponudnik paketnih storitev v Sloveniji in regiji. Tako 
se bomo osredotočili na povečanje kapacitet, večjo učinkovitost in kakovost storitev ter na širitev na regionalne trge z akvizicijami 
in partnerstvi.
Z nakupom večinskega deleža delnic Intereurope bomo v Skupini Pošta Slovenije na področju logističnih storitev največji poudarek 
namenili uspešni integraciji Intereurope ter s tem širitvi na regionalne trge. Želimo postati odličen ponudnik logističnih storitev v 
Sloveniji in eden ključnih ponudnikov na območju jugovzhodne Evrope. 
Razvojno-komercialne aktivnosti Skupine bodo usmerjenje v iskanje novih poslov, katerih realizacija bo temeljila na zagotavljanju 
celovite palete visokokakovostnih in zanesljivih logističnih storitev po meri strank za vse tržne oziroma poslovne segmente (široka 
potrošnja, bela tehnika, avtomobilska logistika, težka industrija, farmacija, kemikalije, goriva, nevarne snovi itd).
Na področju IT-storitev bomo krepili ponudbo in tržni delež predvsem na področju digitalizacije in brezpapirnega poslovanja. Pod 
blagovno znamko Posita, bomo na trgu ponudili celovito platformo informacijskih storitev za sodobno digitalno poslovanje, ki na 
enem mestu zagotavlja informacijsko infrastrukturo, poslovni informacijski sistem, dokumentne rešitve, digitalizacijo dokumentnega 
gradiva in dolgoročno varno hrambo, elektronsko izmenjavo in vročanje dokumentov ter storitve zaupanja.
Posita bo s svojo ponudbo predstavljala partnerja za razvoj in implementacijo rešitev digitalne transformacije v različnih gospodarskih 
panogah in javni upravi.
Glede na hitro globalno rast spletne trgovine in s tem hitrejše trende rasti paketnih in logističnih storitev ter segmenta e-trgovanja 
(e-commerce) nadaljujemo z vlaganji v širitev kapacitet poštno-logističnih centrov, izgradnjo dodatnih skladiščnih in pretovornih 
kapacitet. Poleg nadgradnje storitev in razvoja vedno novih storitev v zadnjih letih pospešeno vlagamo v posodobitev in informatizacijo 
poslovanja. V teku je investicija v izgradnjo hale na lokaciji poštnega logističnega centra v Ljubljani.
V Pošti Slovenije sledimo globalnemu poštnemu in logističnemu razvoju ter odpiramo nove kanale, prek katerih s svojimi storitvami 
prihajamo do strank. V skladu s trendi na področju spletne prodaje bomo vtičnik, ki omogoča izbiro alternativnih možnosti dostave, 
povezali tudi z informacijskimi rešitvami za opremo pošiljk in izmenjavo e-podatkov o pošiljkah ter se s tem še dodatno približali 
potrebam spletnih trgovcev. V sklopu alternativne možnosti dostave bomo razširili mrežo paketomatov ter nadaljevali z uvedbo 
informacijskih rešitev za stranke pri uporabi le-teh. Ponudbo bomo nadgrajevali tudi z uvedbo e-podpisa dokumenta (v sklopu podpisa 
dobavnic, pogodb, prevzema pošiljk v poštnih poslovalnicah ipd.), samopostrežnih avtomatov za opremo pošiljk ter nadaljevali s 
širjenjem mreže dostopa do poštnih storitev z vključevanjem novih bencinskih servisov. Takšne oblike zagotavljanja storitev strankam 
dopuščajo vedno večjo fleksibilnost pri izboru časa in kraja izvedbe storitve, seveda pa te rešitve skrbno kombiniramo s klasično 
mrežo pošt.
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2.4 PRODAJA IN TRŽENJE 

V letu 2020 smo z doseženimi cilji na področju prodaje storitev zadovoljni, uspešni pa smo bili tudi pri zagotavljanju varnega vročanja 
poštnih pošiljk in razvoju novih možnosti prevzema pošiljk. 

2.4.1 Storitve Skupine Pošta Slovenije 
Skupina Pošta Slovenije v vse bolj spremenljivem okolju zagotavlja zanesljive in varne storitve za pretok blaga in informacij s 
povezovanjem poštnih storitev, logistike, elektronskega poslovanja in sodobnih informacijskih rešitev. Ključno področje za rast in 
uspešnost Skupine Pošta Slovenije so paketne in logistične storitve, zato je bila naložba v Intereuropo v letu 2019 prava pot, da 
združena Skupina postane vodilni ponudnik logističnih in paketnih storitev za končne kupce v regiji. V skladu s svojo vizijo Skupina 
Pošta Slovenije še naprej ostaja zavezana svojemu osnovnemu poslanstvu, to je izvajanju univerzalne poštne storitve na celotnem 
ozemlju Republike Slovenije. Z načrtovanimi in že uvedenimi novostmi Pošta Slovenije svoje storitve še bolj približuje uporabnikom 
ter jih prilagaja vse večjim potrebam in pričakovanjem kupcev. 
Tudi v letu 2020 smo glavnino aktivnosti usmerili v celovite paketne in logistične rešitve za najzahtevnejše stranke, kjer združujemo 
znanje in izkušnje celotne Skupine Pošta Slovenije. Za nevročene pošiljke omogočamo prevzem v poštnih poslovalnicah, na 
paketomatih, paketnikih ali v poslovalnicah bencinskih servisov. Ponudba celostnih logističnih storitev nam omogoča boljši pregled 
nad blagovnimi tokovi, optimizacijo procesov in lažje obvladovanje stroškov. Tako lahko zagotavljamo kakovostno izvedbo storitev 
po konkurenčni ceni. 

Poštne storitve 
Čeprav so klasične poštne storitve zaradi intenzivno naraščajoče zamenjave z elektronskim načinom komuniciranja v upadu, je prenos 
poštnih pošiljk glavna dejavnost Pošte Slovenije in predstavlja največji delež v poslovnih prihodkih. Kot nacionalni poštni operater 
smo na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) dolžni izvajati univerzalno poštno storitev, ki je v javnem interesu. 
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. 
Med univerzalne poštne storitve spadajo: 
• 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. 

Prenos pisemskih pošiljk, direktne pošte ter publikacij v notranjem in mednarodnem prometu 
Leto 2020 je zaradi epidemije precej zaznamovalo področje pisemskih pošiljk, direktne pošte in publikacij. Poleg predvidenega upada 
smo beležili tudi dodatni upad zaradi omejenega delovanja gospodarskih in javnih subjektov ter posledično pospešenega prehoda 
na e-substitucijo. 
V mednarodnem prometu je bil zaradi zmanjšanja transportnih povezav otežen prenos pisemskih pošiljk, podaljšali so se roki prenosa, 
za nekatere države pa je bil, vsaj začasno, poštni promet popolnoma zaustavljen. 
Zaradi nedelovanja nekaterih trgovinskih dejavnosti smo največji upad beležili pri prenosu direktne pošte. 
Ob nenehnem spremljanju stanja smo hkrati izvajali aktivnosti za prilaganje postopkov in racionalizacijo distribucije pisemskih pošiljk. 
Ker leto 2021 prinaša vrsto zahtevnih carinskih in davčnih sprememb, povezanih z uvozom pošiljk z blagom v območje EU, hkrati pa 
se zaostrujejo pravila pošiljanja pošiljk z blagom pod okriljem Svetovne poštne zveze, smo večji del leta 2020 izvajali aktivnosti, ki so 
povezane s temi spremembami, da bi uskladili in dopolnili aktivnosti ter procese v Skupini PS na področju mednarodnih blagovnih 
pošiljk in zadostili spremenjenim zahtevam davčne zakonodaje, ki začnejo veljati 1. julija 2021, oziroma carinske zakonodaje z začetkom 
veljavnosti 15. marca 2021. Na ta način bomo zagotovili tekoče izvajanje postopkov uvoza in izvoza mednarodnih blagovnih pošiljk 
in stalni nadzor nad postopki. 

Paketi in logistične rešitve doma in v regiji 
Ko gre za zanesljivost in varnost prenosa paketov in izvajanja logističnih rešitev, štejejo izkušnje. Pošta Slovenije za prenos pošiljk skrbi 
že desetletja, svojo logistiko že dolgo prilagaja najzahtevnejšim poslovnim uporabnikom, skupaj z odvisnimi družbami pa zagotavlja 
tako doma kot na tujem optimalno logistično mrežo. 
Poštno-logistična mreža pokriva celotno Slovenijo, hkrati pa je Pošta Slovenije trdno vpeta tudi v mednarodne poštne tokove in 
sodeluje tako s tujimi poštnimi operaterji kot tudi z drugimi mednarodnimi ponudniki paketnih in logističnih storitev. Pošta Slovenije 
izvaja prenos pošiljk v tujino z mednarodno poštno mrežo ter v sodelovanju z odvisnimi družbami izvaja logistične storitve v regiji 
sosednjih držav. 
Z zanesljivo logistično mrežo ter enim največjih voznih parkov v Sloveniji so paketne pošiljke varno in zanesljivo dostavljene tako 
v segmentu B2B kot B2C. 
Tudi paketni sektor je bil v letu 2020 pod močnim vplivom epidemije. Zaradi zaprtja trgovin se je poslovanje preusmerilo na splet, 
tako v domačem kot tudi mednarodnem okolju. Prispetje paketnih pošiljk iz tujine se je ob rasti, ki smo jo beležili v zadnjih letih, še 
dodatno povečalo. V notranjem prometu se je na eni strani zmanjšala količina paketnih pošiljk v segmentu B2B, predvsem zaradi zaprte 
trgovinske in proizvodne dejavnosti, na drugi strani pa je količina paketnih pošiljk iz naslova spletne trgovine za fizične naslovnike 
bistveno presegla pričakovanja, še posebej v zadnjih mesecih leta.
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Tudi v letu 2020 je izvajanje logističnih storitev temeljilo na izvajanju storitev oskrbovalnih verig, prevoza tovora in večjih kosovnih 
pošiljk, dnevne in nočne distribucije in skladiščne logistike. 
Portfelj strank, za katere opravljamo storitve oskrbovalne verige (prevzem v skladiščih v tujini, linijski prevoz v Slovenijo in nadaljnja 
distribucija tovorkov ali paketov do prodajnih mest ali fizičnih oseb), se je v preteklem letu razširil na stranke iz Republike Hrvaške in 
zahodne Evrope. Prav tako pa smo začeli poslovno sodelovati z novimi strankami, ki imajo sedež v Sloveniji in potrebujejo storitve 
oskrbovalne verige za distribucijo njihovega proizvodno-prodajnega programa iz Slovenije na trge regije jugovzhodne Evrope. 

Logistične in druge storitve Skupine 
Skupina Intereuropa je vodilni ponudnik celovitih logističnih rešitev na območju držav zahodnega Balkana. Popoln nabor storitev 
izvaja na treh ključnih poslovnih področjih: 
• kopenski promet: zbirni promet, domači promet, cestni promet, železniški promet, carinske storitve; 
• logistične rešitve: skladiščenje in distribucija; 
• interkontinentalni promet: pomorski promet, avtomobilska logistika, pomorska agencija in zračni promet. 
Skupina Intereuropa prav tako zagotavlja dodatne storitve, ki vključujejo oddajo poslovnih prostorov v najem, parkirišča na carinskih 
terminalih, sejemsko logistiko in posredništvo pri zavarovalnih poslih. Konkurenčne prednosti Skupine Intereuropa so: 
• širok nabor storitev, 
• prepoznavnost blagovne znamke, 
• lastna skladiščna infrastruktura na ključnih lokacijah v regiji, 
• visoka carinska garancija, 
• lastna poslovna mreža, 
• strokoven in izobražen kader.
Skupina Pošta Slovenije bo integrirala logistične storitve iz različnih področjih, sinergija bo vplivala na razvoj obeh družb, Pošte 
Slovenije in Intereurope. 

Informacijske storitve
Digitalne storitve, združene pod blagovno znamko Posita, na enem mestu združujejo rešitve za sodobno poslovanje. V sodelovanju 
z odvisnima podjetjema APS PLUS in EPPS nudimo storitve in rešitve za brezpapirno poslovanje in digitalno transformacijo podjetij. 
S celovito ponudbo, ki vključuje informacijsko infrastrukturo (IaaS, PaaS), poslovni informacijski sistem, dokumentne rešitve, 
digitalizacijo dokumentnega gradiva in dolgoročno varno hrambo, elektronsko izmenjavo in vročanje dokumentov ter storitve 
zaupanja, omogočamo zanesljivo poslovanje in optimizacijo stroškov tako podjetjem vseh velikosti in dejavnosti kot tudi organizacijam 
javnega sektorja. Osnovo za zanesljive, varne in napredne informacijske storitve in rešitve predstavljajo podatkovni centri Pošte 
Slovenije, ki pokrivajo več kot 800 m2 površine, kar nas uvršča med največje ponudnike storitev najema informacijske infrastrukture 
v Republiki Sloveniji. Vsi podatkovni centri so zgrajeni po najvišjih varnostnih standardih s certifikatoma ISO 27001:2013 in TIER III, 
nahajajo pa se na lokacijah v PLC Ljubljana in PLC Maribor.
V letu 2020 smo med drugim na trgu ponudili prenovljeno ponudbo certificiranih storitev varnega elektronskega arhiva, ki temelji 
na novi in še naprednejši programski rešitvi. Prav tako smo prenovili poslovni model storitve e-račun, ki smo jo prenesli na APS PLUS 
in nadgradili v celovitejšo rešitev eNabiralnik, ki omogoča izmenjavo elektronskih dokumentov iz različnih sistemov (omrežij) ob 
zagotavljanju varnosti, zaupnosti ter nadzorovane in sledljive oblike pri pošiljanju. Ponudbo smo nadgradili tudi s storitvami poslovnega 
informacijskega sistema SAP, v okviru katerih omogočamo postavitev sistema (v oblaku, na lokaciji uporabnika ali hibridno) ter 
zagotavljamo kakovostno tehnično in uporabniško podporo skozi celoten življenjski cikel poslovnega sistema (npr. svetovanje glede 
modulov, sistemsko vzdrževanje in spremljanje delovanja, izdelava dodatnih zmožnosti, razvoj in vzdrževanje integracij itd.). Izvajali 
smo aktivnosti, vezane na strateško usmeritev, po kateri bomo ponudbo vseh IT-storitev v Skupini Pošta Slovenije v prihodnosti 
konsolidirali oziroma poenotili pod enotno blagovno znamko in njihovo izvajanje prenesli na eno odvisno družbo. Prodajne in trženjske 
akcije smo med letom prilagajali tudi spremenjenim razmeram in pogojem poslovanja uporabnikov zaradi epidemije COVIDA-19, 
sicer pa so bile prodajne aktivnosti med drugim osredotočene tudi na pripravo ponudb oziroma rešitev za večje poslovne uporabnike 
s področja zdravstva, bančništva, zavarovalništva, logistike ter iz drugih poslovnih dejavnosti.

Razvoj vtičnikov za platforme spletnih trgovin
Vtičnik je postal vezni člen med spletno trgovino ter eSpremnico, hkrati pa je lastnikom spletnih trgovin prihranil čas pri opremljanju 
pošiljk. Začeli smo z nekaj deset uporabniki, v tem letu jih imamo že več kot 100. Pozitiven odziv uporabnikov je pokazal, da smo 
na pravi poti, zato smo pripravili obsežnejši dolgoročni načrt razvoja rešitve, ki bo spletnim trgovcem dodatno olajšala poslovanje.
V skladu s poslovno odločitvijo se bo razvoj rešitve v letu 2021 nadaljeval v odvisni družbi PS Moj paket. Tako se bo z razvojem ter 
podporo ukvarjala večja ekipa. Pošta Slovenije pa bo ohranila fokus na kakovostnem izvajanju dostave.

Denarne storitve ter storitve za pogodbenike v poštnih poslovalnicah
Poštne poslovalnice so tudi bančna okenca. Pošta Slovenije opravlja denarne storitve v imenu in za račun Nove Kreditne banke Maribor 
(v nadaljevanju tudi: Nova KBM ali NKBM). Prebivalstvo in poslovni uporabniki lahko na pošti odprejo transakcijski račun, opravljajo 
denarne storitve, oddajo vloge za kredite in limite ter uredijo denarne storitve v mednarodnem prometu.
Poslovalnice so tudi pomembne točke za vplačila iger na srečo Loterije Slovenije in Športne loterije (tudi športne stave), prodajo 
vstopnic za Eventim, prodajo kuponov ugodnosti Kuponko in 1nadan ter prodajo osnovne ponudbe trgovskega blaga (paketna in 
pisemska embalaža, pisarniški material, voščilnice, znamke, vinjete, sveče, knjige, revije, časopisi, sladki program, darilni program idr.).
V Skupini Pošta Slovenije opravljamo še druge storitve, kot so storitve masovnega tiska in izpisov variabilnih podatkov, zagotavljanje 
celovitega procesa dnevne obdelave vhodne pošte, digitalizacija dokumentov in povezane storitve (zagotavljanje dokumentnih 
sistemov, e-arhivi, e-računi), špedicijske ter agencijske storitve.
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2.4.2 Portfelj blagovnih znamk 
V letu 2020 smo pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino uspešno zaključili več postopkov registracij krovnih blagovnih 
znamk. Pri posodabljanju Priročnika celostne grafične podobe smo največjo pozornost namenili vsebinskim sklopom oglaševanja 
ter označevanja. S širitvijo Skupine in posledično razvojem skupnih produktov smo začeli s pripravo podlag za kreiranje združenih 
blagovnih znamk ter nadaljevali z aktivnostmi na področju registracij blagovnih znamk.

2.4.3 Poštne znamke in filatelistični izdelki Pošte Slovenije
Tudi v letu 2020 smo s poštnimi znamkami in drugimi filatelističnimi izdelki ustvarili mnogo zgodb o naši državi, njenih značilnostih, 
znamenitih osebnostih in njihovih dosežkih, naravni in kulturni dediščini ipd. Poštne znamke tako ostajajo pomembni promotorji 
naše države in razveseljujejo mnoge zbiralce po vsem svetu. 
V letu 2020 smo izdali kar 42 priložnostnih in 15 rednih znamk, od osamosvojitve pa skupaj že skoraj 1.400 znamk. Izdaje znamk so 
spremljali tudi ovitki in žigi prvega dne ter publikacija Bilten, s katero v treh jezikih predstavljamo vse nove izide poštnih vrednotnic.
Januarja smo v seriji Znamenite osebnosti izdali dve znamki, s katerima smo opozorili na dve veliki imeni: prva znamka je izšla ob 
500. obletnici rojstva Adama Bohoriča, z drugo pa smo spomnili na 160. obletnico rojstva skladatelja Huga Wolfa. 
V sklopu marčevskega izida velja poleg že stalnih serij znamk Rastlinstvo in Turizem omeniti priložnostno znamko v bloku, s katero 
smo obeležili nacionalni teden prostovoljstva, ki ima v Sloveniji dolgo tradicijo in velik pomen. 
Majski izid znamk smo zaradi nastale epidemiološke situacije prestavili na julij. Takrat smo z znamkami med drugim opozorili na 
nekaj pomembnih zgodovinskih obletnic: 90. obletnico ustrelitve bazoviških junakov, 100. obletnico požiga Narodnega doma v Trstu 
in 75. obletnico izdaje prvih slovenskih poštnih znamk za Slovensko primorje in Istro. 
Nogomet na Slovenskem je v letu 2020 praznoval 100 let, zato smo tudi to obletnico obeležili z znamko okrogle oblike, ki je izšla v 
bloku.
Septembra smo v seriji Živalstvo na štirih znamkah predstavili mačke. Mednarodno leto zdravja rastlin smo obeležili z znamko v 
bloku. Zelo odmevna je bila tudi serija petih rednih znamk z naslovom »Kjer se osel valja, tam dlako pusti«, ki opozarjajo na vedenje 
in odnose sodobne družbe do okolja.
V sklopu novembrskega izida znamk so tudi tokrat izšle štiri praznične znamke, dve z božičnima in dve z novoletnima motivoma. 
S tremi rednimi znamkami na samolepilnem papirju pa smo opozorili na presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (ZORA, 
DORA, SVIT).
Slovenske poštne znamke so ponovno dokazale, da sodijo v sam svetovni vrh: 5. novembra 2020 je organizacijski odbor za podeljevanje 
nagrad Nexofil v Madridu razglasil slovensko znamko v bloku z motivom rjavega medveda za zmagovalko v kategoriji »Najlepša 
znamka v bloku«.

2.4.4 Tržnokomunikacijske aktivnosti 
Tudi v letu 2020 smo tržnokomunikacijske aktivnosti usmerili predvsem v paketne in logistične storitve. Nadaljevali smo s kampanjo 
predstavitev trenutnih alternativnih možnosti dostave paketnih pošiljk (dostava domov, k sosedu, v službo, na dogovorjeni prostor, 
SMS-obveščanje, prevzem in oddaja paketov v paketomate, na Petrolove bencinske servise …), ter stranke seznanjali z uvedenimi 
novostmi. V aprilu smo tako organizirali kampanjo ob namestitvi paketnikov Direct4me ob poštnih poslovalnicah, kamor lahko 
stranke naročijo dostavo paketa, junijska kampanja pa je predstavila možnosti izročanja paketov tudi na Molovih bencinskih servisih. 
Glede na rezultate majske spletne raziskave, ki je pokazala, da le dobrih 42 odstotkov slovenskih podjetij svojim kupcem tudi dejansko 
ponuja oz. omogoča izbiro alternativnih oblik dostave Pošte Slovenije, smo aktivnosti oglaševanja intenzivneje usmerili tudi v sektor 
B2B. 
Zavedamo se pomena sodobnih oblik komuniciranja, zato v naše tržnokomunikacijske aktivnosti vseskozi vključujemo tudi socialna 
omrežja, kar se je še posebej pozitivno odražalo v času razglašene epidemije. 
Za čim varnejše poslovanje v času, ko smo si morali vsi prizadevati za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom, smo stranke 
prek različnih medijev obveščali o spremembah v poslovanju Pošte, jim priporočali uporabo alternativnih možnosti vročanja pošiljk 
ter jih na različne načine spodbujali k varnemu ravnanju tako ob obisku pošte kot ob prevzemu pošiljk na domačem naslovu. 
Zaposlene in stranke smo o vseh spremembah in pomembnosti upoštevanja ukrepov sproti obveščali prek spleta, na družbenih 
omrežjih, z radijskimi in TV-oglasi ter video posnetki. V spomladanskem valu epidemije smo tako pripravili kampanjo »Nova olika 
– brez dotika«, s katero smo stranke seznanjali z novo obliko brezkontaktnega vročanja pošiljk ter opozarjali na pomembnost 
upoštevanja medsebojne razdalje. 
Koronavirus je tudi v jesenskem času vplival na vsebino in izvedbo tržnokomunikacijskih aktivnosti. Kot vsako leto pred začetkom 
povečanega obsega prometa v decembru smo tudi v letu 2020 pozivali stranke k pravočasni oddaji pošiljk, naslovljenih v tujino, 
še posebej pa tudi k pravočasni izvedbi spletnih nakupov in drugih naročil blaga. Ker so bili spletni nakupi v tem obdobju še kako 
pomembni pri zagotavljanju oskrbe prebivalstva, smo se povezali z Društvom spletnih trgovcev ter se dogovorili za hitro posredovanje 
ključnih informacij in pravočasno ukrepanje ob morebitnih spremembah.
Ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa so v jesenskem valu epidemije vplivali tudi na delovanje poštnih enot. Zaradi omejitev 
števila oseb v zaprtih prostorih je lahko bila na pošti, kjer je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov, samo ena stranka, zato smo pred 
vhodi v izbrane enote pripravili zunanje poštne točke, kjer smo postavili mizice z razkužili ter najpogosteje uporabljenimi poštnimi 
obrazci, da bi stranke v sami enoti hitreje opravile storitve. 
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Konec novembra smo pripravili kampanjo »Hvala, ker vam je mar«, v kateri smo s televizijskima video spotoma in aktivnostmi na 
družbenih omrežjih spodbujali zaupanje in strpnost med uporabniki poštnih storitev ter jih prosili za upoštevanje varnostnih ukrepov 
ob predaji pošiljk na domu in na poštah. Pripravili pa smo tudi medijsko kampanjo »Prevzemite paket na Petrolu«, v kateri smo 
z nagradno igro, v kateri smo razdelili 114 nagrad, stranke spodbujali k uporabi alternativne dostave pošiljk na 114 bencinskih 
servisih Petrola.
Tudi v letu 2020 smo nadaljevali s seznanjanjem uporabnikov poštnih storitev s prednostmi organizacijske oblike pogodbenih pošt. 
Posodobili smo predstavitev pogodbenih pošt na spletni strani, pripravili video predstavitev te organizacijske oblike ter pripravili 
tudi spletno kampanjo za pridobivanje novih pogodbenikov. 
Del akcij, vezanih na IT-storitve, 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, s poudarkom 
na posameznih storitvah ali na sklopih povezanih storitev.
Za uspešno podporo prodaji smo skozi vse leto izvajali tržnokomunikacijske aktivnosti tudi prek internih kanalov komuniciranja, 
ki dosegajo tako pravne kot fizične osebe (naslovljena in nenaslovljena direktna pošta, oglaševanje v prostorih pošt, spletna stran, 
interno glasilo Poštni razgledi). 
V skladu s strategijo izvajanja raziskav in spremljanja zadovoljstva strank smo v letu 2020 nadaljevali z izvedbo raziskav. Tako smo 
poleg manjših raziskav izvedli raziskavo alternativnih možnosti dostave v času prvega vala COVIDA-19, raziskavo o oddaji elektronskih 
podatkov naših poslovnih strank, raziskavo o prepoznavnosti in ugledu podjetja Intereuropa na slovenskem, hrvaškem in srbskem 
tržišču ter spletne raziskave zadovoljstva strank s paketnimi, logističnimi in IT-storitvami. 
V sodelovanju z International Post Corporation smo ponovili spletno raziskavo, s katero ugotavljamo čezmejne nakupne navade 
potrošnikov. V sodelovanju s podjetjem Frodx d. o. o. pa smo s pomočjo programskih rešitev orodja InstantFeedback izvedli raziskavo, 
ki s SMS-i omogoča pridobivanje informacij o zadovoljstvu uporabnikov s paketno dostavo neposredno po prevzemu pošiljke (paketa).
Poštar Pavli s svojim delovanjem krepi pozitivno podobo Pošte Slovenije in na prijeten način približuje naše storitve otrokom. 
Tako smo tudi v letu 2020 nadaljevali z aktivnostmi za najmlajšo populacijo. V začetku marca je Pošta Slovenije dobila svoj tematski 
kotiček v kreativnem otroškem mestu Minicity. Čeprav se je »mesto« nato zaradi epidemije preselilo v virtualni svet, smo v poštnem 
kotičku vseeno otroke vabili k pisanju pisem in razglednic ter tako nadaljevali s spodbujanjem pisnega izražanja in komunikacije 
med najmlajšimi. 
Smo pa šli še korak dlje ter poskrbeli tudi za medgeneracijsko povezovanje. Najprej smo v prvem valu epidemije z donacijo razglednic 
varovancem domov za starejše omogočili, da po pošti ostanejo povezani s svojimi bližnjimi. Pohvale vreden odziv pa je doživela naša 
ponudba slovenskim osnovnošolcem, ki smo jih ob svetovnem dnevu pošte povabili k ustvarjanju pozdravov za starostnike. Več kot 
200 šol je prispevalo čudovite misli, voščila, pozdrave in risbe, s katerimi smo v decembrskih prazničnih dneh razveselili okrog 4000 
starostnikov v več kot 16 domovih za ostarele po Sloveniji. 

2.4.5 Upravljanje s kakovostjo Pošte Slovenije 
Kakovost prenosa pošiljk korespondence se ugotavlja na podlagi in v skladu z 10. 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 95 odstotkov pošiljk korespondence v enem delovnem dnevu (D + 1),
• vsaj 99,5 odstotka pošiljk korespondence v dveh delovnih dneh (D + 2) in
• 100 odstotkov pošiljk korespondence v treh delovnih dneh (D + 3).

Kakovost prenosa pošiljk korespondence za leto 2020
Rok prenosa D + 1 (v %) D + 2 (v %) D + 3 (v %)
Leto 2020 (od 1. 1. do 31. 12. 2020) 92,8 99,3 99,9
Leto 2020 (izvzeta obdobja razglašene epidemije COVIDA-19) 95,4 99,6 99,8

Navedene vrednosti dosegamo oziroma jih presegamo (izvzeto obdobje razglašene epidemije COVIDA-19). Izmerjena kumulativna 
vrednost za leto 2020 je bila naslednja:
• V enem delovnem dnevu (D + 1) je bilo prenesenih 95,4 odstotka pošiljk korespondence,
• V dveh delovnih dneh (D + 2) je bilo prenesenih 99,6 odstotka pošiljk korespondence,
• V treh delovnih dneh (D + 3) je bilo prenesenih 99,8 odstotka pošiljk korespondence.

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).

Kakovost prenosa paketnih pošiljk univerzalne storitve za leto 2020
Rok prenosa D + 2 (v %) D + 3 (v %)
Leto 2020 (od 1. 1. do 31. 12. 2020) 95,2 96,9
Leto 2020 (izvzeta obdobja razglašene epidemije COVIDA-19) 99,2 99,7
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Navedene vrednosti v celoti dosegamo oziroma jih presegamo (izvzeto obdobje razglašene epidemije COVIDA-19). Izmerjena 
kumulativna vrednost za leto 2020 je bila naslednja:
• v dveh delovnih dneh (D + 2) je bilo prenesenih 99,2 odstotka paketnih pošiljk,
• v treh delovnih dneh (D + 3) je bilo prenesenih 99,7 odstotka paketnih pošiljk.

Kakovost prenosa mednarodnih poštnih pošiljk Pošte Slovenije 
Merjenje kakovosti prenosa poštnih pošiljk je osnova za ugotavljanje uspešnosti prenosa ter odpravljanje morebitnih težav in zastojev 
na poti prenosa. Kakovost pomembno vpliva na zadovoljstvo naših in tujih uporabnikov poštnih storitev ter na višino prihodkov in 
stroškov, ki jih prejmemo oziroma plačamo tujim poštnim operaterjem. 
Sodelujemo v neodvisnih merjenjih kakovosti prenosa prednostnih pisemskih pošiljk (merjenje UNEX in GMS), v merjenju uspešnosti 
prenosa knjiženih pisemskih pošiljk, paketnih in EMS-pošiljk. Poleg pravočasne dostave je bistvenega pomena tudi zagotavljanje 
in prenos elektronskih podatkov v sistemih sledenja. Na kakovost poleg poštnih operaterjev bistveno vplivajo tudi prevozniki, tako 
cestni kot letalski.
V neodvisnem merjenju kakovosti s sistemoma UNEX in GMS se spremlja prenos prednostnih pisemskih pošiljk med sodelujočimi 
poštnimi operaterji. Standardi kakovosti so predpisani s poštno direktivo Evropske unije (v nadaljevanju: EU) in so naslednji: 85 
odstotkov pošiljk mora biti dostavljenih v treh in 97 odstotkov v petih delovnih dneh. 
Pošta Slovenije je v letu 2020 v UNEX-merjenju, ki ga vodi belgijsko podjetje International Post Corporation, dosegla naslednje 
rezultate: dan po prispetju v Slovenijo je bilo dostavljenih 86,5 odstotka testnih pošiljk, v dveh dneh 96,8 odstotka in v treh dneh 
98,7 odstotkov pošiljk.
Skupaj z ostalimi sodelujočimi poštnimi operaterji in prevozniki so bili doseženi naslednji povprečni rezultati (merjenje od oddaje 
pošiljke do njene vročitve):
• v odpravi iz Slovenije v tujino je bilo v treh dneh dostavljenih 50,8 odstotka pošiljk in v petih dneh 67,6 odstotka pošiljk;
• v prispetju iz tujine v Slovenijo je bilo v treh delovnih dneh dostavljenih 57,9 odstotka pošiljk in v petih dneh 79,0 odstotka pošiljk;

V GMS-merjenju, ki poteka pod okriljem Svetovne poštne zveze, je Pošta Slovenije v letu 2020 uspešno, v enem dnevu po prispetju 
v Slovenijo, prenesla 84,8 odstotka pošiljk.
Kakovost prenosa preverjamo 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 poleg fizičnega prenosa 
paketov v okviru dogovorjenih standardov zagotavljati tudi pravočasen prenos podatkov o dostavi teh paketov v sistem sledenja.

2.4.6 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 2020 je bilo vloženih 10.261 pritožb na univerzalno poštno storitev, od tega 3.722 pritožb na storitve v notranjem poštnem 
prometu in 6.538 pritožb na storitve v mednarodnem poštnem prometu. Od vseh vloženih pritožb je bilo 4.470 pritožb upravičenih 
(1.820 v notranjem in 2.650 v mednarodnem poštnem prometu). V tem obdobju smo odškodnine izplačali za 2.079 pritožb (1.179 v 
notranjem prometu in 900 v mednarodnem poštnem prometu).
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2.5 POŠTNO OMREŽJE IN TRANSPORTNA SREDSTVA
 POŠTE SLOVENIJE

2.5.1 Poštno omrežje Pošte Slovenije 

Pošte in logistični centri

Konec leta 2020 je poštno omrežje obsegalo 487 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 v letu 2020 v pogodbene pošte 
preoblikovali šestnajst pošt, zaprli nismo nobene pošte. Tako je poštno omrežje sestavljalo 206 pošt, s katerih se opravlja dostava 
(od tega 166 dostavnih in 40 logističnih), štiri prevzemne pošte, 107 izročilnih pošt, 143 pogodbenih pošt in 26 premičnih pošt. Poleg 
navedenih organizacijskih oblik našo poštno mrežo sestavljajo še: dva poštna logistična centra, 52 pismonoških pošt, ena dostavna 
točka ter alternativna sprejemno-izročilna mesta (114 na Petrolovih bencinskih servisih, 41 na Molovih bencinskih servisih, ena 
samopostrežna pošta, dve samopostrežni enoti PS 24/7, 24 paketomatov in 450 paketnikov Direct 4me).

Graf 2: Struktura kontaktnih točk
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Gostota poštnega omrežja

V letu 2020 je povprečna pošta (upoštevane so dostavne, logistične, prevzemne, izročilne in pogodbene pošte) pokrivala 42 km2 in 
1.637 gospodinjstev. 

Pogostost dostave

V letu 2020 je bilo 50 odstotkov gospodinjstev vključenih v šestkrat tedensko dostavo. V izpostavljene predalčnike je pošiljke prejemalo 
0,15 odstotka gospodinjstev.

2.5.2 Naprave poštnega omrežja in transportna sredstva Pošte Slovenije
V Pošti Slovenije razpolagamo z različnimi napravami ter mobilnimi in drugimi sredstvi, ki so medsebojno povezana v enotno 
tehnično in tehnološko celoto, ki jih uporabljamo za izvajanje poštnih storitev, in sicer imajo pismonoši na terenu na razpolago 2.703 
dostavnih spravilišč za hrambo tvarine za dostavo, pošiljke pismonoši razporejajo oziroma zlagajo po naslovih v 1.988 potovnikov, 
za dostavo in vročanje pošiljk je aktiviranih 3.484 mobilnih aparatov. Uporabniki imajo na razpolago 1.683 poštnih nabiralnikov za 
oddajo pošiljk, za prevzem pošiljk na poštah je v uporabi 11.547 poštnih predalov, ki jih uporablja 25.928 naslovnikov (več naslovnikov 
uporablja isti poštni predal). 6.428 pogodbenih strank uporablja različne spletne servise in eSpremnico za opremo pošiljk (priprava 
naslovnice za pošiljko, z vsemi atributi za prenos na pošti) ter posredovanje elektronskih podatkov o pošiljkah pošti, ki opravi sprejem 
pošiljk. Pošiljke zlagamo, delimo in usmerjamo z 31 strojnimi napravami.
Uporabljamo številna transportna sredstva za notranji in zunanji transport. V notranjem transportu uporabljamo 11.497 transportnih 
sredstev (transportnih vozičkov in viličarjev), v zunanjem transportu pa 3.585 transportnih sredstev (avtomobilov, tri- oz. štirikolesnikov, 
dvokoles, koles ter prikolic).
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Graf 3: Vrste transportnih sredstev v zunanjem transportu
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Naprave in tehnologije

V letu 2020 smo izvedli številne aktivnosti v zvezi z uvajanjem novih tehnologij v delovni proces kot tudi v zvezi z nadgradnjami 
obstoječih naprav – bodisi za zagotavljanje neprekinjenega delovanja bodisi za zagotovitev novih funkcionalnosti.
• Pripravili in objavili smo javno naročilo za nakup, implementacijo in vzdrževanje sistema za usmerjanje prostih pošiljk, s katerim 

bomo avtomatizirali usmerjanje pošiljk z azijskih trgov ter večjih pošiljk v notranjem prometu.
• V obeh poštnih logističnih centrih smo zamenjali dotrajane RFID-antene z novo generacijo RTLS-anten, s čimer smo podaljšali 

življenjsko dobo celotnega sistema, optimizirali vzdrževanje in pripravili podlage za širitev RFID-mreže na druge lokacije Pošte 
Slovenije. Slednje je osnova za vzpostavitev avtomatičnega sledenja lastnim logističnim sredstvom znotraj poštno-logistične mreže, 
kar planiramo v letih 2021–2023.

• Testirali smo nove brezžične čitalnike, ki jih operaterji namestijo na hrbtno stran roke, kar jim omogoča, da imajo obe roki prosti za 
izvajanje dela. Rezultati so pokazali zadovoljive učinke, zato od leta 2021 naprej planiramo postopno uvajanje te nove tehnologije 
v poštno-logistični proces (sprva v omejenih količinah).

• V sklopu projekta Deminimis smo določili proces ter pripravili in uspešno izvedli javno naročilo za implementacijo nove tehnologije 
(delovne postaje MICS – Manual Image Capturing Station), ki bo pomembno pripomogla k uveljavitvi direktive EU, ki s 1. julijem 
2021 predvideva carinjenje vseh pošiljk iz tretjih držav, katerih vrednost je več kot 0 EUR (trenutno se carinijo le pošiljke nad 22 
EUR). MICS-mize bodo s pomočjo OCR-tehnologije in umetne inteligence (AI) zmožne prepoznavati vse potrebne podatke za 
zagotovitev avtomatiziranega carinjenja teh pošiljk.

• V teku je projekt nadgradnje avtomatskih pisemskih usmerjevalnikov (APU), s katerim bomo pomembno zmanjšali tveganje izpada 
delovanja sistema kot tudi podaljšali življenjsko dobo sistema za dodatnih pet let. Pridobili bomo tudi najnovejše programske 
rešitve, izboljšali učinkovitost sistema in pridobili nekatere nove funkcionalnosti.

• Začeli smo z izvajanjem projekta nadgradnje sistema DWS, ki omogoča avtomatski sprejem paketnih pošiljk v PLC Ljubljana. Sistem 
smo uvedli v letu 2019 in ga sedaj nadgrajujemo, da bi deloval hitreje in bolj učinkovito.

• Izvajali smo aktivnosti za nadgradnjo paketnega usmerjevalnika v PLC MB, kjer bomo zamenjali komunikacijsko omrežje Interbus 
z omrežjem Profibus. S takšno zamenjavo bomo bistveno zmanjšali tveganje zaradi dotrajanosti paketnega usmerjevalnika in 
posledično težave pri zagotavljanju vzdrževanja paketnega usmerjevalnika. V večji meri bomo preprečili izpade delovanja paketnega 
usmerjevalnika zaradi nezmožnosti vzdrževanja in s tem preprečili morebitne kolapse pri predelavi paketnih pošiljk na lokaciji PLC 
Maribor.

• Začeli smo z aktivnostmi za selitev linijskih naprav za strojno zlaganje nenaslovljene direktne pošte (NNDP) na lokacijo paketnega 
ekspedita znotraj PLC Maribor. S tem posegom bomo pridobili prepotreben prostor za obvladovanje paketnega usmerjanja. 
Predviden poseg je tudi predpogoj za poznejšo menjavo paketnega usmerjevalnika in je tudi predpogoj za obvladovanje logističnih 
procesov v času gradnje logistične hale na lokaciji PLC Maribor.

2.5.3 Varovanje Skupine Pošta Slovenije
Aktivnosti, ki jih v Pošti Slovenije izvajamo na področju korporativne varnosti, smo tekoče izvajali ter jih tudi posodabljali in nadgrajevali, 
skladno z varnostnimi ocenami in tveganji za nastanek škodnih pojavov. Aktivnosti, ki smo jih v tem okviru izvajali, obsegajo ukrepe 
na področju fizičnega, tehničnega in mehanskega varovanja ter organizacijske in kadrovske ukrepe, s katerimi si prizadevamo 
v največji možni meri obvladovati varnostne grožnje. V sklopu svetovanj posameznim hčerinskim družbam smo se tudi aktivno 
vključevali v obvladovanje problematike varnosti hčerinskih družb. Hčerinskim družbam smo tudi svetovali in nudili pomoč pri izboru 
in implementaciji ustreznih varnostnih ukrepov in rešitev, upoštevajoč varnostne standarde in ukrepe matične družbe na področju 
korporativne varnosti.
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Sprejeta je bila nova Krovna varnostna politika Pošte Slovenije, ki je temeljni interni akt, ki izraža pomembnost korporativne 
varnosti pri doseganju poslovnih ciljev, pri čemer se posamezni vidiki varnostne politike smiselno uporabljajo tudi v družbah 
v Skupini Pošta Slovenije. Poleg tega so bili sprejeti tudi Minimalni varnostni standardi in smernice za zagotavljanje varnosti 
ljudi in premoženja v Pošti Slovenije, ki formalno predstavljajo smernice za zagotavljanje minimalnega nivoja varovanja oseb in 
premoženja za zagotavljanje varnosti.
Pomemben vidik uspešnega obvladovanja varnostnih tveganj je tudi skrb za ustrezno osveščenost in usposobljenost zaposlenih za 
identificiranje potencialnih varnostnih tveganj ter ustrezno ravnanje v takšnih primerih. Poleg izobraževanja s področja varnosti za 
novozaposlene smo za delavce na okencih izvedli e-izobraževanje s področja vsebin varovanja ljudi in premoženja, informacijske 
varnosti ter varstva osebnih podatkov. Na področju varovanja ljudi in premoženja ter informacijske varnosti smo izvedli tudi preventivne 
teste integritete, da bi preverili, ali zaposleni znajo prepoznati različna varnostna tveganja, katerim so lahko vsakodnevno podvrženi, 
in ali znajo tudi ustrezno ravnati. 
Glede na pretekla leta smo v letu 2020 zabeležili najmanjše število kaznivih dejanj tretjih oseb, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja 
na Pošti Slovenije. Število hujših oblik kaznivih dejanj tretjih oseb (ropi) je bilo v letu 2020 na najnižji ravni glede na pretekla leta, 
medtem ko so bila kazniva ravnanja zaposlenih na Pošti in pogodbenih izvajalcev storitev na ravneh prejšnjih let, pri čemer so pretežni 
del teh dejanj predstavljala kazniva dejanja tatvine, goljufije, poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja ter kršitve tajnosti 
občil. Poleg tega smo obravnavali tudi primere objav lažnih elektronskih sporočil tretjih oseb, ki so z namenom zavajanja in prevare 
strank med drugim zlorabljale celostno grafično podobo Pošte Slovenije, da bi prejemniki teh sporočil plačali neobstoječo storitev, 
s čimer bi pošiljatelji takšnih lažnih elektronskih sporočil pridobili materialno korist od prevaranih strank. V obravnavo tovrstnih 
primerov smo poleg preiskovalnih organov vključili tudi Si-CERT ter z ustreznimi objavami na socialnih omrežjih in v medijih skrbeli 
za ustrezno obveščenost javnosti o tovrstnih poskusih prevar. 
V vseh primerih kaznivih dejanj je nastala premoženjska škoda Pošti Slovenije, resnih posledic za življenje in zdravje zaposlenih ter 
strank Pošte Slovenije ta dejanja niso imela. Zaposlenim, ki so žrtve ropa, nudimo tudi strokovno psihosocialno pomoč.
Sistem korporativne varnosti uresničuje svoje poslanstvo, saj z implementiranimi varnostnimi ukrepi uspešno obvladujemo varnostna 
tveganja in njihove posledice. V Pošti Slovenije si bomo v prihodnje še naprej prizadevali za ustrezen nivo varnosti ljudi in premoženja 
ter s tem stabilnosti in varnosti delovnega okolja, pri čemer si bomo v prihodnjem obdobju prizadevali za uporabo enotne varnostne 
politike in standardov na nivoju celotne Skupine Pošta Slovenije.
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2.6 NABAVA V SKUPINI POŠTA SLOVENIJE 

K uspešnemu poslovanju Skupine PS prispeva tudi uspešno izvajanje postopkov javnega naročanja, ki je bilo v letu 2020 še posebej 
učinkovito, saj je bilo treba kar se da hitro odreagirati na povečane potrebe po zaščitni opremi predvsem za delavce v prometu in na 
povečane potrebe po delovnih sredstvih glede na povečan promet v logistiki (najem vozil in šotorov, najem pogodbenih prevozov, 
skladiščnih prostorov skupaj s skladiščnimi storitvami, idr.). S tem se je pokazala učinkovitost nabavnega procesa v celotni Skupini Pošta 
Slovenije, v katerega so vključeni predlagatelji naročil iz vseh organizacijskih enot in nabavniki vseh družb Skupine, ki kljub izvajanju 
postopkov izbire najugodnejših ponudnikov v skladu z Zakonom o javnem naročanju zagotavljajo nemoteno in tekoče poslovanje, 
hkrati pa je zagotovljena tržna naravnanost tako pri operativni kot strateški nabavi. Oddelek Nabava skupaj s strokovnimi sodelavci 
iz ostalih organizacijskih enot in hčerinskimi družbami z uspešno izvedenimi postopki javnega naročanja in posledično pravočasno 
sklenjenimi pogodbami zagotavlja nemoteno oskrbo poslovnega procesa z naročili blaga, storitev in gradenj. 
V okviru strateške nabave so bile izvedene aktivnosti, vezane predvsem na strateška projekta POINT in OPT PIS: v okviru POINT-a so 
bile realizirane nekatere večje nabavne sinergije, kjer smo z združenimi nabavnimi količinami dosegali ekonomijo obsega – nižje cene 
in višje popuste na nabavne cene. Pri projektu OPT PIS pa smo prevzeli aktivnosti ključnih uporabnikov in pripravili vsa operativna 
navodila za končne uporabnike modula SAP MM (Material Management Modul), ki je ključni modul nabave v novem sistemu ERP, 
katerega implementacija je predvidena v letu 2021. V okviru strateške nabave so potekale aktivnosti, vezane na večja naročila logistike 
v predrazpisni fazi, v fazi postopka javnega naročila (JN) do sklepanja pogodb z izbranimi ponudniki. Pripravljamo analize trga po 
tehničnih zahtevah tehnologov in tako pripravimo podlago za postopke izbora novih dobaviteljev. Strateška nabava sodeluje tudi pri 
postavljanju meril in pogojev v razpisni dokumentaciji za ponudnike ter proizvode in storitve, pri pogajanjih za znižanje ponudbenih 
cen ter spremlja dosežene prihranke. Na strateškem nivoju sledimo cilju, da se v nabavni proces vnesejo inovacije tako na tehnološkem 
kot procesnem nivoju, kar dosegamo z izvajanjem analiz trga, spodbujanjem strokovnih dialogov in pošiljanjem RFI-vprašalnikov. 
V letu 2020 so potekale aktivnosti predvsem na področju nabavnih kategorij, vezanih na logistiko: vzdrževanje osebnih in tovornih 
vozil, nakup tovornih vozil z osemletnim vzdrževanjem, vzdrževanje službenih vozil (srednjih dostavnih, lahkih dostavnih in osebnih 
vozil), nakup štirikolesnikov, nakup skuterjev, analiza trga CT-naprav. 
Zaščitna sredstva, ki so bila potrebna za zaščito delavcev pred okužbo, so bila zagotovljena takoj ob začetnem izbruhu širjenja 
COVIDA-19 in za nemoteno poslovanje tudi skozi vse leto 2020, in to kljub velikim težavam, ki so jih imeli dobavitelji pri dobavi 
zaščitnih sredstev v dogovorjenih rokih. Povpraševanje po zaščitnih sredstvih je bilo ogromno, predvsem po zaščitnih maskah, ki jih 
evropski trg ni imel na zalogi. Tako smo bili naročniki odvisni od pošiljk iz Kitajske, od koder so tovorna letala prevažala naročene 
količine zaščitnih sredstev. Dobave so bile v začetnih mesecih (marec in april) neredne in v manjših količinah, v maju pa nam je uspelo 
dobiti večjo količino trislojnih medicinskih mask. Za zaščitna sredstva smo v letu 2020 porabili 1,5 milijona evrov.
Operativna nabava ostaja pomemben del nabavnega procesa, ki zagotavlja nabavo materiala in storitev za nemoteno poslovanje 
po sklenjenih nabavnih pogodbah. Stalna naloga skrbnikov pogodb je skrbno, premišljeno in gospodarno naročanje v skladu s 
pogodbenimi določili in utemeljenimi potrebami. V letu 2020 smo intenzivno delali na testiranju modula SAP MM, ki bo v prihodnje 
enovit informacijski sistem za vse družbe v Skupini Pošta Slovenije.
Tudi v letu 2020 je bil osrednji cilj nabave stroškovna učinkovitost glede na enako raven kakovosti predmetov naročanja, kar smo 
dosegali s približevanjem nabavnim pogojem iz preteklih let in kar je bil velik izziv glede na razmere, povezane s COVIDOM-19. V 
večini primerov smo sklenili pogodbe pod pogoji, ki so bili doseženi v preteklih letih, kljub trendu zviševanja cen na nabavnih trgih. 
Strateška usmeritev nabavne funkcije ostaja nespremenjena, to je pravočasna in gospodarna zagotovitev blaga in storitev za nemoteno 
poslovanje družbe, kar uresničujemo s stalno optimizacijo tako stroškovne kot količinske učinkovitosti izvajanja storitev, optimizacijo 
tehnoloških procesov in racionalnim naročanjem, stalnim izboljševanjem procesov, s katerimi skrajšujemo pretočne čase v celotni 
oskrbovalni verigi, ter poenotenjem procesov naročanja v vseh družbah Skupine Pošta Slovenije.
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2.7 VLAGANJA, NALOŽBE IN RAZVOJ V SKUPINI POŠTA SLOVENIJE 

Skupina Pošta Slovenije je za naložbe namenila 22 milijonov evrov. Investicijska sredstva v Pošti Slovenije smo namenili za izvajanje 
tekočega poslovanja in razvojnega projekta na področju informacijske tehnologije, s čimer smo zagotavljali rast nekaterih prihodkov 
ter izboljšali in optimizirali procese. 
Odvisne družbe so investirale v strojno in programsko opremo, transportna sredstva ter ostalo opremo. Skupina Intereuropa je 
investirala v ureditev skladiščnih kapacitet, informacijsko tehnologijo, logistično opremo in transportna sredstva.
Skupina Pošta Slovenije je največ sredstev namenila za investicije v omrežje, in sicer za transportna sredstva in nepremičnine:
• za vozni park, ki ga sestavljajo lahka dostavna vozila, namenjena predvsem za redno dostavo in dostavo Hitre pošte, srednja 

dostavna vozila, namenjena predvsem za dostavo/prevzem paketov in prevoz poštnih pošiljk na relacijah med poštnimi enotami 
(PLC–pošte, pošta–pošte), kolesa, motorna kolesa za redno dostavo in tovorna vozila; 

• v skladu s strategijo energetske učinkovitosti so bila nabavljena vozila na električni pogon – eno srednje dostavno vozilo, 59 
štirikolesnikov in 27 skuterjev, vzpostavljena je bila prva sončna elektrarna na lokaciji pretovorne pošte v Celju;

• v skladu s strategijo omrežja so bili v letu 2020 zgrajeni prostori za logistično pošto Koroška v Šentjanžu pri Dravogradu, končana 
so bila gradbena dela za vzpostavitev logističnih pošt v Celju in Ptuju ter dostavnih pošt v Vidmu pri Ptuju in Idriji;

• v teku je izgradnja logistične pošte v Murski Soboti;
• na lokaciji poštnega logističnega centra v Ljubljani smo v letu 2020 začeli z izgradnjo več kot 5.000 m2 velike hale.
V okviru strategije omrežja pa načrtujemo nadaljnje dopolnitve kapacitet logistične mreže, tako prostorskih kot transportnih, ter 
pripadajoče logistične opreme na območju Slovenije in regije.

Dezinvestiranje

Pomemben del področja upravljanja nepremičnin je bilo področje prodaje oz. dezinvestiranja nepremičnin Pošte Slovenije, ki je tudi 
v letu 2020 potekalo na osnovi načrta prodaje nepremičnin za to poslovno leto. 
Načrt prodaje nepremičnin je posledica optimizacije in preoblikovanja poštnega omrežja v skladu s strateškima projektoma OPO 
in STROM. V skladu s projektom OPO gre za presežne oz. poslovno nepotrebne nepremičnine, ki se sproščajo ob preoblikovanju 
poštnih poslovalnic v pogodbene pošte oz. druge oblike kontaktnih točk. V skladu s projektom STROM pa gre za preoblikovanje 
celotnega poštnega omrežja, kjer so bile na podlagi analiz logistične in poštne mreže izvedene optimizacije, ki posledično pomenijo 
zapiranje manjših pošt in gradnjo večjih logističnih pošt z večjimi kvadraturami, potrebnimi za skladiščenje večjega števila paketnih 
in drugih pošiljk. Te nepremičnine, ki se zapirajo, se zatem prodajo, v nekaterih primerih pa se tudi oddajo v najem izvajalcem storitev 
pogodbenih pošt ali dobijo status naložbenih nepremičnin.
V letu 2020 je bilo prodanih 23 nepremičnin, od tega 22 poslovnih prostorov v skupni izmeri 3.137 m2 in eno zemljišče v izmeri 
230 m2. Med temi je bila prodana tudi večja poslovna stavba nekdanje poslovne enote v Kranju. Prodaja nepremičnin je uspešno 
potekala kljub omejitvam zaradi epidemije COVIDA-19 prek spletnih javnih dražb, z neposredno prodajo ter zbiranjem nezavezujočih 
in zavezujočih ponudb. 
Prav tako so bile konec leta 2020 oddane v najem poslovno nepotrebne nepremičnine na 96 lokacijah po 129 najemnih razmerjih 
v skupni izmeri 15.081 m2. Oddajajo se presežni pisarniški in storitveni poslovni prostori, poštne poslovalnice (izvajalcem storitev 
pogodbenih pošt) in službena stanovanja. 
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2.8 KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TVEGANJ SKUPINE POŠTA SLOVENIJE

2.8.1 Pregled upravljanja tveganj Skupine Pošta Slovenije
V Skupini Pošta Slovenije se zavedamo, da je v hitro spreminjajočem se in negotovem okolju prepoznavanje in obvladovanje tveganj 
pomemben dejavnik poslovnega uspeha. Obvladujemo jih v sklopu celovitega sistema korporativnega upravljanja s tveganji (v 
nadaljevanju: KUT), ki je organizacijsko umeščen v OE Kontroling 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.
V skladu z metodologijo se ob pripravi poslovno-finančnega načrta Skupine pripravi letna ocena izpostavljenosti tveganjem, ki se 
med letom posodablja. Na podlagi letne ocene izpostavljenosti se četrtletno in letno pripravi poročilo o korporativnem upravljanju 
tveganj v Skupini PS, v katerem se za posamezno tveganje v poročilu Registra tveganj naredi ocena obvladovanja, ki lahko opredeljuje 
tveganja kot manj uspešno, dokaj uspešno in uspešno obvladovana, ali pa se zapiše, da tveganje ni bilo realizirano.

2.8.2 Obvladovanje tveganj v letu 2020 v Skupini Pošta Slovenije
V letu 2020 je bila Skupina PS izpostavljena številnim tveganjem, pri čemer izpostavljamo tveganja, povezana z epidemijo COVIDA-19, 
ki je med drugim zahtevala rebalans poslovno- finančnega načrta za 2020. Glede na rebalans poslovno-finančnega načrta za 2020 
ocenjujemo, da smo tveganja glede na metodologijo ocenjevanja obvladovali uspešno.
V letu 2020 smo bili izpostavljeni naslednjim skupinam tveganj:
• nabavnim in prodajnim tveganjem (izguba tržnega deleža, zagotavljanje resursov),
• poslovnim tveganjem (strateške povezave in naložbe, upravljanje z nepremičninami, tveganje razvoja),
• operativnim tveganjem (delovanje poštnega omrežja, delovanje informacijske infrastrukture, kadrovska tveganja, varnostna tveganja),
• finančnim tveganjem (kreditno in obrestno tveganje),
• zakonodajnim in regulatornim tveganjem.

Nabavna in prodajna tveganja

Med nabavna in prodajna tveganja smo uvrstili tveganja izgube tržnega deleža (makroekonomska situacija, splošni upad klasičnih 
storitev, delovanje konkurence, nedoseganja planirane rasti poslovanja, epidemija COVIDA-19) in tveganja zagotavljanja resursov. 
Ocenjujemo, da smo prodajna tveganja obvladovali uspešno. Pošta Slovenije se je na razmere, ki jih je povzročila pandemija 
COVIDA-19, odzvala hitro in je kljub pogosto precej oteženim pogojem dela uspela nemoteno zagotavljati poštne, paketne in 
ostale storitve. Izpad prihodkov od prodaje je med prvim valom epidemije znašal cca 9 milijonov evrov, saj je koronavirus upočasnil 
gospodarsko rast, vendar je bil upad med drugim valom epidemije tudi s pomočjo ukrepov za zajezitev COVIDA-19 ob koncu leta 
izničen. V Diviziji Pisma smo zaradi ukrepov za zajezitev epidemije (zaprtje trgovin z nenujnim blagom) in pospešenega prehoda na 
e-substitute beležili upad, medtem ko je bil vpliv upada pri ostalih storitvah nižji in ni imel tako pomembnega vpliva na poslovanje 
podjetja. Visoko rast prihodkov zaradi vpliva epidemije smo beležili pri paketnih storitvah, kjer so se v prvem valu epidemije povišali 
prihodki zaradi ukrepov za zajezitev epidemije in posledično povečanih spletnih nakupov (segment B2C), nato se je rast postopoma 
upočasnila, vendar se je z drugim valom epidemije ponovno precej povišala. Porast prihodkov od paketnih storitev je bil ob koncu 
leta dovolj visok, da je pokril celotno izgubo prihodkov na vseh ostalih segmentih poslovanja. Nabavna tveganja smo uspešno 
obvladovali, saj je bila realizacija pod planirano vrednostjo. Enako uspešno se je na razmere, ki ga je povzročil COVID-19 odzvala 
skupina IE in ostale odvisne družbe Skupine PS, ki so s sprejetimi ukrepi uspele obvladati negativni vpliv COVID-19 na poslovanje.

Poslovna tveganja

Med poslovna tveganja smo uvrstili tveganja strateških povezav in naložb, upravljanje z nepremičninami ter tveganja razvoja. Pošta 
Slovenije se v segmentu strateških povezav srečuje s številnimi izzivi, zato je bilo v tem segmentu sprejetih precej organizacijskih, 
prodajnih in optimizacijskih ukrepov. Izvedba investicij v planirani višini predstavlja vsako leto znova izziv. Portfelj projektov Strateškega 
razvojnega programa smo optimizirali, na novo smo določili prioritete posameznih projektov, prav tako pa smo začeli z nekaterimi 
novimi projekti. Druge odvisne družbe so največjo izpostavljenost izkazovale na področju ciljev naložb predvsem zaradi časovnega 
zamika načrtovanih investicij.

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 in varnostna tveganja.
Na področju poštnega omrežja je največje tveganje nedoseganje predpisane kakovosti prenosa poštnih pošiljk v notranjem in 
mednarodnem prometu po Splošnem aktu o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, ki je določena s Pravilnikom o kakovosti 
in načinu izvajanja univerzalne poštne storitve. Obvladujemo ga z dnevnim nadzorom procesa in toka pošiljk od oddaje do vročitve. 
Merjenje kakovosti prenosa poštnih pošiljk v notranjem poštnem prometu izvajamo v skladu z zahtevami standarda. Dosežena 
kakovost je bila kljub težavam z zagotavljanjem kadra in obsegom dela ustrezna.
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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 in visoke fluktuacije ter stavke. Tveganje stavke smo v letu 2020 uspešno obvladovali s socialnim dialogom in doslednim 
izvrševanjem zavez iz dogovorov, sklenjenih v letih 2019 in 2020. Izpostavljenost kadrovskim tveganjem pri drugih družbah skupine 
je z vidika števila zaposlenih nizka.
Tveganjem varnosti posvečamo zaradi narave dela (denarno poslovanje, obseg poslovanja, število zaposlenih, velikost IT-infrastrukture) 
veliko pozornosti. Na tem področju smo izvajali številna izobraževanja zaposlenih ter sprejeli raznovrstne ukrepe, kot so ukrepi fizičnega 
in tehničnega varovanja, samozaščitna ravnanja zaposlenih, delovanje lastnega nadzornega centra idr. Na področju informacijske 
varnosti smo v skladu z zakonodajnimi zahtevami in na podlagi lastne iniciative izvajali notranje in zunanje revizijske preglede 
posameznih segmentov informacijskega sistema ter izvajali še druge ukrepe, kot so dodeljevanje ustreznih pravic na centralnem nivoju, 
domensko ločena okolja (razvojno, testno in produkcijsko), beleženje incidentov, večnivojski požarni zidovi, uporaba centraliziranega 
sistema nadzora in upravljanja. V Skupini IE so bili najbolj izpostavljeni tveganju prevare s strani poslovodstev svojih odvisnih družb, 
ki so pa ga s sprejetimi ukrepi uspešno obvladali in znižali stopnjo izpostavljenosti.

Finančna tveganja

Zaradi razmer, ki jih je povzročil COVID-19, smo posebno pozornost posvečali kreditnemu tveganju. Skupina PS je tudi v letu 2020 
aktivno upravljala terjatve do kupcev in ocenjuje, da je kreditno tveganje ustrezno obvladovano. Zaradi narave produktov, dejavnosti 
velikih kupcev, velike razpršenosti kupcev in intenzivne izterjave ima v tem segmentu ugoden položaj. Skupina IE tveganje zamud 
in neplačila kupcev obvladuje tako, da ima opredeljene kontrolne limite in mehanizme odobravanja izpostavljenosti kreditnega 
tveganja za največje kupce. 
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 v Pošti Slovenije zanemarljiva. Z vključitvijo Intereurope 
se je izpostavljenost do tega tveganja povečala, saj je v Intereuropi pripoznano kot tveganje s srednjo stopnjo izpostavljenosti. 
Izpostavljenost obrestnemu tveganju, ki predstavlja nevarnost sprememb obrestnih mer za depozite ali posojila, je bilo uspešno 
obvladovano oz. ni bilo realizirano. V začetku leta 2020 je Intereuropa uspešno refinancirala vse finančne obveznosti.
Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju, ki izhaja iz neusklajene dospelosti sredstev in obveznosti do virov sredstev v podjetju, kar 
lahko povzroči plačilno nesposobnost, je nizka oz. je uspešno obvladovano. Navedeno tveganje obvladujemo s skrbnim načrtovanjem 
denarnih tokov (izdatki investicije, bančne garancije, črpanje kredita, obvladovanje kreditnega tveganja in tekočega poslovanja).

Zakonodajna in regulatorna tveganja

Tveganja zakonodaje smo uspešno obvladovali oz. niso bila realizirana. Ob spremembi Zakona o minimalni plači smo bili nizko 
izpostavljeni. Pri tveganjih regulative smo aktivno delovali in redno komunicirali z AKOS-om, vložili zahtevek za dvig cen USO-storitev, 
ki je bil odobren ter sodelovali s pristojnim ministrstvom. V skupini IE so bili v dveh odvisnih družbah visoko izpostavljeni tveganju 
izgube statusa carinskih terminalov, ki so jih z izvedenimi ukrepi uspešno obvladali in znižali stopnjo izpostavljenosti.
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2.9 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA SKUPINE POŠTA SLOVENIJE 

Skupina Pošta Slovenije uporablja za merjenje uspešnosti poslovanja sistem kazalnikov/kazalcev glede na namen oz. cilj spremljanja. 
V okviru SRP-a se za spremljanje uspešnosti poslovanja definirajo strateški cilji in kazalniki (KPI), upoštevajoč metodologijo BSC, 
Strategy Maps. 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 s sistemom 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.).

2.9.1 Analiza poslovanja Skupine Pošta Slovenije

Izkaz poslovnega izida Skupine Pošta Slovenije

Tabela 4: Izkaz poslovnega izida Skupine Pošta Slovenije

V EUR 2020 2019 Indeks 2020/2019
Prihodki od prodaje 410.694.634 277.857.007 148
Drugi prihodki 16.022.699 5.428.324 295
Poslovni prihodki 426.717.333 283.285.331 151
Nabavna vrednost prodanega blaga 1.570.084 2.742.304 57
Stroški materiala in energije 17.916.842 14.056.457 127
Stroški storitev 165.040.353 76.674.192 215
Stroški dela 199.717.426 161.710.361 124
Amortizacija 26.579.308 19.650.127 135
Drugi odhodki 7.968.339 3.260.908 244
Poslovni odhodki 418.792.352 278.094.349 151
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 7.924.981 5.190.982 153
Dobiček pri izpogajanem nakupu 0 59.951.321 -
Finančni prihodki iz deležev v dobičku odvisnih, pridruženih in skupaj 
obvladovanih družb

682.782 544.605 125

Finančni prihodki 756.569 792.346 95
Finančni odhodki 2.640.124 1.050.300 251
POSLOVNI IZID IZ FINANCIRANJA -1.200.773 60.237.972 -
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO 6.724.208 65.428.954 10
Obračunan davek 1.131.158 192.668 587
Odloženi davek 417.997 -30.777 -
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 5.175.053 65.267.063 8
Čisti poslovni izid poslovnega leta, ki pripada:
 - lastnikom obvladujoče družbe 4.516.421 65.532.990
 - neobvladujočim deležem 658.633 -265.927

Skupina Pošta Slovenije je v letu 2020 ustvarila 426,7 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 51 odstotkov več kot v letu 2020. 
Prihodki Pošte Slovenije predstavljajo 56,4 odstotka vseh prihodkov Skupine Pošta Slovenije. 
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Graf 4: Struktura poslovnih prihodkov Skupine PS po segmentih v % za leto 2020
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Poslovni odhodki Skupine Pošta Slovenije so v letu 2020 znašali 418,8 milijona EUR, kar je za 51 odstotkov več kot v letu 2019. 
Odhodki so porasli v Pošti Sloveniji in odvisnih družbah IPPS in APS Plus. Poslovni odhodki Pošte Slovenije predstavljajo 57,4 odstotka 
vseh poslovnih odhodkov Skupine Pošta Slovenije.

Graf 5: Struktura poslovnih odhodkov Skupine PS v % za leto 2020

Stroški blaga, materiala in energije 5 %

Stroški storitev 39 %
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Skupina Pošta Slovenije je v letu 2020 beležila dobiček v višini 5,2 milijona EUR, od tega je dobiček večinskega lastnika (Pošta 
Slovenije d. o. o.) 4,5 mio. EUR.
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Kazalniki Skupine Pošta Slovenije 
Tabela 5: Kazalniki poslovanja Skupine Pošta Slovenije

V EUR

KAZALNIKI/KAZALCI
Leto

Indeks 2020/2019
2020 2019

Dodana vrednost (poslovni prihodki, zmanjšani za poslovne odhodke 
+ amortizacija + prevrednotovalni poslovni odhodki + stroški dela)

 238.004.847  187.168.204  127 

Delež dodane vrednosti v poslovnih prihodkih v %  55,8  66,1 
Dodana vrednost na zaposlenega (dodana vrednost, deljena s 
povprečnim številom zaposlenih na osnovi delovnih ur)*

 32.292  30.822  105 

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

 55.722  57.183  97 

Stroški dela na zaposlenega***  27.097  25.558  106 
EBITDA - kosmati denarni tok (poslovni prihodki, zmanjšani za 
poslovne odhodke + amortizacija + prevrednotovalni poslovni 
odhodki)

 38.181.701  25.431.493  150 

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v %  8,9  9,0 
EBIT - poslovni izid iz poslovanja (poslovni prihodki, zmanjšani za 
poslovne odhodke)

 7.924.982  5.190.982  153 

Delež EBIT v poslovnih prihodkih v %  1,9  1,8 
E - čisti dobiček  5.175.054  65.267.063  7,9
E - čisti dobiček (obladajoči del)  4.516.421  65.532.990  6,9
Delež E v poslovnih prihodkih v %  1,2  23,0
Celotna ekonomičnost (celotni prihodki / celotni odhodki) v %  101,6  123,4
Ekonomičnost od poslovanja (poslovni prihodki / poslovni odhodki) 
v %

 101,9  101,9

ROS - donosnost prodaje v % (čisti poslovni izid, deljen s čistimi 
prihodki od prodaje)

 1,1  23,6

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

 1,4  26,6

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

 0,8  15,4

CAPEX - capital expenditure v % (vrednost investicijskih vlaganj, 
deljena s čistimi prihodki od prodaje)

 1,5  8,2

* za leto 2019: (Dodana vrednost Skupine PS brez IE + dodana vrednost Skupine IE)/ (povp.št zaposlenih Skupina PS brez IE + povp.št. zaposlenih Skupina IE)
** za leto 2019: (Čisti prihodki od prodaje Skupine PS brez IE + čisti prihodki od prodaje Skupine IE)/ (povp.št zaposlenih Skupina PS brez IE + povp.št. zaposlenih 
Skupina IE)
** za leto 2019: (Stroški dela Skupine PS brez IE + čisti prihodki od prodaje Skupine IE)/ (povp.št. zaposlenih Skupina PS brez IE + povp.št. zaposlenih Skupina IE)
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Izkaz finančnega položaja Skupine Pošta Slovenije

Tabela 6: Izkaz finančnega položaja Skupine Pošta Slovenije 

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019 Indeks 2020/2019
SREDSTVA
Nekratkoročna sredstva 393.399.670 401.747.906 98 
Neopredmetena sredstva 5.890.010 5.774.610 102 
Opredmetena osnovna sredstva 340.926.491 346.659.775 98 
Naložbene nepremičnine 33.160.030 35.185.013 94 
Finančne naložbe v pridružene družbe 2.694.918 2.558.615 105 
Druge finančne naložbe 78.283 175.819 45 
Finančne terjatve 475.082 489.399 97 
Poslovne terjatve 509.613 624.079 82 
Druga sredstva 506.648 609.262 83 
Odložene terjatve za davek 9.158.595 9.671.334 95 

Kratkoročna sredstva 178.711.676 144.122.569 124 
Sredstva za prodajo 1.168.520 2.896.592 40 
Sredstva iz pogodb s kupci 11.302.080 7.929.079 143 
Zaloge 2.250.271 2.045.359 110 
Finančne terjatve 9.603.406 1.010.000 951 
Poslovne terjatve 75.250.781 73.918.328 102 
Terjatve za davek od dohodka 215.699 243.492 89 
Predujmi in druga sredstva 1.370.300 5.476.274 25 
Denar in denarni ustrezniki 77.550.619 50.603.445 153 

Sredstva skupaj 572.111.346 545.870.475 105

Tabela 7: Izkaz finančnega položaja Skupine Pošta Slovenije 

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019 Indeks 2020/2019
KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Kapital 325.473.155 329.639.462 99 
Nekratkoročne obveznosti 154.713.603 81.964.023 189
Kratkoročne obveznosti 91.924.588 134.266.990 68
Obveznosti skupaj 246.638.191 216.231.013 114
Kapital in obveznosti skupaj 572.111.346 545.870.475 105

Povečanje dolgoročnih obveznosti zaradi prejetega dolgoročnega kredita - dodatno črpanje 30,8 mio. EUR ter refinanciranje kredita 
v Intereuropi (prenos iz kratkoročnega dela).
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2.9.2 Analiza poslovanja v Pošti Slovenije d. o. o.

Izkaz poslovnega izida Pošte Slovenije

Tabela 8: Izkaz poslovnega izida Pošte Slovenije

V EUR 2020 2019 Indeks 2020/2019
Prihodki od prodaje 240.603.293 236.015.959 102
Drugi prihodki 9.488.586 1.667.512 569
Poslovni prihodki 250.091.879 237.683.471 105
Nabavna vrednost prodanega blaga 467.273 490.148 95
Stroški materiala in energije 11.779.101 10.841.299 109
Stroški storitev 60.196.307 61.412.374 98
Stroški dela 154.243.814 142.552.943 108
Amortizacija 17.934.995 16.366.513 110
Izgube zaradi oslabitve terjatev (vključno z razveljavitvami izgub ali 
dobičkov zaradi oslabitve)

-53.300 269.670 -

Drugi odhodki 5.393.250 1.955.785 276
Poslovni odhodki 249.961.440 233.888.732 107
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 130.439 3.794.739 3
Finančni prihodki iz deležev v dobičku odvisnih, pridruženih in skupaj 
obvladovanih družb

3.941.225 641.802 614

Finančni prihodki 817.935 512.334 160
Finančni odhodki 1.783.993 718.774 248
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO 3.105.606 4.230.101 73
Odloženi davek -54.766 73.078 -
Davek iz dobička 30.061 0 -
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 3.130.311 4.157.023 75

Prihodki Pošte Slovenije 
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, prihodke od odprave rezervacij in vkalkuliranih stroškov, prejete odškodnine in 
druge prihodke.

Graf 6: Struktura čistih prihodkov od prodaje v letu 2020
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Največji, 88-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 2020 v primerjavi z letom 2019 višji za 5 odstotkov in so znašali 250,1 milijona 
EUR. V poslovnih prihodkih je vključenih 7,3 milijona evrov prihodkov od subvencij iz naslova ukrepov za ublažitev posledic epidemije 
COVIDA-19.
Prihodki od pisemskih storitev so v primerjavi z letom 2019 višji za 1 odstotek predvsem iz naslova dviga cen, medtem ko je indeks 
števila storitev 89 odstotkov. Padec števila storitev je predvsem posledica pospešenega prehoda na e-substitute in zmanjšanja 
gospodarske aktivnosti zaradi ukrepov, izvedenih za zajezitev COVIDA-19. 
Velik upad beležimo pri prihodkih od direktne pošte in publikacij. V marcu, aprilu in maju smo beležili visok upad prihodkov 
zaradi ukrepov za zajezitev COVIDA-19, saj so pošiljke oddajala le podjetja, ki so poslovala. S preklicem epidemije in povečevanjem 
gospodarske aktivnosti smo v poletnih mesecih že beležili nekoliko večje oddaje nenaslovljene direktne pošte (količine podobne 
kot v enakem obdobju 2019), ki pa so z jesenskimi meseci ponovno upadle. Dodaten upad beležimo med drugim valom epidemije 
zaradi zapiranja trgovin z nenujnim blagom.
Visoko, 33-odstotno rast beležimo pri prihodkih od paketov. Ti so se v prvem valu epidemije povišali zaradi ukrepov za zajezitev 
epidemije ter porasta spletnih nakupov (segment B2C), nato se je rast postopoma upočasnila, vendar se je z drugim valom epidemije 
ponovno precej povišala. Povečal se je tudi delež teh storitev v čistih prihodkih od prodaje.
V segmentu prihodkov od logističnih storitev beležimo upad, kar je posledica prenosa storitev za avtomobilsko branžo na odvisno 
podjetje PS Logistika ter zmanjšanja prihodka zaradi epidemije COVIDA-19.
Nadaljnji upad prihodkov od denarnih storitev je posledica pričakovanega prehoda na druge oblike plačevanja, ponudbe alternativnih 
vplačilnih mest drugih ponudnikov plačilnega prometa, prodajnih mest posameznih izdajateljev računov in prehoda na storitev 
ODKBN; zaradi izrednih razmer, povezanih z zajezitvijo posledic koronavirusa, je bilo plačil s položnicami bistveno manj. 
Prihodki od prodaje blaga in iger na srečo so v skladu s pričakovanji, sicer beležimo manjše upade pri večini storitev, kar je posledica 
manjšega obiska pošt zaradi izrednih razmer, povezanih z zajezitvijo posledic koronavirusa, kjer dalj časa nismo opravljali storitev 
za partnerje. Dodaten, neplaniran upad glede na leto 2019 pa je posledica dejstva, da je bila večina pošt ob sobotah zaprta. Zaradi 
omejitev gibanja se je povečalo število oddanih telegramov, višji je izkupiček pri prodaji pisemske in paketne embalaže, kjer smo na 
začetku leta dvignili cene, višja je prodaja pisarniških potrebščin.
Prihodki od informacijskih storitev so porasli pri storitvah računalništva v oblaku (NIC) ter E-arhiviranja. 
Pošta Slovenije je v letu 2020 prejela 7,3 milijona evrov prihodkov od subvencij iz naslova ukrepov za blažitev posledic epidemije 
COVIDA-19.
Prevrednotovalni prihodki so v letu 2020 zaradi prodaje poslovne zgradbe v Kranju višji. 
V primerjavi z letom 2019 so bili zaradi finančnih prihodkov iz deležev v Skupini (prejete dividende odvisnih družb PS Logistika, EPPS 
in PS Moj paket) višji finančni prihodki.

Odhodki Pošte Slovenije
Poslovni odhodki Pošte Slovenije so bili v letu 2020 za 7 odstotkov višji kot leta 2019 in so znašali 250 milijonov EUR. Največji, 
62-odstotni delež predstavljajo stroški dela, sledijo stroški storitev in amortizacije.

Graf 7: Struktura poslovnih odhodkov v Pošti Slovenije
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Stroški materiala so višji kot v letu 2019. To je predvsem posledica višjih stroškov zaradi nabave zaščitnega materiala zaradi epidemije 
COVIDA-19 (maske, rokavice, razkužila) in nabave pnevmatik ter materiala za vzdrževanje.
Stroški energije so v letu 2020 nižji zaradi nižjih cen pogonskih goriv predvsem v začetku leta in nižjih stroškov električne energije. 
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Stroški storitev so nižji kot v letu 2019 predvsem pri naslednjih postavkah:
• stroški za delo študentov prek študentskega servisa – nižji stroški, ker je bilo zaradi ukrepov, povezanih s COVIDOM-19, študentsko 

delo v času, ko so bili redni zaposleni na čakanju, popolnoma ukinjeno. Število ur študentskega dela je ponovno poraslo konec 
leta zaradi povečanega obsega dela; 

• stroški pogodbenih prevozov – planirane dodatne logistične storitve niso bile v celoti izvedene, reorganizacija določenih prevozov 
(vezano predvsem na logistične storitve), dodatni prevozi so potekali v lastni režiji, manjše število dodatnih prevozov;

• povračila stroškov za uporabo mopedov in koles v poslovne namene – razlog za nižje stroške je v ukinitvi pogodb za uporabo 
dvokoles ter posledično prenehanje izplačevanja pavšalov oziroma nadomestil; 

• stroški najemnin – manj je najemov osebnih vozil in opredmetenih osnovnih sredstev, viličarji se ne najemajo več. 

Na višje stroške dela so v letu 2020 so vplivali:
• dogovor s sindikati kot posledica stavkovnih zahtev iz novembra 2019, na podlagi katerega se je v letu 2020 za delavce v prometu 

izplačeval poseben dodatek, ter sklep poslovodstva z dne 20. decembra 2019, s katerim je bil odobren tudi dodatek za zaposlene 
v strokovnih službah;

• večje povprečno število zaposlenih; 
• izplačilo kriznega dodatka v višini 3,1 milijona evrov zaradi ukrepov za ublažitev posledic epidemije COVIDA-19;
• izplačilo enkratne denarne nagrade vsem delavcem za prisotnost na delu v novembru 2020 zaradi dela v neugodnih pogojih in 

zaradi povečanega obsega dela v višini 1,8 milijona evrov (bruto II.) oz. povprečno 255 evrov (bruto I.) na delavca;
• denarno nagrajevanje zaposlenih za stalno prisotnost na delu, da bi se zmanjšal absentizem v novembru in decembru;
• izplačilo za poslovno uspešnost v letu 2020 v višini 1,6 milijona evrov. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki so višji glede na 2019 zaradi slabitev opredmetenih osnovnih sredstev.
Finančni odhodki so bili v letu 2020 višji zaradi odhodkov od posojil, prejetih od bank. 

Poslovni izid Pošte Slovenije

Epidemija COVIDA-19 je od marca 2020 vplivala na vse segmente poslovanja Pošte Slovenije, pri čemer je bil največji padec storitev 
in prihodkov zabeležen na področju pisem, medtem ko smo na področju paketov zabeležili rast. Rast prihodkov od paketnih storitev 
je ob koncu leta nadomestila celotno izgubo prihodkov na vseh ostalih segmentih poslovanja. Dodatno je na poslovanje Pošte 
Slovenije vplivala rast stroškov dela kot posledica izpolnjevanja dogovora s sindikati. 
Kljub oteženemu poslovanju je Pošta Slovenije leto 2020 zaključila z dobičkom v višini 3,1 milijona evrov, kar je za 25 odstotkov 
manj kot v letu 2019. 

Graf 8: Poslovni izid Pošte Slovenije v 000 EUR 
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Kazalniki poslovanja Pošte Slovenije 
Tabela 9: Kazalniki poslovanja Pošte Slovenije

V EUR

KAZALNIKI/KAZALCI
Leto

Indeks 2020/2019
2020 2019

Dodana vrednost (poslovni prihodki, zmanjšani za poslovne odhodke 
+ amortizacija + prevrednotovalni poslovni odhodki + stroški dela)

 175.386.162  163.152.298  107

Delež dodane vrednosti v poslovnih prihodkih v %  70,1  68,6
Dodana vrednost na zaposlenega (dodana vrednost, deljena s 
povprečnim številom zaposlenih na osnovi delovnih ur) 

 31.828  29.932  106

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

 43.663  43.300  101

Stroški dela na zaposlenega  27.991  26.153  107
EBITDA - kosmati denarni tok (poslovni prihodki, zmanjšani za 
poslovne odhodke + amortizacija + prevrednotovalni poslovni 
odhodki)

 21.036.628  20.573.006  102

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v %  8,4  8,7
EBIT - poslovni izid iz poslovanja (poslovni prihodki, zmanjšani za 
poslovne odhodke)

 130.439  3.794.739  3

Delež EBIT v poslovnih prihodkih v %  0,1  1,6
E - čisti dobiček  3.130.312  4.157.023  75
Delež E v poslovnih prihodkih v %  1,3  1,7
Celotna ekonomičnost (celotni prihodki / celotni odhodki) v %  101,2  101,8
Ekonomičnost od poslovanja (poslovni prihodki / poslovni odhodki) 
v %

 100,1  101,6

ROS - donosnost prodaje v % (čisti poslovni izid, deljen s čistimi 
prihodki od prodaje)

 1,3  1,8

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

 1,4  1,9

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

 0,9  1,3

CAPEX - capital expenditure v % (vrednost investicijskih vlaganj, 
deljena s čistimi prihodki od prodaje)

 7,5  8,4

Izkaz finančnega položaja Pošte Slovenije
Tabela 10: Izkaz finančnega položaja Pošte Slovenije – sredstva

V EUR Na dan 
31. 12. 2020 Delež v % Na dan 

31. 12. 2019 Delež v % Indeks 
2020/2019

SREDSTVA 363.130.204 100,0 326.469.033 100,0 111

Nekratkoročna sredstva 238.380.756 65,6 234.072.707 71,7 102
Neopredmetena sredstva 1.341.566 0,4 570.527 0,2 235
Opredmetena osnovna sredstva 174.894.305 48,2 177.289.301 54,3 99
Naložbene nepremičnine 7.459.240 2,1 8.337.887 2,6 89
Finančne naložbe v odvisne družbe 50.875.151 14,0 44.162.778 13,5 115
Finančne naložbe v pridružene družbe 111.009 0,0 111.009 0,0 100
Druge finančne naložbe 48.935 0,0 53.819 0,0 91
Finančne terjatve 422.111 0,1 421.441 0,1 100
Poslovne terjatve 264.212 0,1 369.941 0,1 71
Druga sredstva 477.093 0,1 426.144 0,1 112
Odložene terjatve za davek 2.487.134 0,7 2.329.860 0,7 107

Kratkoročna sredstva 124.749.448 34,4 92.396.326 28,3 135
Sredstva za prodajo 754.679 0,2 195.592 0,1 386
Sredstva iz pogodb s kupci 10.785.400 3,0 7.396.079 2,3 146
Zaloge 1.616.990 0,4 1.393.750 0,4 116
Finančne terjatve 7.300.000 2,0 0 0,0 0
Poslovne terjatve 42.263.933 11,6 39.438.066 12,1 107
Predujmi in druga sredstva 943.676 0,3 5.093.216 1,6 19
Denar in denarni ustrezniki 61.084.770 16,8 38.879.623 11,9 157

Stanje sredstev je na dan 31. decembra 2020 za 11 odstotkov višje v primerjavi s koncem leta 2019. Najpomembnejša postavka v 
strukturi sredstev ostajajo opredmetena osnovna sredstva v višini 48,2 odstotka vseh sredstev. 
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Neopredmetena osnovna sredstva so se povišala iz naslova aktiviranja licenc, kar je povezano z uvajanjem novega informacijskega 
sistema. Slabitev zgradb v višini 2,9 milijona evrov je vplivala k znižanju opredmetenih osnovnih sredstev. Povečale so se naložbe 
v odvisne družbe z nakupom dodatnega deleža Intereurope d. d., nakupom delnic AD Intereuropo Srbija in Zetatrans AD. Nižje so 
kratkoročne poslovne terjatve zaradi vračila varščine za naložbo v Zetatrans. V sklopu presoje poštenih vrednosti je bila v letu 2020 
izvedena slabitev naložbe v APS PLUS. Denarna sredstva so se povišala zaradi črpanja dolgoročnega kredita.

Tabela 11: Izkaz finančnega položaja Pošte Slovenije – kapital in obveznosti 

V EUR Na dan 
31. 12. 2020 Delež v % Na dan 

31. 12. 2019 Delež v % Indeks 
2020/2019

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 363.130.204 100,0 326.469.033 100,0 111

Kapital 218.677.483 60,2 216.528.576 66,3 101
Rezervacije 18.773.865 5,2 17.290.110 5,3 109
Nekratkoročne obveznosti 62.792.721 19,2 43.797.334 13,4 143
Kratkoročne obveznosti 62.886.135 17,3 48.853.013 15,0 129

Stanje obveznosti do virov sredstev je na dan 31. decembra 2020 za 11 odstotkov višje v primerjavi s koncem leta 2019. Na osnovi 
aktuarskega izračuna smo dodatno oblikovali rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine. Povišale so se finančne obveznosti iz 
naslova črpanja kredita (povezava Intereuropa).
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2.10 DOGODKI PO ZAKLJUČKU DATUMA POSLOVNEGA LETA 

SKUPINA POŠTA SLOVENIJE
1. Z januarjem 2021 se je pričela centralizacija določenih podpornih funkcij Pošte Slovenije in Intereurope. Tako se je del dejavnosti 

in s tem tudi del zaposlenih iz Intereurope preneslo na Pošto Slovenije in s 1. januarjem pričelo združeno delovati na šestih 
podpornih funkcijah na ravni Pošte Slovenije. Na Pošto Slovenijo kot novega delodajalca je skupno prešlo 16 sodelavcev iz 
dosedanjih podpornih služb Intereurope.

2. V skladu s strategijo razvoja storitev na področju informacijskih tehnologij smo začeli s poenotenjem ponudbe informacijskih 
storitev, ki smo jih doslej ponujali pod blagovnima znamkama Posita in APS PLUS. Družbo APS PLUS, napredne poštne storitve, 
smo preimenovali v družbo Posita, informacijske rešitve. Posita je postala blagovna znamka za celovito digitalno poslovanje. Na 
družbo Posita bomo v prihodnjem obdobju postopoma prenesli izvajanje vseh storitev informacijske infrastrukture ter računalništva 
v oblaku, ki jih ponujamo pod blagovno znamko Posita, ter storitev za digitalno poslovanje, kot so storitve zaupanja PoštarCA, 
akreditirana varna hramba ter izmenjava in vročanje elektronskih dokumentov. Družba bo ob tem ohranila izvajanje dosedanjega 
nabora informacijskih storitev podjetja APS PLUS, kot so brezpapirno poslovanje ter poslovne rešitve SAP.

3. V družbi Posita (APS PLUS) je Pošta Slovenije z vplačili v kapital v višini 5,3 milijona evrov, povečala osnovni kapital družbe. 
4. V marcu 2021 je SDH sprejel spremembo Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. Nadzorni svet Pošte Slovenije ima po 

novem devet članov. Ustanovitelj imenuje šest članov, tri člane pa svet delavcev Pošte Slovenije.
5. V marcu 2021 je prišlo do zamenjave nadzornega sveta Pošte Slovenije. Predstavniki kapitala so Matjaž Fortič, Tomaž Kokot, Aleš 

Buležan, Franci Mihelič, Ervin Renko in Tomaž Kostanjevec, predstavnika sveta delavcev pa Dijana Kos in Saša Gržinić. Predsednik 
nadzornega sveta je postal Tomaž Kokot, njegov namestnik pa Franci Mihelič. 
V mesecu aprilu je bila kot tretji član predstavnikov sveta delavcev izvoljena Vlasta Vidrih.

6. Vodenje Pošte Slovenije je s 1. aprilom 2021 prevzel dosedanji predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije Tomaž Kokot, ki ga 
je nadzorni svet na svoji seji 30. marca 2021 imenoval za začasnega generalnega direktorja. 

7. Nadzorni svet družbe Intereuropa d. d. je 31. marca 2021 prejel odstopno izjavo mag. Borisa Novaka z mesta predsednika in člana 
nadzornega sveta družbe Intereuropa d. d.

8. Aprila 2021 je odvisna družba Intereuropa d. o. o. Zagreb sklenila pogodbo za nakup zemljišča v Industrijski coni Kukuljanovo za 
postavitev logističnega centra. Isti dan je tudi sklenila pogodbo za prodajo obstoječe lokacije Dražice, ki jo na osnovi najema še 
naprej uporablja za svojo dejavnost do preselitve v novi logistični center.

9. Epidemija COVIDA-19 se nadaljuje tudi v letu 2021 in s tem izvajanje vseh aktivnosti in ukrepov za preprečitev širjenja epidemije. 
COVID-19 bo vplival na poslovanje Skupine Pošta Slovenije tudi v letu 2021, ocenjujemo pa, da bo poslovni načrt za leto 2021 
kljub temu dosežen.

10. Pošta Slovenije kot delodajalec in oba reprezentativna sindikata SDPZ in SPD so v marcu začeli pogajanja o novi Kolektivni 
pogodbi Pošte Slovenije d. o. o., kar je v skladu z zavezami 13. člena Dogovora o ukrepih za zagotovitev vzdržnosti poslovanja 
Pošte Slovenije d. o. o. in IPPS d. o. o. v letu 2020 in 2021, s katerim se je veljavnost sedanje kolektivne pogodbe podaljšala do 31. 
decembra 2021. Cilj pogajanj je sklenitev nove kolektivne pogodbe pred iztekom leta 2021, pri čemer se uravnotežijo pričakovanja 
socialnih partnerjev, upoštevajoč položaj družbe na trgu. Nova kolektivna pogodba bo veljala od 1. januarja 2022 in bo vplivala 
na nekoliko višje stroške poslovanja družbe.
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3.1 TRAJNOSTNE USMERITVE IN CILJI 

Družbena odgovornost, s poudarkom na trajnostnem razvoju je v središču našega poslovanja in pomemben del začrtanega strateškega 
razvojnega programa Skupine Pošta Slovenije do leta 2025. 
Trajnost je zaveza, ki je vpeta v vse vidike našega poslovanja, od logističnih operacij, kjer si prizadevamo za elektrifikacijo voznega 
parka in izboljšanje okoljske učinkovitosti na vseh področjih poslovanja, do komercialnega in družbenega vidika našega poslovanja.
V Skupini Pošta Slovenije, ki je ena največjih ponudnic logističnih storitev v Sloveniji, skupaj s Skupino Intereuropa ambiciozno 
zasledujemo naš skupni cilj, da postanemo vodilni ponudnik celovitih logističnih rešitev v širši regiji jugovzhodne Evrope, pri čemer 
podpiramo tudi vseh 17 ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj. S svojimi dejavnostmi aktivno prispevamo k doseganju petih 
ciljev. Ti so: dostojno delo in (zelena) gospodarska rast, industrija, inovacije in infrastruktura, trajnostna mesta in skupnosti, podnebni 
ukrepi ter partnerstvo za doseganje ciljev. 
Skupina Pošta Slovenije je del nacionalnega in globalnega okolja, v katerem se dogajajo hitre in obsežne spremembe, ki vplivajo na 
osebno in poslovno življenje. Hkrati tudi Skupina Pošta Slovenije s svojimi odločitvami in dejavnostmi vpliva na družbo in okolje. Zato 
smo in bomo proaktivni pri zaznavanju in analizi sprememb ter razumevanju njihovega vpliva na naše poslovanje.

Slika 3: Cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 
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3.2 TRAJNOSTNE PRILOŽNOSTI IN IZZIVI 

Skupina Pošta Slovenije je del mednarodne poštne in logistične panoge. Sooča se z velikimi spremembami, ki odpirajo številne 
priložnosti in tveganja z vidika družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Ključne dejavnike sprememb v širšem okolju, katerih 
del smo, združujemo v štiri kategorije:
• pričakovanja strank,
• tehnološke spremembe,
• novi udeleženci v panogi,
• redefinicija sodelovanja.
Vrednote, način življenja in s tem poslovanja ter pričakovanja strank – tako pravnih kot fizičnih oseb – se spreminjajo. Zelo izrazit je 
trend individualizacije, torej prilagoditve storitev in blaga željam posameznika, kar zahteva vedno večjo prilagodljivost, izrazita je 
tudi visoka dinamika sprememb. 
V panogi je zaznati vedno večjo specializacijo in vitke organizacijske mreže, s katerimi sedanji in novi akterji odgovarjajo na tržne 
priložnosti. Pojavljajo se novi poslovni modeli, ki temeljijo na filozofiji »delitve« in kroženja.
Okoljski odtis logistike je postal pomembna tema po vsem svetu, saj je naša panoga energetsko intenzivna, kar pomeni, da bistveno 
prispevamo k izpustom toplogrednih plinov. Zelena vprašanja postajajo pomemben del strategije logistike številnih podjetij. 
Med dejavnike sprememb je treba vključiti demografske spremembe in regionalne vzorce poseljenosti, saj se nadaljuje trend 
urbanizacije. Na trg dela prihajajo nove generacije in z njimi prihaja nova dinamika zahtev za spremembe, ki jo bo treba usklajevati z 
obstoječo (starajočo se) demografsko strukturo zaposlenih, zato je upravljanje odnosov z zaposlenimi eno od prioritetnih področij.
Skupina Pošta Slovenije je del nacionalnega in globalnega okolja, v katerem se dogajajo hitre in obsežne spremembe, ki vplivajo na 
osebno in poslovno življenje. Hkrati tudi Skupina Pošta Slovenije s svojimi odločitvami in dejavnostmi vpliva na družbo in okolje. Zato 
smo in bomo proaktivni pri zaznavanju in analizi sprememb ter razumevanju njihovega vpliva na naše poslovanje. 

Slika 4: Trajnostne priložnosti in izzivi Skupine Pošta Slovenije
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3.3 MEDDELEŽNIŠKI DIALOG 

V Skupini Pošta Slovenije si prizadevamo za uresničitev trajnostne družbe z razumevanjem globalnih gospodarskih, socialnih in 
okoljskih pričakovanj naših strateških deležnikov. 
S skupinami deležnikov spodbujamo dialog in jih aktivno vključujemo v naše delo. Pri tem uporabljamo različne komunikacijske 
kanale in orodja, s katerimi želimo prepoznavati njihove ključne interese oziroma pričakovanja ter ohranjati čim bolj odprto in 
dvosmerno komunikacijo. 
Skupina Pošta Slovenije v duhu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v načrtovanje in izvajanje aktivnosti vključuje različne 
skupine deležnikov.

Tabela 12: Pregled ključnih interesov deležniških skupin ter komunikacijskih kanalov in orodij

Skupine 
deležnikov Ključni interesi Komunikacijski kanali in orodja / vrsta dialoga

ZAPOSLENI • skrb za zdravje in varnost pri delu
• primerno plačilo za opravljeno delo
• izobraževanje, osebna in profesionalna rast
• odprto, dvosmerno komuniciranje med poslovodstvom in 

zaposlenimi
• prilagoditev delovnih mest starejši delovni sili
• medgeneracijsko sodelovanje
• poenostavitev delovnih procesov in postopkov
• usklajevanje poslovnega in družinskega življenja
• spoštovanje raznolikosti in enakopravnosti (človekove 

pravice)
• sodelovanje s širšo skupnostjo
• krepitev organizacijske kulture
• zaposleni kot ambasadorji ugleda družbe
• krepitev zaupanja v lastno organizacijo 
• prenašanje podatkov, odločitev, odpravljanje negotovosti
• doseganje optimalnih organizacijskih ciljev

• interno glasilo Poštni razgledi 
• mesečne e-novičke POŠTA zame
• okrožnice
• Uradno glasilo Pošte Slovenije
• obvestila na oglasnih deskah
• intranet
• osebni razgovori
• sestanki
• zbori delavcev 
• srečanje poslovodstva z vodji pošt
• letni razgovori

SVET  
DELAVCEV IN 
REPREZENTATIVNI 
SINDIKATI

• skrb za zdravje in varnost pri delu
• primerno plačilo za opravljeno delo
• izobraževanje, osebna in profesionalna rast
• prilagoditev delovnih mest starejši delovni sili
• poenostavitev delovnih procesov in postopkov

• osebni razgovori
• redni sestanki, usklajevanja in pogajanja
• seje sveta delavcev 
• seje konference sindikatov 
• e-pošta
• intranet

LASTNIK 
– DRŽAVA 
(SDH v vlogi 
upravljavca), 
REGULATOR

• skladnost poslovanja
• gospodarno ravnanje oz. prispevek k nacionalnemu 

gospodarstvu, družbi, okolju
• primerna dostopnost oziroma pokritost poštnega omrežja
• strokovnost in proaktivnost pri oblikovanju zakonskih 

podlag za zagotavljanje enakopravnih pogojev poslovanja 
in pri

• uveljavljanju najvišjih standardov kakovosti poštnega 
omrežja ter na trgu univerzalnih poštnih, logističnih in 
ostalih storitev

• konkurenčnost
• varstvo podatkov in varnost

• seje nadzornega sveta
• srečanja na SDH
• osebni razgovori
• sestanki
• poročila o poslovanju
• spletna stran
• e-pošta 

STRANKE IN 
POSLOVNI 
PARTNERJI

• dostopnost storitev/izdelkov (cenovna, krajevna, 
tehnološka);

• individualen, fleksibilen odnos (možnost vpliva na 
ponudbo)

• pestrost izbire, kakovost in zanesljivost
• varnost (ljudi, blaga, informacij)
• konkurenčnost
• učinkovitost (procesna, energetska, snovna ipd.)
• visoka stopnja odpornosti na tveganja
• zmanjševanje okoljskega in ogljičnega odtisa lastnega 

poslovanja in storitev stranke
• dvosmerna komunikacija
• spoštovanje raznolikosti, enakopravnosti
• ustvarjanje zaupanja in ugleda

• spletna stran
• digitalna sporočila
• osebni razgovori
• fokusne skupine
• družbena omrežja
• obiski vodstva pri strankah
• ankete, raziskave o zadovoljstvu
• strokovna srečanja, dogodki za mreženje in krepitev 

poslovnih vezi

LOKALNE 
SKUPNOSTI

• dostopnost storitev vsem segmentom prebivalstva
• razvoj lokalne skupnosti in njenih prebivalcev, varstvo 

okolja
• skrb za prihodnje generacije
• ustvarjanje vzajemnega zaupanja

• spletna stran
• osebni razgovori in sestanki
• dogodki za mreženje in krepitev poslovnih vezi
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DOBAVITELJI • skladnost poslovanja
• spoštovanje trajnostnih standardov v celotni dobaviteljski 

verigi
• finančna stabilnost in korektna politika naročanja in 

plačevanja
• (razvojno) partnerstvo z lokalnimi dobavitelji (prenos 

znanja in izkušenj)
• spoštovanje človekovih pravic

• osebni razgovori in sestanki
• spletna stran
• e-pošta

STROKOVNE 
JAVNOSTI, 
NACIONALNE IN 
MEDNARODNE 
ORGANIZACIJE

• strokovno sodelovanje pri pripravi področne zakonodaje 
in implementaciji ter standardov

• mreženje
• izmenjava dobrih praks, znanja in izkušenj
• vzajemna promocija
• mednarodno sodelovanje, mreženje
• izmenjava dobrih praks, znanj, izkušenj, razvoj skupnih 

projektov, storitev, strokovno izpopolnjevanje

• spletna stran
• okrogle mize
• prezentacije
• fokusne skupine
• strokovne delavnice
• letno poročilo

MEDIJI, SPLOŠNA 
JAVNOST

• poštene, ažurne informacije
• transparentna dvosmerna komunikacija
• pravočasna dostopnost do informacij
• korporativno državljanstvo oziroma socialna angažiranost 

(sponzorstva, donatorstva)
• partnerstvo pri razvoju družbe in gospodarstva
• ustvarjanje ugleda 
• zviševanje stopnje zaupanja v organizacijo

• redno proaktivno in reaktivno komuniciranje, brifingi, 
osebna srečanja 

• novinarske konference
• intervjuji
• sporočila za javnost in druga komunikacijska orodja
• spletna stran
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3.4 SISTEM UPRAVLJANJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
 IN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 

V Pošti Slovenije so dejavnosti trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti vključene v vse ravni poslovanja, saj so, kot del 
korporativne strategije za trajnostni razvoj, del Strateškega razvojnega programa Skupine Pošta Slovenije do leta 2025. 
V središče trajnostnega upravljanja postavljamo stranke. Na tej osnovi dosegamo cilje v trikotniku: partnerstvo z zaposlenimi, 
družbeni steber in okoljski steber.

Slika 5: Trajnostni stebri Skupine Pošta Slovenije

Naš trajnostni načrt določa prednostne naloge za vsakega od treh stebrov. Z zaposlenimi sodelujemo pri zagotavljanju vseživljenjskega 
izobraževanja in usposabljanja, krepitvi njihovega zdravja in zagotavljanju varnih in kakovostnih delovnih mest. Vključujemo se v 
družbeno odgovorne projekte in partnerstva, prispevamo k skupnostim, v katerih delujemo, in skrbimo za naravno okolje, ki stremi 
h krožnemu gospodarstvu z nizkimi emisijami ogljika.
V Skupini Pošta Slovenije smo pri svojem delovanju osredotočeni na stranke – podjetja in posameznike, ki pričakujejo vedno bolj 
fleksibilne in hitre storitve z večjo preglednostjo in po nižji ceni. Zavedamo se, da moramo biti korak pred strankami, predvideti 
njihove potrebe in želje ter pravočasno ponuditi prave rešitve. Zato nenehno uvajamo novosti. 
Stranke želijo imeti vedno večji nadzor nad načinom dostave, lokacijo in časom dostave. S širitvijo izbire dobivajo kupci nove možnosti 
dostave, kot so samopostrežne enote za prevzem, ki omogočajo varno dostavo, brez časovnih omejitev in včasih anonimno. Pri 
razvoju različnih vrst storitev za stranke upoštevamo vidike hitrosti, prožnosti in cenovne dostopnosti.
Skrbimo za varovanje osebnih informacij in zasebnosti naših strank. Zagotavljamo jim izobraževanja in točne informacije, uporabo 
poštenih, preglednih in koristnih tržnih informacij in pogodbenih procesov.
V Skupini Pošta Slovenije se zavedamo tudi pomembnosti osebnih podatkov, zato skrbimo, da je njihova obdelava zakonita in da 
so osebni podatki ustrezno zavarovani. 
Stranke se lahko za pomoč, podporo in reševanje reklamacij obrnejo na kontaktni center. Izvajamo ukrepe za zmanjšanje števila 
reklamacij, dajemo jasne informacije o storitvah, nudimo podporo pri izbiri prave storitve, saj smo vzpostavili ustrezne sisteme za 
podporo in svetovanje strankam. Izobraževanje in ozaveščanje strank zagotavljamo s posebnimi komunikacijskimi akcijami na temo 
družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. 

3.4.1 Partnerstvo z zaposlenimi 
Zaposleni so osrednji kapital Skupine Pošta Slovenije, zato so strateški steber družbeno odgovornega in trajnostnega upravljanja. V 
okviru partnerstva z zaposlenimi zasledujemo naslednje cilje:
• ustrezno upravljanje človeških virov,
• varnost in zdravje pri delu zaposlenih,
• protikorupcijsko delovanje in človekove pravice,
• korporativno državljanstvo oziroma družbena angažiranost.
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Slika 6: Upravljanje partnerstva z zaposlenimi

Stanje in gibanje zaposlenih v Skupini Pošta Slovenija 
V Skupini Pošta Slovenije je bilo v letu 2020 povprečno zaposlenih 7.931 delavcev, na dan 31. decembra 2020 pa v Skupini beležimo 
7.917 zaposlenih, od tega 560 delavcev s statusom invalidnosti. Večina zaposlenih, to je 95,6 odstotka, ima sklenjeno pogodbo za 
nedoločen čas, 96,8 odstotka zaposlenih ima sklenjeno pogodbo za polno delovno obveznost. 

Tabela 13: Število zaposlenih v Skupini Pošta Slovenije

Skupina Pošta Slovenije Povprečno število 
zaposlenih v letu 2020

Št. zaposlenih (stanje 31. 12.)
2019 2020 Indeks 2020/2019

1 2 3 4 5=4/3
Pošta Slovenije d.o.o. 5.942 6.005 5.945 99
PS Moj Paket d.o.o. 7 8 6 75
EPPS, d.o.o. 53 54 53 98
IPPS d.o.o. 489 489 483 99
PS Logistika d.o.o. 72 72 71 99
APS Plus d.o.o. 19 12 22 183
Skupina Intereuropa 1.349 1.356 1.337 99
Skupaj 7.931 7.996 7.917 99

Med zaposlenimi po spolu prevladujejo moški, ki predstavljajo 66,7-odstotni delež v strukturi zaposlenih. 

Stanje in gibanje zaposlenih v Pošti Slovenije 
Zadnji dan leta 2020 je bilo v Pošti Slovenije zaposlenih 5.945 delavcev, kar je za 60 zaposlenih manj kot na zadnji dan leta 2019. Število 
zaposlenih se je v primerjavi z letom 2019 znižalo na vseh področjih dela, razen v dostavi, kjer se je število zaposlenih povečalo za 71. 
96,8 odstotka skupnega števila zaposlenih v Pošti Slovenije, kar je 2,1 odstotne točke več kot v letu 2019, ima sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi za nedoločen čas. 
Priložnost za delo je v letu 2020 dobilo 419 novih delavcev, od tega 347 na področju dostave. Stopnja fluktuacije je bila 7,5-odstotna 
in je v primerjavi z letom 2019 nižja za 1,5 odstotne točke.
V Pošti Slovenije ima večina zaposlenih sklenjeno pogodbo za polni delovni čas, le 2,7 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 strukturi Pošte Slovenije zaposlenih 67 odstotkov moških. Ti opravljajo predvsem dela v dostavi ter ostale 
storitve in dela na področju logističnih storitev. Delež moške populacije se je v primerjavi z letom 2019 zvišal za 1,4 odstotne točke. 
Ženske opravljajo dela predvsem v manipulaciji in predstavljajo 33 odstotkov vseh zaposlenih. 
Največ zaposlenih v Pošti Slovenije opravlja dela na področju dostave, kjer jih je bilo na zadnji dan leta 2020 zaposlenih 2.837 delavcev, 
sledijo jim zaposleni v manipulaciji, v strokovnih službah družbe in v ostalih pomožnih dejavnostih.
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Graf 9: Največ zaposlenih dela na področju dostave in manipulacije

 Manipulacija 33 %
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Transport 4 %

Strokovne službe družbe 9 %

V letu 2020 je bilo v Pošti Slovenije zaposlenih povprečno 248 delavcev s statusom invalidnosti, od teh je bilo 128 zaposlenih s 
skrajšanim delovnim časom. Povprečno število invalidov se je v letu 2019 zvišalo za 6,9 odstotka. 

Tabela 14: Povprečno število zaposlenih v Pošti Slovenije s statusom invalidnosti 

Delovni čas Pošta Slovenije d.o.o.
Povpr. št. invalidov

Indeks 2020/2019
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 = 5/4
40 ur 97 102 108 120 111,1
30 ur 8 8 10 10 100,0
25 ur 2 2 2 1 50,0
20 ur 99 101 112 117 104,5
Skupaj 206 213 232 248 106,9

Odsotnosti delavcev Pošte Slovenije
V letu 2020 je odsotnost predstavljala 22,7 odstotka vsega delovnega časa. Pojavile so se vrste odsotnosti, ki jih v preteklem letu nismo 
beležili in sicer zaradi varovanja otrok zaradi zaprtja šol in vrtcev ter nezmožnosti prihoda na delo zaradi ukinitve javnega prevoza, odsotnosti 
zaradi odrejene karantene in čakanja na delo. Strukturni delež bolniških odsotnosti in letnih dopustov se je v primerjavi z letom 2019 povišal.

Plače in delovna uspešnost v Pošti Slovenije
Povprečna bruto plača v Pošti Slovenije, ki jo je prejel delavec v letu 2020, je bila v primerjavi z letom 2019 višja za 1,6 odstotka. 

Tabela 15: Primerjava povprečnih bruto plač 

Primerjalne kategorije Bruto v EUR Indeks
2020 2019 2020/2019

1 2 3 4=2/3
Pošta Slovenije 1.628,64 1.603,05 101,6
Republika Slovenija 1.856,20 1.753,84 105,8
Gospodarstvo Republike Slovenije 1.689,74 1.617,98 104,4
Dejavnost prometa in skladiščenja 1.565,22 1.566,91 99,9

V primerjavi s povprečno bruto plačo RS je delavec Pošte Slovenije prejel za 12,3 odstotka nižje plačilo.
V primerjavi s povprečno plačo v kategoriji Gospodarstvo RS je delavec Pošte Slovenije prejel za 3,6 odstotka nižje plačilo, v primerjavi 
s povprečno plačo zaposlenih na področju dejavnosti prometa in skladiščenja je bila povprečna plača višja za 4,1 odstotka.  
V Pošti Slovenije zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih spodbujamo z različnimi oblikami nagrajevanja. V okviru letnega 
horizontalnega napredovanja na delovnem mestu pet odstotkov zaposlenih od oktobra 2020 dalje prejema dodatno stimulacijo. 
Nagrajevanje individualne uspešnosti zaposlenih, ki se je običajno izvajalo vsako četrtletje, v letu 2020 zaradi spremenjenih okoliščin 
poslovanja ni bilo v celoti realizirano. V dogovoru s socialnimi partnerji so se finančna sredstva namenila za druge oblike nagrajevanja: 
za prisotnost na delu in izplačilo enkratne nagrade za delo v izrednih okoliščinah v višini 325 EUR bruto na zaposlenega. Prav tako 
so zaposleni v decembru 2020 prejeli izplačilo poslovne uspešnosti v višini 260 EUR bruto na zaposlenega. 
Ključnim skupinam zaposlenih smo izplačali denarne nagrade za prodajne in tržne uspehe in za uspešno delo na projektih.
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Sodelovanje s sindikatom in svetom delavcev 
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. Sodelovanje 
z obema organoma poteka v obliki sej vodstva družbe in predstavnikov reprezentativnih sindikatov ter rednih in izrednih sej 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, 
pogojev dela in pričakovanjih po izboljšanju plačne politike. 
V okviru sveta delavcev je ustanovljenih več skupnih organov za reševanje opažanj, vprašanj in pobud zaposlenih z določenega 
področja. Odbor za pravno varnost nadzoruje izvajanje zakonodaje, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca. Odbor najmanj 
enkrat letno izdela celovito oceno stanja pravne varnosti v družbi in predlaga ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja. Skupna organa 
sta tudi Odbor za varnost in zdravje pri delu, ki rešuje zadeve, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu, in Odbor za invalide, ki 
rešuje problematiko invalidov in starejših delavcev. 
V juliju 2020 je bil sklenjen nov dogovor o sodelovanju delavcev pri upravljanju, od avgusta 2020 dalje je funkcija predsednika sveta 
delavcev in treh članov sveta delavcev profesionalna. 
V maju in juniju 2020 so potekala pogajanja s sindikati glede ureditve pravic zaposlenih, pridobljenih iz dogovorov, sklenjenih v 
letu 2019, in o nagrajevanju zaposlenih v letu 2020. V juniju 2020 je bil sklenjen nov dogovor, ki določa ciljne vrednosti kadrovskih 
kazalnikov in obveznost sprejema sistemskih ukrepov v primeru njihovega nedoseganja. V oktobru je bil sklenjen aneks k dogovoru 
glede razdelitve sredstev za nagrajevanje za 2021 in ohranitve pravic horizontalnega napredovanja na delovnem mestu v primerih 
premestitev delavcev na druga delovna mesta ter spremembe modela nagrajevanja individualne delovne uspešnosti in horizontalnega 
napredovanja. V decembru sta bili podaljšani obe kolektivni pogodbi do konca leta 2021. 

Izobraževanje delavcev v Pošti Slovenije 
Zaradi epidemije COVIDA-19 se je v letu 2020 precej znižalo število udeležb na različnih oblikah funkcionalnega izobraževanja in 
usposabljanja (za 54 %). Realiziranih je bilo 54.632 izobraževalnih ur oziroma v povprečju 9,2 ure na zaposlenega.

Tabela 16: Izobraževanje

Funkcionalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 2020 2019 Indeks
1 2 3 4=2/3
Povprečno število zaposlenih 5.942 5.830 101,9
Letno število vseh udeležb zaposlenih na izobraževanjih 2.799 6.102 45,9
Letno število ur izobraževanja in usposabljanja 54.632 100.666 54,3
Povprečno število ur izobraževanja in usposabljanja na zaposlenega 9,2 17,3 53,2

Med vsemi udeležbami na izobraževanjih predstavljajo največji delež interna izobraževanja, ki so pretežno nujna in zakonsko obvezna 
izobraževanja. Udeležbe na individualnih eksternih izobraževanjih so se zmanjšale, zaradi epidemije COVIDA-19 pa so se povečale 
udeležbe na e-izobraževanjih. V letu 2020 se je spletnih izobraževalnih dogodkov udeležilo prek 4.000 udeležencev. Večino spletnih 
izobraževanj so izvedli interni predavatelji (PPDFT, modul 1 in 2; varovanje oseb in premoženja), klasična individualna eksterna 
izobraževanja, ki so bila odpovedana, pa so nadomestila eksterna e-izobraževanja. 
Tudi v odvisni družbi Intereuropa so na izvajanje usposabljanja v letu 2020 vplivali ukrepi preprečevanja širjenja koronavirusa, tako je 
večji delež usposabljanj v družbi potekal v obliki e-učenja in spletnih konferenc. Od obsežnejših izobraževanj bi lahko v slovenskem 
delu Skupine Intereuropa izpostavili e-usposabljanje s področja informacijske varnosti, ki se ga je udeležilo 83 odstotkov zaposlenih, 
ki opravljajo delo z uporabo računalnika, poleg tega pa tudi usposabljanje 22 vodij, ki so pridobivali veščine učinkovite komunikacije 
in ciljnega vodenja.
Intereuropa je od septembra 2019 do maja 2022 vključena v evropski projekt Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v logistiki, 
»KOC Logins«. Cilj projekta je razvijati kompetence zaposlenih in s tem povečati njihovo prilagodljivost, zaposljivost in učinkovitost 
ter krepiti ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega učenja. Intereuropa sodeluje kot partner v konzorciju 
s še 31 slovenskimi podjetji iz logistične panoge. V podjetju deluje tudi projektna pisarna, ki med drugim organizira, koordinira 
usposabljanja, poroča o delu in pripravlja zahtevke za sofinanciranje. V okviru projekta je bilo v letu 2020 v Intereuropi izvedenih 47 
usposabljanj, na katerih je sodelovalo 93 zaposlenih, nekateri tudi večkrat.

Družbena in socialna odgovornost do 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 2020 je bilo izplačanih 130 
solidarnostnih pomoči, od tega štirim delavcem ob smrti ožjih družinskih članov.

Dodatno pokojninsko zavarovanje Skupine Pošta Slovenije 
Pošta Slovenije je od leta 2002 mesečno plačevala premije vsem, ki so izpolnili pristopni pogoj (eno leto zaposlitve v družbi) in se 
vključili v zavarovanje. Pošta Slovenije je z obema sindikatoma sklenila sporazum, s katerim je bilo dogovorjeno mirovanje dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2021. Zaposleni v Pošti Slovenije imajo možnost vključitve 
v prostovoljno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje pri Moji naložbi.
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Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom v Skupini Pošta Slovenije 
V letu 2020 smo si v Skupini Pošta Slovenije prizadevali za upravljanje in urejanje področja varnosti in zdravja pri delu (VZD) in varstva 
pred požarom (VPP) v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami v RS, internimi akti družb ter postavljenimi cilji na tem področju. Pri 
tem smo se zavedali velikega pomena vključevanje VZD in VPP v poslovno politiko podjetja in v vse delovne procese ter aktivnega 
sodelovanju vseh zaposlenih, predstavnikov delavcev ter vodilnih in vodstvenih delavcev. V nadaljevanju so navedene ključne aktivnosti, 
ukrepi in izvedbe na področju VZD in VPP v preteklem letu.
Skozi vse leto 2020 smo izvajali širok nabor aktivnosti za preprečevanje širjenja virusa SARS CoV-2 in seznanjali naše zaposlene, 
kako ravnati ob pojavu bolezni COVID-19. Organizacijske, strokovne in tehnične ukrepe smo sprejemali na osnovi zakonskih zahtev, 
veljavnih v RS, priporočil zdravstvene stroke (NIJZ, strokovnjaki za področje medicine dela, prometa in športa (MDPŠ), Klinični inštitut 
za medicino dela), smernic in priporočil strokovnjakov za VZD (Zbornica VZD, Urad RS za VZD itd.), priporočil drugih organizacij (GZS, 
Združenje delodajalcev Slovenije) itd. Z ukrepi smo ves čas seznanjali vse zaposlene: z okrožnicami, objavami dokumentov na naših 
intranetnih straneh, na oglasnih deskah, v obliki sestankov, ki so jih sklicevali vodje organizacijskih skupin, itd.
Za zdravje zaposlenih smo skrbeli z rednimi predhodnimi, obdobnimi in usmerjenimi preventivnimi pregledi, ki se jih je v letu 2020 
udeležilo 2.194 redno zaposlenih delavcev in 394 študentov. Organizirali smo cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu, ki je 
namenjeno vsem zaposlenim, ki so pri svojem delu izpostavljeni okužbi s to boleznijo, udeležilo se ga je 181 oseb. Cepljenje proti virusu 
gripe je bilo predvideno v zadnjih dveh mesecih leta 2020, vendar ga zaradi uvedbe ukrepa brezplačnega cepljenja za vse zavarovane 
osebe nismo izvedli. Za zaposlene smo pripravili okrožnico in jih pozvali k individualnem cepljenju pri izbranem osebnem zdravniku. 
V letu 2020 so bila na različnih področjih VZD in VPP organizirana usposabljanja, ki se jih je skupaj udeležilo 3.624 zaposlenih. Od 
tega se je 1.381 zaposlenih udeležilo usposabljanj, ki so potekala na klasičen način – »v živo«. Smo pa v preteklem letu začeli izvajati 
usposabljanja na daljavo, ki so potekala prek spletnega portala eCampus. Izvedena so bila periodična usposabljanja s področja VZD 
za delavce na delovnih mestih pismonoše, raznašalca in dostavljavca, ki se jih je skupaj udeležilo 2.243 delavcev.
V letu 2020 je bilo skupaj 315 poškodb pri delu, od tega 213 lažjih in 56 težjih ter 46 poškodb pri delu kot posledica COVIDA-19. 
Skupno število poškodb pri delu se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za 1,3 odstotka, če pa izvzamemo poškodbe pri delu kot 
posledica COVIDA-19, se je število zmanjšalo za 13,5 odstotka. Po obliki poškodb pri delu so prevladovali padci oseb z »mopedom« 
(24 %), sledijo padci oseb peš (15 %) ter druge oblike poškodb, kot so nepravilni gibi, spotiki (11 %), temu sledijo udarci ob predmet 
(10 %). Poškodbe iz naslova COVIDA-19 pa so predstavljale 14 odstotkov vseh poškodb pri delu.
V Pošti Slovenije smo v lanskem letu v okviru sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu prešli s standarda OHSAS 18001 na standard 
ISO 45001. V maju 2020 je certifikacijska hiša Bureau Veritas izvedla zunanjo presojo, ki smo jo uspešno prestali in prejeli certifikat 
skladnosti sistema varnosti in zdravja pri delu z zahtevami ISO 45001:2018. Implementacija tega standarda pomeni nadaljnji korak k 
boljšemu sistemskemu obvladovanju celotnega področja VZD, saj glede na OHSAS 18001:2007 prinaša naslednje ključne spremembe:
• procesni pristop (celovito obravnava med seboj povezane aktivnosti, vhodne in izhodne podatke),
• zahteve sledijo pristopu po sistemu PDCA (planiranje, izvedba, preverjanje, ukrepanje),
• večje vključevanje zainteresiranih strani (zaposlenih, vodstva itd.), 
• integriran je koncept obravnave tveganj in priložnosti.
V okviru projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu« sta v letu 2020 potekala projekt »Naprej« ter projekt »Polet«. Ostale 
načrtovane aktivnosti zaradi epidemije COVIDA-19 niso bile izvedene.
Namen projekta »Naprej« (Celovita podpora podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj), ki ga 
sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in v katerem Pošta Slovenije 
sodeluje kot eno od pilotskih podjetij, je zmanjšanje oz. preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj pri zaposlenih. Z vključitvijo 
v projekt imamo možnost izkoristiti številne brezplačne ukrepe za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih (izobraževanja 
s področja duševnega zdravja, dostop zaposlenih do spletnega portala z zanimivimi gradivi za ozaveščanje o duševnem zdravju, 
psihološka pomoč za zaposlene in njihove ožje družinske člane v obliki telefonskih, osebnih in e-svetovanj, raziskave in analize stanja 
na področju duševnega zdravja zaposlenih idr.). Možnost psihološkega svetovanja je v tem projektu tista, ki jo zaposleni najbolj 
potrebujejo. Število zaposlenih, ki se obrnejo po pomoč, z oglaševanjem projekta med zaposlenimi iz leta v leto narašča. V primerjavi 
z letom 2019 je število uporabnikov v letu 2020 naraslo za 272 odstotkov, v primerjavi z letom 2018 pa za več kot 800 odstotkov. 
Zaposleni uporabljajo predvsem telefonsko obliko svetovanja (skoraj 50 % uporabnikov). Zaradi COVIDA-19 so uporabniki sprejeli 
tudi obliko svetovanja prek Skypa, vendar je ne uporabijo pogosto. Uporabniki so predvsem zaposleni (več kot 80 %), manj njihovi 
družinski člani. Pomoč v nekoliko večji meri poiščejo ženske (57 %), moški za 14 odstotkov manj. Več kot 50 odstotkov vseh uporabnikov 
je starih 45 let oz. več. Medtem ko so uporabniki v letih 2018 in 2019 pomoč v največji meri iskali zaradi težav pri delu, so v letu 2020 
vzrok težav predvsem duševne stiske oz. čustvene težave (več kot 42 %), sledijo pa jim težave v zasebnem življenju (več kot 30 %).
Pošta Slovenije se je zaradi vse bolj starajoče se delovne sile vključila v projekt »Polet«. Cilj projekta je aktivno in zdravo staranje 
na delovnem mestu z uvedbo različnih aktivnosti v podporo starejšim zaposlenim – z različnimi ukrepi za zdravo in varno delo, 
izobraževanji, praktičnimi orodji ter strokovno-informativnimi gradivi. 
Zaposlenim je bila tudi v letu 2020 ves čas na voljo zunanja pooblaščenka za mobing, ki so jo zaposleni lahko poklicali, pri čemer jim 
je zagotovljena anonimnost, ali pa so sprožili postopek obravnave primera, skladno s Pravilnikom o preprečevanju in odpravljanju 
posledic mobinga. Večina zaposlenih se je na pooblaščenko obrnila po nasvet in pogovor, pooblaščenka pa jih je največkrat usmerila 
v umiritev okoliščin ter skupaj z njihovimi nadrejenimi iskala primerno rešitev za ureditev medsebojnih odnosov na delovnem mestu 
in za uspešno nadaljnje delo.

Varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom v skupini Intereuropa 
Tudi Intereuropa je v preteklem letu to področje upravljala in urejala v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami v RS, internimi akti 
družbe ter postavljenimi cilji.
V preteklem letu je na poslovne procese in delovno okolje bistveno vplivala pandemija COVIDA-19. V družbi so bili sprejeti številni 
ukrepi in interna navodila za spopadanje z izzivi v novonastalih okoliščinah, ki so zahtevale preventivno in odgovorno delovanje 
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vseh zaposlenih ter dosledno spoštovanje sprejetih ukrepov. Družba Intereuropa je od Vlade Republike Slovenije prejela pomembno 
priznanje – spominski znak za požrtvovalnost pri preprečevanju širjenja epidemije nalezljive bolezni COVID-19. 
Na predhodne, obdobne in druge usmerjene zdravstvene preglede je bilo v Skupini Intererupa napotenih 365 delavcev, v obvladujoči 
družbi 196 delavcev. 
Cepljenje proti gripi je bilo v letu 2020 za vse državljane Republike Slovenije brezplačno, o čemer smo zaposlene tudi obvestili, tako 
da so se prijavljali individualno. 
Na ravni Skupine Intereuropa se je v letu 2020 pri delu poškodovalo 15 delavcev, v obvladujoči družbi pa devet. Pri analizi virov in 
vzrokov ter ostalih dejavnikov glede poškodb je bilo ugotovljeno, da je do poškodb prišlo predvsem zaradi trenutne nepazljivosti pri 
delu. Vse poškodbe delavcev, ki so se zgodile v letu 2020, so bile lažje oblike, npr. udarci s predmetom, ureznine in zdrsi.
Pri usposabljanju delavcev smo veliko pozornosti namenili pravilnemu in zdravemu načinu dela s poudarkom na tveganjih za nastanek 
nesreč na posameznem delovnem mestu. 
Na področju promocije zdravja na delovnem mestu je bil v letu 2020 poudarek na izvajanju ukrepov za izboljšanje psihičnega zdravja 
ter preprečevanja bolezni dihal in rakavih obolenj. V ta namen so bile planirane različne aktivnosti: rekreacija v najetih dvoranah 
in fitnes centrih, planinski pohodi ter druge rekreativne dejavnosti s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja zaposlenih, ozaveščanje 
zaposlenih o pomembnosti zdrave prehrane, dobava sadja na delovnem mestu, občasna 15-minutna masaža vratnega in ramenskega 
obroča na delovnem mestu in spodbujanje k aktivnemu odmoru med delom. Zaradi izbruha epidemije COVIDA-19 je bila večina 
aktivnosti izvedena v manjšem obsegu.

Komuniciranje z zaposlenimi v Skupini Pošta Slovenije 
Posebno skrb v Skupini Pošta Slovenije namenjamo komunikaciji z zaposlenimi. Zavedamo se, da pravočasno pridobljene in natančne 
informacije pomembno vplivajo na sprejemanje pravih odločitev ter učinkovito in kakovostno opravljanje dela. Zato informiranje 
znotraj Skupine poteka v vertikalni in horizontalni smeri. V proces komuniciranja so vključeni vsi zaposleni, pri zagotavljanju ustreznih 
informacij pa imajo v Skupini odgovorno vlogo direktorji in vodje, ki poleg pristojnih organizacijskih enot skrbijo za vzpostavitev, 
ohranjanje in nadgrajevanje učinkovitega komuniciranja. Vsi skupaj zasledujemo cilj načrtovanega, strokovnega in doslednega 
komuniciranja – tako znotraj matične kot odvisnih družb, še posebej glede na naravo dela posamezne družbe in geografsko razpršenost 
z dislociranimi enotami po vsej Sloveniji. Pri tem upoštevamo načela in usmeritve, opredeljene v Politiki notranjega komuniciranja 
in v Priročniku za interno komuniciranje Pošte Slovenije.
Relevantne informacije o poslovanju in aktualnem dogajanju v Skupini Pošta Slovenije zaposlenim posredujemo prek različnih kanalov, 
in sicer glede na vsebino, ki jo sporočamo. O najpomembnejših temah in spremembah v poslovanju ter drugih prelomnicah Skupine 
so zaposleni podrobneje obveščeni z okrožnicami, ki jih občasno spremlja motivacijsko pismo poslovodstva. 
O dogajanju v Pošti Slovenije so zaposleni seznanjeni tudi prek sej sveta delavcev in Konference sindikatov Pošte Slovenije, kjer 
vodstvo predstavnike omenjenih organov seznanja z rezultati poslovanja, strateškimi cilji in aktualnim dogajanjem, zaposleni pa imajo 
možnost zastaviti vprašanja in podati svoje predloge. Na podoben način potekajo tudi delni zbori delavcev in srečanje poslovodstva 
z vodji pošt, kjer komunikacija prav tako poteka dvosmerno. 
Vsako trimesečje zaposleni že tradicionalno prejmejo interno glasilo Poštni razgledi. Za hitrejše in boljše informiranje mesečno 
izdajamo tudi e-novice »POŠTA zame«, ki so namenjene vsem zaposlenim v Skupini. Ob večjih spremembah in dogodkih izide posebna 
številka e-novičk. Za promocijo posameznih projektov pa uporabljamo tudi letake, zgibanke, brošure itd. Glede na integracijske 
aktivnosti Pošte Slovenije in Intereurope izhajajo tudi »POINT novice«, ki so namenjene vsem članom delovnih skupin Pošte Slovenije 
in Intereurope, prinašajo pa informacije o pomembnejših aktivnostih pri projektu integracije. 
Pomemben del notranjega komuniciranja Skupine Pošta Slovenije je namenjen seznanjanju zaposlenih z navodili, pravilniki, odredbami 
in različnimi splošnimi pogoji, ki jih izdaja Pošta Slovenije. Tovrstno komuniciranje poteka z že omenjenimi okrožnicami, Uradnim 
glasilom Pošte Slovenije ter pisnimi obvestili na oglasnih deskah in intranetu. Komuniciranje z zaposlenimi poteka tudi v okviru 
sestankov in kolegijev, video konferenc, osebnih razgovorov, obiskov vodilnih po poštah in obeh poštnih logističnih centrih, delnih 
zborov delavcev ter ostalih srečanj. 

Standardi poklicne etike 
V Pošti Slovenije se zaposleni držimo visokih standardov poklicne etike in svoje naloge opravljamo vestno, pošteno ter v skladu z 
zakonodajo in internimi akti tako, da ne škodujemo ugledu družbe. Posebno pozornost namenjamo prepoznavanju in preprečevanju 
nedovoljenih ravnanj, za katere velja načelo ničelne tolerance. Za zgodnje prepoznavanje in preprečevanje nedovoljenih ravnanj 
zaposlenih smo v poslovanje družbe uvedli sistem spoštovanja temeljnih etičnih načel (načelo vestnosti in poštenja, načelo varovanja 
ugleda Pošte Slovenije, načelo ustreznega komuniciranja, načelo nasprotovanja navzkrižju interesov, načelo prepovedi konkuriranja, 
načelo gospodarnosti, načelo varovanja informacij in osebnih podatkov, načelo zakonitosti, načelo prepovedi koruptivnih dejanj in 
neupravičenega dajanja ali sprejemanja daril), ki izhajajo iz vrednot podjetja.

Mehanizmi odkrivanja in preiskovanja deviantnih ravnanj 
V Pošti Slovenije imamo vzpostavljene tudi mehanizme odkrivanja in preiskovanja deviantnih ravnanj, in sicer notranji nadzor in 
kontrole pri izvajanju procesov poštnega prometa, mehanizem notranje preiskave tudi z uporabo testa integritete, poligrafsko 
testiranje ter institut anonimne prijave nepravilnosti in nezakonitosti ter njihove obravnave. Na področju instituta anonimnih prijav 
in nepravilnosti je Pošta Slovenije tudi izdala novi pravilnik, ki ureja to področje, ter uporabo sistema razširila še na druge družbe v 
Skupini Pošta Slovenije.

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT)
Pošta Slovenije je v skladu z Zakonom o PPDFT-1 zavezanec za izvajanje ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in 
financiranja terorizma, če opravlja storitve prenosa denarja (vplačila in izplačila) s poštno nakaznico.
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Imenovanje pooblaščenca za PPDFT Pošti Slovenije omogoča dosledno izvajanje nalog in obveznosti, kot izhajajo iz omenjenega 
zakona. Izdelava ocene tveganja, priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih strank in transakcij, vzpostavitev sistema 
notranjih kontrol, nadzor nad njegovim delovanjem in izvajanje strokovnega usposabljanja ter izobraževanja zaposlenih so ključne 
aktivnosti, ki omogočajo učinkovito obvladovanje tveganj na tem področju. 

Preprečevanje protikonkurenčnega delovanja 
Skupina Pošta Slovenije ima zaradi statusa in obsega svoje dejavnosti velik neposreden in posreden vpliv na širše družbeno okolje, v 
katerem deluje. V svojem poslovanju sledi ciljem trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, kar izboljšuje zanesljivost in pravičnost 
poslovanja družbe. To dosega s pošteno konkurenco in odsotnostjo korupcije tako, da preprečuje oblike protikonkurenčnega delovanja, 
s tem da preprečuje naslednje aktivnosti: na skrivaj dogovorjene cene konkurentov, prikrojevanje razpisnih ponudb za izigravanje 
konkurenčne ponudbe, prodajanje pod ceno, da bi proizvod ali storitev konkurenta izrinila s trga, izvajanje nepravilnih sankcij proti 
konkurentom. Zagovarjamo politiko in prakso, ki spoštujeta lastninske pravice in tradicionalno znanje.
Na področju javnega naročanja skrbimo za zakonito izvajanje postopkov javnega naročanja. V skladu z Zakonom o integriteti in 
preprečevanju korupcije (ZIntPK) vsebujejo nabavne pogodbe v vrednosti nad 10 tisoč evrov brez DDV protikorupcijsko klavzulo. 
Pred sklenitvijo pogodbe pridobimo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih 
družbenikov, ter o družbah, povezanih s ponudnikom. Vse osebe, odgovorne za javna naročila, ki so zavezanci po ZIntPK, posredujejo 
poročilo o svojem premoženjskem stanju enkrat letno, in sicer do 31. januarja za preteklo leto
V Skupini Intereuropa gojimo ničelno toleranco do vseh oblik korupcije. Pogodbe tako na nabavni kot tudi prodajni strani vključujejo 
protikorupcijsko klavzulo ne glede na vrednost pogodbe. Prav tako je protikorupcijska klavzula vključena v splošne pogoje poslovanja 
družbe. V poslovni odnos stopamo s preverjenimi poslovnimi partnerji. Dobro poslovno prakso, ki jo predvideva Zakon o integriteti 
in preprečevanju korupcije (ZIntPK), smo v Intereuropi povzeli v interne akte, ki zavezujejo vse zaposlene.

Politika raznolikosti v Skupini Pošta Slovenije 
Vsi kandidati za zaposlitev in zaposleni so obravnavani po načelih enakosti, sorazmernosti in poštenosti, na podlagi individualnih 
lastnosti in meril, s poudarkom na spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Zavzemamo se za enakopravno možnost 
pri zaposlovanju in kariernem razvoju ter uravnoteženo spolno strukturo zaposlenih. Glede na naravo dejavnosti je v Skupini Pošta 
Slovenije zaposlenih 66,7 odstotka moških in 33,3 odstotka žensk.

Graf 10: Struktura zaposlenih v Skupini Pošta Slovenije po spolu
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Nivo vrhnjega menedžmenta (poslovodstvo in direktorji ter njihovi namestniki, svetovalci, pooblaščenci poslovodstva) sestavlja 25 
moških in 15 žensk (delež žensk predstavlja 37,5 odstotka). Delež žensk je višji na nivoju srednjega menedžmenta (vodje, upravniki 
pošt ), kjer je 79,6 odstotka žensk. 

Letovanje zaposlenih
Počitniška stanovanja Pošte Slovenije, ki so namenjena oddihu zaposlenih v Skupini Pošta Slovenije, so na Bledu, v Kranjski Gori, 
Gozdu - Martuljku, Bovcu, Izoli, Bernardinu (Portorožu) in Piranu. Prav tako so zaposleni lahko letovali v počitniških enotah družbe 
Intereuropa na lokacijah: Kranjska Gora, Rogla, Podčetrtek - Terme Olimia, Čatež - Terme Čatež in Izola ter Červar in Pag.
V obeh družbah smo razpisali proste kapacitete obeh družb ter načrtovali in tudi centralizirali upravljanje počitniških kapacitet Skupine 
Pošta Slovenije in s tem realizirali sinergijo v projektu POINT.
Počitniške kapacitete so bile koriščene v vseh mesecih leta 2020, razen v mesecu aprilu, drugi polovici oktobra, novembra in decembra 
2020 zaradi ukrepov, vezanih na razglašeno epidemijo COVID-19. Tako je bila zasedenost počitniških enot nekoliko nižja v primerjavi 
z letom 2019. V letu 2020 je znašala 1.626 dni. Zaposlenim je bilo omogočeno tudi koriščenje počitniških bonov.
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Vključevanje v strokovne organizacije 
Zaposleni s svojim znanjem in povezovanjem na različnih gospodarskih in družbenih področjih prispevamo h krepitvi gospodarskih 
omrežij in spodbujamo nova znanja, konkurenčne prednosti in konkurenčnost gospodarskega okolja. Zato je Skupina Pošta Slovenije 
članica številnih organizacij v Sloveniji in tujini, in sicer: Združenja Manager, Združenja Manager – sekcije managerk, Združenja 
delodajalcev Slovenije – ZDS, Združenja svetov delavcev slovenskih podjetij, Združenja nadzornikov Slovenije, Zveze klubov tajnic 
in poslovnih sekretarjev Slovenije, poslovne skupnosti AmCham Slovenija (Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji), Društva za 
marketing Slovenije, Inženirske zbornice Slovenije – IZS, Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije – ZAPS, Zavoda za identifikacijo 
in elektronsko izmenjavo podatkov – GS1, PostEuropa, Euromeda, Slovenskega društva za odnose z javnostmi, Inštituta za razvoj 
družbene odgovornosti – IRDO, Gospodarske zbornice Slovenije in njenih združenj/zbornic dejavnosti (Združenja za promet, Združenja 
za informatiko in telekomunikacije, Podjetniško-trgovinske zbornice), Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Slovenskega odseka 
Inštituta za notranjo revizijo, Združenja za revizijo in kontrolo informacijskih sistemov, Slovenskega združenja za projektni management, 
Univerze v Mariboru, Pravne fakultete, Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost, Inštituta za gospodarsko pravo – IGP, 
Evropskega Inštituta za skladnost in etiko poslovanja – EISEP, Slovenskega združenja korporativne varnosti, Zbornice za razvoj 
slovenskega zasebnega varovanja, Slovenskega združenja za tveganje in zavarovanja – SI.RISK, Združenja nabavnikov Slovenije, 
Poslovnega kluba slovensko-hrvaških gospodarstvenikov, Slovenskega poslovnega kluba Srbije, Slovenskega logističnega združenja, 
Zelenega omrežja Zelene Slovenije in poslovnih sekretarjev Slovenije, Štajerske gospodarske zbornice, Slovenskega združenja za 
elektronsko identifikacijo in elektronske storitve – ZEIDES, Svetovne poštne zveze, International Post Corporation (EPG-sporazum, 
Stars, REIMS-sporazum, ERS-sporazum, PRIME, eCIP).

Merjenje organizacijske klime »Zlata nit« v Skupini Intereuropa 
Vsaki dve leti poteka v slovenskem in hrvaškem delu Skupine merjenje organizacijske klime »Zlata nit«. Na podlagi rezultatov zadnjega 
merjenja v letu 2019 so v letu 2020 potekale aktivnosti za izboljšanje rezultatov na področju nagrajevanja, ki je bilo poleg področja 
komuniciranja identificirano kot potrebno izboljšave. Skupina Intereuropa je na natečaju, ki poteka pod okriljem projekta Zlata nit, 
prejela priznanje »SPP – Z leti še vedno Zavzeti«. Tovrstno priznanje dobijo podjetja, ki izvajajo ukrepe in izkazujejo skrb za osebno 
rast in razvoj zaposlenih, starih nad 45 let.

3.4.2 Družbeni steber trajnostnega razvoja 
Družbeno odgovorno poslovanje razumemo kot odgovorno upravljanje z osredotočenostjo na področja, bistvena za trajnostni razvoj 
Skupine Pošta Slovenije in širše družbe ter skladnost poslovanja.
Delujemo v skladu z naslednjimi družbenoodgovornimi standardi:
• Spoštujemo veljavne zakone, etične standarde in mednarodne norme.
• Delujemo transparentno.
• Spodbujamo poglobljene in kontinuirane dialoge z deležniki, saj si prizadevamo izpolniti njihova pričakovanja.
• Zagotavljamo visoko stopnjo varnosti: ljudi, blaga in informacij.
• Prizadevamo si, da naši dobavitelji izpolnjujejo enake standarde družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja kot mi.
• Skrbimo za kulturno dediščino s področja poštne dejavnosti v Sloveniji. 
• Gradimo nacionalna in mednarodna partnerstva za trajnostni razvoj.
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. To kakovost 
povečujemo z odgovornim zaznavanjem sprememb in potreb v družbi ter z razvojem novih storitev. V skladu s svojo strategijo 
skrbimo za krepitev družbenih omrežij, razvoj lokalnih skupnosti, za kulturo in kulturno-tehnično dediščino s področja naše dejavnosti.
Ob tem si v Skupini Pošta Slovenije prizadevamo za korektno in uravnoteženo sodelovanje z vsemi ključnimi javnostmi. Pri tem je naš 
cilj ažuren, sistematičen in usmerjen proces komuniciranja, objektivno poročanje o našem delovanju ter vzpostavitev in vzdrževanje 
medsebojnega zaupanja in podpore pri vseh naših ključnih javnostih, kar je temelj za doseganje in utrjevanje splošnega ugleda družbe. 
Komunikacijsko funkcijo izvajamo strokovno, strateško načrtovano in družbeno odgovorno. Pri komuniciranju sledimo načelom 
odprte, proaktivne, dvosmerne in strateško načrtovane komunikacije, medtem ko sam način komuniciranja in sporočila strokovno 
prilagajamo posamezni javnosti. Pri tem sledimo najvišjim standardom komuniciranja. 
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Slika 7: Področje krepitve družbenega okolja 

Podpora družbenoodgovornim projektom
Pošta in poštne storitve so od nekdaj pomemben del kakovosti življenja ljudi. Tudi v letu 2020 smo bili s proaktivnim delovanjem in 
odgovornim zaznavanjem sprememb in potreb v družbi ponosni deležnik številnih uspešnih zgodb s področja družbene odgovornosti. 
V času epidemije COVIDA-19 smo večkrat pokazali, da znamo sodelovati ter po svojih najboljših močeh prispevati k čimprejšnji 
normalizaciji situacije. Naj bo z donacijo opreme, brezplačnim prevozom zaščitnih sredstev, zagotavljanjem IT-podpore ali s 
sodelovanjem pri različnih dobrodelnih projektih. 
Tako smo v spomladanskem času takoj po prejetju zadostne količine mask za naše zaposlene donirali zaščitne maske 
Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor in Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana, vsakemu po 10.000 mask, 15.000 
mask Civilni zaščiti Republike Slovenije ter 7.000 mask občini Maribor. Maske in razkužila pa smo donirali tudi vsem pogodbenim 
poštam. Intereuropa je poskrbela za celotno logistično operacijo prevoza za potrebe državnih blagovnih rezerv iz tujine, Arnesu 
pa smo v spomladanskem valu epidemije pomagali omogočiti izobraževanje na daljavo za 300.000 šolarjev. Ravno tako je družba 
Intereuropa RTC, d. d., Sarajevo donirala stare računalnike in podprla akcijo Telekoma Bosne in Hercegovine, ki je omogočil 
brezplačen dostop do interneta otrokom, ki se šolajo od doma. Intereuropa d. d. je UKC Maribor omogočila delovanje v oteženih 
razmerah in donirala brezplačen najem kontejnerja. Odvisna družba Interagent, d. o. o. je podprla delovanje Zveze prijateljev 
mladine in VID Humanitarni zavod Kranj. 
V letu 2020 smo z 200.000 evri podprli različne dobrodelne projekte, med drugim aktivnosti, ki so jih izvajali: Mestna občina Maribor, 
Zavod RS za šolstvo, UKC Ljubljana in UKC Maribor, Rdeči križ Slovenije, Zveza prijateljev mladine Slovenije, ZPM Ljubljana Moste-
Polje, Sibahe – Slovenska banka hrane, Društvo Viljem Julijan ter Društvo Anima.
Že osmo leto zapored smo s predanimi zaposlenimi v akciji »Poštar Pavli polni šolske torbe«, ki poteka v sodelovanju z Zvezo 
prijateljev mladine Slovenije, več kot 3.200 otrokom omogočili lažji začetek šolskega leta. V akciji smo zbrali okrog 32.500 kosov 
šolskih potrebščin ter nekaj več kot 11.000 evrov finančnih sredstev. Tudi Skupina Intereuropa družbeno odgovornost udejanja prek 
podpore različnim izobraževalnim ustanovam v lokalnem in širšem okolju; družba je 11 dijakom in študentom omogočila opravljanje 
obvezne šolske prakse.
Pošta Slovenije s svojimi dejavnostmi povezuje ljudi tako na domačem kot tudi na mednarodnem trgu. Spopadi, podnebna kriza 
in pandemija COVIDA-19 so ogrozile desetletni napredek na področju zdravja žensk in otrok, zato smo tudi v letu, ko se je ves svet 
spopadal z nevarnostjo koronavirusa, z nizom prodajnih razstav želeli čim bolje podpreti UNICEF-ovo akcijo zbiranja sredstev za 
cepljenje otrok proti šestim nalezljivim boleznim v državah v razvoju. 
V letu 2020 smo z zbiranjem donacij rešili 508 otroških življenj. Z nakupom ene punčke iz cunj, ki simbolizira otroka iz države v 
razvoju, posamezniki prispevajo 20 evrov, kar zadostuje za cepljenje enega otroka proti šestim nalezljivim boleznim. Punčke iz cunj 
je mogoče posvojiti že na 35 poštah po Sloveniji.
S podporo humanitarnih, izobraževalnih, športnih, kulturnih in drugih projektov ter aktivnosti na področju zdravstva, izobraževanja, 
raziskav in drugih dejavnosti nadgrajujemo naše osnovno poslanstvo. Skupaj zmoremo več. Tako vračamo družbi. 

Kulturno-umetniška, športna in ostala društva 
Kultura in umetnost sta zrcalo vsakega naroda in prav enako lahko rečemo za kulturno-umetniško ustvarjanje posameznih podjetij 
oziroma njihovih zaposlenih, saj prispeva tako k ugledu kot tudi k boljšemu delu in medsebojnim odnosom med zaposlenimi. 
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V okviru priznanega Kulturno-umetniškega društva Pošta Maribor, ustanovljenega leta 1948, delujejo Pihalni orkester KUD Pošta 
Maribor, moški pevski zbor, likovna sekcija, ljubiteljska glasbena šola in Godba veteranov Štajerske. Članstvo je zelo raznoliko, 
umetniško ustvarjanje pa združuje tako poštne delavce kot preostale ljubitelje umetnosti. Tako Pihalni orkester Pošta Maribor kot 
tudi moški pevski zbor beležita vrsto pomembnih mednarodnih priznanj. H glasbeni kulturi veliko prispeva tudi ljubiteljska glasbena 
šola, ki je s svojo več kot 40-letno tradicijo vzgojila in oblikovala 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.
Zaposleni se športno in kulturno udejstvujejo še 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 planinskih poti ter Poštarskega doma pod Plešivcem in Poštarskega 
doma na Vršiču. 
Za povezovanje upokojenih delavcev so dejavni klubi upokojenih delavcev Pošte po vsej Sloveniji.

Filatelistična društva in Filatelistična zveza Slovenije 
Če je izdajanje znamk eno najlepših poslanstev Pošte Slovenije, je podpora tovrstnih dogodkov prav tako ena izmed naših najlepših 
nalog, ki jo z zadovoljstvom opravljamo. 
Vsekakor je imela epidemija velik vpliv tudi na delovanje naše krovne organizacije Filatelistične zveze Slovenije in filatelističnih društev, 
čemur smo se skušali čim bolj prilagoditi. Pripravili smo številna strokovna predavanja na daljavo prek videokonferenčnega sistema 
ZOOM, prav tako smo se na ta način udeležili tudi mnogih mednarodnih dogodkov in izobraževanj.
V letu 2020 smo skupaj s filatelističnimi društvi kljub temu podprli več promocij poštnih znamk, filatelističnih razstav in ostalih 
dogodkov na filatelističnem področju: 
• v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije smo v času zimskih počitnic pripravili številne otroške delavnice,
• oskrbovali in pomagali smo pri delovanju šolskih filatelističnih krožkov,
• pripravili smo projekt zbiranja razglednic vseh krajev ob reki Savinji, katerega cilj je vključiti tudi druge osnovne šole v Savinjski 

dolini, domove za starejše, društva upokojencev ter župane posameznih občin,
• ob izidu znamk iz serije Rastlinstvo smo pripravili predstavitev teh znamk v Botaničnem vrtu v Ljubljani,
• 75-letnico izdajanja poštnih znamk za Slovensko primorje smo obeležili s predstavitvijo znamk v Kopru.
Številne domače in tuje filatelistične razstave in prireditve, ki smo se jih nameravali udeležiti, so bile prestavljene v leto 2021. Kljub 
vsemu smo pripravili zelo aktualno razstavo Spomini na leto 1920, posvečeno stotim obletnicam požiga Narodnega doma v Trstu, 
koroškega plebiscita in podpisa Rapalske pogodbe, ki je bila postavljena v kulturnem domu v Gorenji vasi. Soorganizirali smo tudi 
filatelistično razstavo ob 100-letnici koroškega plebiscita v Celovcu ter pripravili razstavo Slovenska književnost na znamkah.
Izdajanje poštnih znamk gotovo ostaja eno najlepših poslanstev Pošte Slovenije, zato verjamemo, da bo v letu 2021 ponovno mogoče 
pripravljati tovrstne dogodke. Poštne znamke namreč povezujejo ne samo zbiratelje poštnih znamk, temveč različne generacije, 
narode in države.

Muzej pošte in telekomunikacij 
V letu 2020 je tudi muzejsko dejavnost zaznamovala pandemija COVIDA-19. V Muzeju pošte in telekomunikacij smo se prilagodili 
danim razmeram in nagovorili naše obiskovalce tudi prek družbenih omrežij in spleta.
Ob stoti obletnici koroškega plebiscita smo v stalni razstavi Zgodovina pošte prikazali dragoceno zbirko priložnostnih znamk 
iz serije Verigarji, pretiskanih z napisom KGCA 1920. Dodali smo možnost vodenja po muzeju z avdio vodniki v angleškem jeziku.
Ob 30-letnici TOM-a (Telefona za otroke in mladostnike v stiski) smo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine pripravili občasno 
razstavo Odgovor je pogovor.
V muzeju skrbimo za bogat pedagoški in andragoški program, ki ga vsako leto dopolnjujemo. Spremenjene razmere so vplivale tudi na 
naše delo. Muzej je v času epidemije čez noč ostal brez svojih zvestih obiskovalcev, kajti šole in že napovedane skupine so odpovedovale 
obiske. Hitro smo odreagirali in naše vsebine prilagodili in nadgradili. Za osnovnošolske učitelje smo pripravili spletno učno gradivo 
za izvedbo tehniškega dne na daljavo za tri različna starostna obdobja. Obstoječa gradiva (virtualni sprehod po muzeju, posnete avdio 
vodnike, didaktičen pripomoček Muzej na obisku, e-knjige, zvoke in digitaliziran otroški vodnik) smo prilagodili učnemu načrtu ter jih 
kot zaključeno celoto 27. novembra v okviru projekta Noč ima svojo moč objavili na spletu in na družabnih omrežjih.
V Muzeju pošte in telekomunikacij so na ogled stalni zbirki Zgodovina pošte in Zgodovina telekomunikacij, razstava Telekomunikacije 
nekoč, danes, jutri, Zgodovina Polhograjske graščine ter Krajevni muzej in muzejska pot Dotakni se!, ki je namenjena slepim in 
slabovidnim obiskovalcem. V letu 2020 je bil muzej zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVIDA-19 pol leta zaprt za 
obiskovalce. Zabeležili smo 2.800 obiskovalcev, kar je 53,3 odstotka manj kot leto pred epidemijo.

3.4.3 Okoljski steber trajnostnega razvoja 
Trajnost je pomemben del korporacijske strategije Skupine Pošta Slovenije
V Skupini Pošta Slovenije si prizadevamo skrbno upravljati svoj okoljski odtis v skladu s Strategijo energetske učinkovitosti Skupine 
Pošta Slovenija do leta 2025, ki je zajeta tudi v ciljih korporativne strategije trajnostnega razvoja v okviru SRP-a 2025, katere ključna 
strateška usmeritev je:
Skupina Pošta Slovenije je prepoznana kot podjetje z dobro razvito organizacijsko kulturo, ki skrbi za socialno in naravno 
okolje, v katerem deluje. 
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Slika 8: Področje upravljanja okoljskega odtisa

Strategija energetske učinkovitosti opredeljuje smernice, ukrepe in finančne zaveze Skupine Pošta Slovenije na področju upravljanja 
energetske učinkovitosti sistema (nepremičnine, oprema, vozni park) z vidika ciljev trajnostnega razvoja.
Strategija energetske učinkovitosti sledi usmeritvam iz državnih in mednarodnih iniciativ, kot je Nacionalni energetski in podnebni 
načrt Republike Slovenije, ciljem trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov »Global Compact« (Globalni dogovor OZN – 
pobuda OZN za povezovanje podjetij, dela in civilne družbe glede etičnih načel in standardov), sporazumu »European Green Deal« 
(Evropski zeleni sporazum), ki ga je sprejela Evropska komisija v decembru 2019, in iniciativi Delivering a Sustainable European 
Post (Zagotavljanje trajnostne evropske pošte) Združenja evropskih javnih poštnih operaterjev PostEurop. 
Pošta Slovenija je zelo aktivna v PostEuropu. V okviru področja Družbena odgovornost podjetij (Corporate Social Responsibility) 
predseduje delovni skupini Okolje (Working Group Enviroment), prav tako aktivno sodeluje v forumu Zelena mobilnost (Green Mobility 
Forum). Med 67 poslovnimi praksami, ki so bile v letu 2020 prijavljene na razpis PostEuropa »Utrip srca« (Coup de Cour), je bilo 
izbranih 20 finalistov. Na področju okolja je bil med njimi tudi projekt Skupine PS »Strategija energetske učinkovitosti in trajnostnega 
razvoja«. V juniju in novembru 2020 pa smo organizirali virtualna srečanja delovne skupine Okolje. 
V okviru foruma Zelena mobilnost smo predstavili izkušnje z uvajanjem električnih vozil v vozni park Pošte Slovenije, izzive, s katerimi 
smo se pri tem soočali, ter strategijo elektrifikacije voznega parka do leta 2025. 
Svetovna poštna zveza je v letu 2020 uvrstila Skupino PS v prvo kategorijo držav članic, ki z ukrepi okoljskega upravljanja zmanjšuje 
negativne vplive na okolje in o tem tudi ustrezno poroča. 
Ključna stebra okoljskega upravljanja Skupine Pošta Slovenije sta implementacija krožnega gospodarstva (obvladovanje snovnih 
tokov) in učinkovito upravljanje z energijo (posledično zmanjševanje ogljičnega odtisa), kar vključuje tudi uporabo obnovljivih 
virov energije. 

Energetska učinkovitost v Skupini Pošta Slovenije
Zavedanje o omejitvi naravnih virov ter ohranjanju okolja, ogroženega zaradi emisij pri uporabi fosilnih goriv, predstavlja že nekaj časa 
področje, ki mu Pošta Slovenije posveča veliko pozornost. Zmanjšanje obremenitev okolja s povečanjem energetske učinkovitosti 
predstavlja za Pošto Slovenije del družbene odgovornosti. Kot gospodarska družba si Pošta Slovenije ob upoštevanju okoljevarstvenih 
zahtev in širšega družbenega okolja prizadeva za učinkovito poslovanje ter obvladovanje stroškov poslovanja. Zato smo pristopili k 
uvajanju sistema upravljanja energije in že leta 2018 pridobili mednarodni standard ISO 50001, ki ga vsako leto potrjuje akreditirana 
zunanja institucija. 
Ravnanje z odpadki je v letu 2020 potekalo v skladu z zakonodajo in smernicami Načrta gospodarjenja z odpadki Skupine Pošta 
Slovenije, kjer so definirani ustrezni postopki za odgovorno ravnanje z odpadki. Odpadkov, ki smo jih prepustili pooblaščenim 
podjetjem in zanje tudi prejeli evidenčne liste, je bilo skupaj za 2.102 ton, od tega je bilo 74 ton plastične embalaže (pakirne folije), 
294 ton papirnate in kartonske embalaže, 286 ton lesne embalaže (odpadnih palet), ki jih prepuščamo pooblaščenemu podjetju, ter 
923 ton odpadnega papirja, ki ga prodamo na trgu. 

Trajnostno naravnani vozni park
Pošta Slovenije že nekaj let v skladu s svojo družbeno odgovorno naravnanostjo v voznem parku uporablja tudi do okolja prijazna 
vozila. Vozni park šteje že prek 1.300 vozil in okrog 2.000 različnih dvokoles ter lahkih trikolesnikov in štirikolesnikov, s katerimi letno 
prevozimo okrog 36 milijonov kilometrov, za kar porabimo 3,5 milijona litrov goriva. 
V skladu s Strategijo energetske učinkovitosti Skupine Pošta Slovenije smo si zadali cilj, da bomo do leta 2025 delež e-vozil v voznem 
parku s 4 odstotkov v letu 2018 zvišali na 46 odstotkov. 
Število vseh električnih dostavnih vozil se je v letu 2020 povečalo na 267, kar je za 105 vozil več kot v letu 2019. Delež e-vozil v voznem 
parku se je povečal s 4,9 odstotka v letu 2019 na 7,7 odstotka v letu 2020.
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Slika 9: Delež e-vozil v voznem parku

V segmentu dvokoles poleg električnih koles ter električnih skuterjev v večjem številu uvajamo dvosledna lahka električna vozila. 
Lahka električna vozila (ULDV) so v prvi vrsti namenjena zamenjavi klasičnih motornih dvokoles, predvsem s ciljem povečanja količine 
pošiljk, ki jih zaposleni lahko vzame na teren. Tako znižujemo stroške dopolnjevanja tvarine na terenu (dostave v depoje, večkratno 
vračanje pismonoše na pošto), kar pomeni precej prihranka časa v dostavi. Z nabavo ULDV sledimo trajnostno naravnani usmeritvi 
podjetja, zmanjšanju emisije toplogrednih plinov in stroškov voznega parka ter posledično uvedbi transportnih sredstev na električni 
pogon. Povečati želimo delež tovrstnih vozil za dostavo pisemskih pošiljk (predvsem v središčih večjih krajev), kjer si mestne oblasti 
prizadevajo za zakonsko prepoved dostave s klasičnimi vozili na fosilna goriva. Glede na demografsko stanje in napovedi glede 
zaposlenih in trga delovne sile, ki se stara, se povečuje delež delavcev z omejitvami in delež delavcev invalidov. Z uvedbo teh vozil bo 
manj poškodb. Skupina delavcev, ki ima različne omejitve pri delu, bo lahko bolj učinkovito in varno opravljala delo, pričakujemo tudi 
manj bolniških odsotnosti med zaposlenimi v dostavi. Tovrstna prevozna sredstva dajemo v uporabo predvsem ranljivim skupinam 
– starejšim zaposlenim, tistim, ki imajo kakršnekoli telesne omejitve, ter ženskam, torej sledimo ciljem in tudi zavezam dogovora s 
sindikati glede humanizacije dela in izboljšanja delovnih pogojev. Predvidevamo, da se bo delež bolniške odsotnosti na zaposlenega 
v primerjavi s tistim, ki uporablja klasično enosledno vozilo/dvokolo, zmanjšala za 3 odstotne točke, z 10 odstotkov na 7 odstotkov.
Že od leta 2017 v segmentu dostavnih vozil redno kupujemo električna vozila, trenutno imamo že 50 lahkih dostavnih vozil in 59 
lahkih štirikolesnikov. V letu 2020 je bil nabavljen prvi električni dostavni kombi.
V letu 2020 je Pošta Slovenije kupila prvi električni dostavni kombi, ki ga od decembra 2020 že uporabljamo v PLC Maribor predvsem 
za izvajanje vseh storitev v peš coni mesta Maribor, kjer veljajo stroge omejitve glede vstopov s klasičnimi vozili. Tudi v letu 2021 je 
v planu javno naročilo enega do dveh električnih kombijev, odvisno od cen, ki jih bodo ta vozila dosegla na trgu. 
Uvajanja ekoloških vozil se lotevamo zelo premišljeno. Vsak nov tip električnega prevoznega sredstva predhodno testiramo, saj si ne 
želimo zgolj menjave klasičnih prevoznih sredstev z bolj ekološko naravnanimi, ampak stremimo k temu, da za vozni park nabavimo 
tista vozila, ki so najbolj primerna za potrebe naših procesov. 
Ne glede na težke razmere, ki jih je prinesla epidemija COVIDA-19, smo v letu 2020 nadaljevali z rednim testiranjem električnih 
dostavnih vozil, kar pa zaradi zaprtja državnih mej ni bilo enostavno, saj je poleg dobave testnega vozila pomemben tudi kontakt s 
ponudnikom (iz tujine), čigar naloga je, da predstavi karakteristike vozila in njegovo pravilno uporabo. Pri testiranju novih prevoznih 
sredstev je osebni kontakt s ponudnikom/proizvajalcem bistvenega pomena. Nadejamo se, da bomo v letu 2021 lahko testiranja 
zopet izvajali po ustaljenih postopkih. 
Na področju učinkovitega okoljskega delovanja je Skupina Pošta Slovenije sprejela strategijo o ekološki učinkovitosti transporta, 
ki kaže potencial za dolgoročno zmanjšanje letnih emisij toplogrednih plinov in stroškov voznega parka do leta 2030.
V skladu s Strategijo energetske učinkovitosti Skupine Pošta Slovenije smo si zadali cilj, da bomo do leta 2025 delež e-vozil v voznem 
parku s 4 odstotkov v letu 2018 zvišali na 46 odstotkov. Leto 2020 smo kljub zahtevnim razmeram, ki jih je prinesla epidemija 
COVIDA-19, zaključili z naslednjimi številkami:
• 49 električnih Kangoojev,
• 1 električni Addax,
• 1 električni kombi VW E-Crafter,
• 19 lahkih električnih trikolesnikov Kyburz,
• 59 lahkih električnih štirikolesnikov Paxster,
• 27 električnih skuterjev Askoll,
• 111 električnih koles.
Število vseh električnih dostavnih vozil se je povečalo s 162 v letu 2019 na 267 v letu 2020, kar je 105 vozil več.
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Veliko pozornosti namenjamo usposabljanju zaposlenih voznikov za ekološko naravnano vožnjo. Na ta način dvigamo stopnjo 
ozaveščenosti zaposlenih za varovanje okolja. Želimo, da se do okolja vedejo odgovorno – tako v podjetju kakor tudi izven podjetja. 
V letu 2020 smo imeli planirano izvedbo tečajev varne in varčne (EKO) vožnje za skupno vsaj 100 voznikov dostavnih vozil. Zaradi 
epidemije COVIDA-19 so bili vsi izvajalci tovrstnih storitev primorani zapreti svoja vrata. Tako so vsi neizvedeni tečaji prestavljeni v 
leto 2021. 

Obnovljivi viri energije
Obnovljivi viri energije so pomemben del energetske politike, katere cilj je energetska neodvisnost ter pridobivanje energije na 
način, prijazen do okolja. Fosilna goriva, ki jih ni na pretek, je treba zaradi njihovega vpliva na okolje nadomestiti z viri, ki so obnovljivi 
in v manjši meri onesnažujejo okolje. Obnovljivi viri so pomemben dejavnik pri prehodu v nizkoogljično družbo in zmanjšanju 
toplogrednih plinov. Posebnost obnovljivih virov je stalnost, saj se v naravi obnavljajo. Obnovljivi viri energije v stavbah so v osnovi 
povezani s področjem električne energije, ogrevanjem ter hlajenjem. Med obnovljive vire energije spadajo sončna energija, vodna 
energija, vetrna energija, geotermalna energija ter biomasa.
Vse stavbe v Skupini PS se obravnavajo trajnostno:
• z vidika vpliva na okolje (ohranjanje narave in varovanje okolja, minimalen negativen vpliv na okolje),
• z vidika ekonomske učinkovitosti (tako z vidika gradnje kot uporabe skozi celotno življenjsko obdobje),
• z družbenega vidika (prijazne za uporabo, zdrave za bivanje, ohranjanje družbenih vrednosti).
V letu 2020 se je glede na leto 2019 količina porabljene končne energije zmanjšala za 4.064.660 kWh (oz. za 8 %), poraba vode se 
je zmanjšala za 1.361 m³ (oz. za 4 %), porabo vode smo zmanjšali za 193 m³ z uporabo deževnice. 
V strukturi dobave energije je v deležu 62 odstotkov prevladovala zelena energija iz obnovljivih virov energije.
V ozračje smo v 2020 spustili 11.592 ton CO2, kar je za 709 ton CO2 več kot v prejšnjem letu, kar je posledica povečane porabe 
zemeljskega plina, povečanja števila vozil v voznem parku za 5 odstotkov in povečanja opravljenih kilometrov za 1 odstotek.

Vlaganja ter učinki upravljanja energetske učinkovitosti
V okviru energetske učinkovitosti smo v obdobju od 2013 do 2020 izvedli že 96 projektov, od tega v letu 2020 šest projektov. 
Glede na leto 2019 so se znižali stroški porabljene energije v stavbah, stroški goriva za vozni park, stroški porabljene vode in kurilnega 
olja v skupni višini 0,6 milijona evrov.
Poraba energije se je znižala kljub povečanju števila predelanih paketov in povečanemu obsegu del, povečani porabi energije v 
podatkovnih centrih zaradi širitve centrov ter povečani porabi energije v polnilnicah za električne avtomobile. Z ukrepi za učinkovito 
rabo energije smo kljub povečani porabi energije znižali porabo energije z zamenjavo klasične razsvetljave z LED-razsvetljavo, 
zmanjšanjem priključnih moči za ogrevanje, zamenjavo ogrevanja z ekstra lahkim kurilnim oljem z alternativnim virom ogrevanja 
na toplotno črpalko, ciljnim izobraževanjem zaposlenih o učinkoviti in racionalni rabi energije, racionalizacijo hlajenja in ogrevanja, 
centralnim nadzornim sistemom CNS in energetsko sanacijo objektov. Tudi na področju voznega parka smo z uvajanjem e-vozil 
znižali stroške goriva, znižala se je poraba tudi zaradi ukrepov v času epidemije COVIDA-19 in dela od doma.
Ne glede na dejstvo, da se vozni park stalno širi, cene goriv pa nihajo, so se stroški goriva za posamezne vrste vozil od leta 2014 
(oziroma od leta 2015 za TV) stalno nižali. 
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 2020 beležili prihodke v višini 162 tisoč evrov. 
Za projekte energetske učinkovitosti smo v letu 2020 namenili 1,1 milijona evrov. Na lokaciji PP Celje je bila postavljena prva sončna 
elektrarna. Za potrebe e-mobilnosti so bila nabavljena e-vozila in postavljene dodatne polnilnice. Na več objektih so bili zamenjani 
potratni sistemi ogrevanja s toplotnimi črpalkami, stare klimatske naprave so nadomestile nove, energetsko učinkovite, posodobljena 
je tudi razsvetljava – prehod na LED-tehnologijo.

Odgovornost do okolja in energetska učinkovitost v Skupini Intereuropa
Skupina Intereuropa upošteva predpisane zakonske normative ter sledi smernicam energetskega zakona in evropskim okoljskim 
smernicam. Energetska učinkovitost in odgovorno ravnanje do okolja sta sestavni del delovnih procesov in poslovnih odločitev. Pri 
zmanjševanju nevarnih emisij v okolje, omejevanju izgub energije ter ločevanju in recikliranju odpadkov Skupina Intereuropa upošteva 
predpisane zakonske normative ter sledi smernicam energetskega zakona in evropskim okoljskim smernicam. Skupina Intereuropa 
zagotavlja energetsko učinkovitost stavb in naprav, ustrezno ravnanje z odpadki, skladno ravnanje z nevarnim tovorom, upošteva 
ukrepe za zmanjševanje svetlobnega onesnaženja in izvaja monitoring odpadnih voda.
V Skupini Intereuropa se kazalniki, s katerimi bi lahko sistematično spremljali rezultate politik, spremljajo na ravni posameznih družb 
Skupine Intereuropa ter za določene elemente energetske učinkovitosti in posameznih vplivov na okolje.
Dejavnost prometa je eden večjih povzročiteljev onesnaževanja okolja, zato je pri odločanju o izboru dobaviteljev cestnih prevozov 
pomembno merilo izbora tudi število oziroma delež EKO-motorjev voznega parka podizvajalca. Z upoštevanjem vplivov na okolje 
poteka tudi zamenjava starih viličarjev s sodobnejšimi in energetsko učinkovitejšimi.
Skupina Intereuropa tudi v drugih poslovnih procesih neposredno zmanjšuje negativne učinke na okolje, in sicer z zmanjševanjem 
papirnate administracije, z različnimi ukrepi varčevanja z energijo v skladiščih in poslovnih stavbah ter z ozaveščanjem svojih zaposlenih 
o pomembnosti njihovih prispevkov za zdravo okolje.
Tveganje neustreznega ravnanja z odpadki in onesnaževanja okolja je v Skupini Intereuropa opredeljeno z nizko stopnjo, 
izpostavljenost tveganju se nadzoruje in zmanjšuje z uvrstitvijo družb v nacionalne sheme ravnanja z odpadki, z izvajanjem 
dejavnosti na področju energetske učinkovitosti in okoljske samozavesti ter z uvedbo načrtov gospodarjenja z odpadki in energijo 
v posameznih družbah.
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Skupina Intereuropa bo še naprej izvajala ukrepe energetske učinkovitosti ter nadgradila in dopolnila obstoječe pravilnike ravnanja 
z okoljem. Sledila bo usmeritvi postopne zamenjave starejših viličarjev s tehnološko in energetsko učinkovitejšimi, vgradnje novih 
in zamenjave obstoječih sistemov hlajenja in ogrevanja, dobave učinkovitejše razsvetljave in izvedbi ostalih vlaganj z namenom 
zmanjšanja stroškov energentov, povečanja storilnosti delovne opreme ter izboljšanja delovnih pogojev. 
Poleg navedenih vlaganj bo v letu 2021 izveden energetski pregled objektov v skladu z določili energetskega zakona.
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4.4.
Od moje zanesljivosti so odvisne 
priložnosti drugih, zato skupaj 
zanesljivo opravimo z vsakim 
izzivom.

Z uvajanjem sodobnih tehnologij in širjenjem 

lastnega znanja prispevamo k večji konkurenčnosti 

podjetij in gospodarskega okolja kot celote. Pri tem 

delujemo zanesljivo, hitro in fleksibilno.

RAČUNOVODSKO  
POROČILO SKUPINE 
POŠTA SLOVENIJE
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4.1 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA ZA SKUPINO POŠTA SLOVENIJE

Računovodsko poročilo Skupine Pošta Slovenije
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4.2 IZJAVA POSLOVODSTVA POŠTE SLOVENIJE D. O. O. 
 O ODGOVORNOSTI IN O NEOŠKODOVANJU

Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. je odgovorno za pripravo letnega poročila Skupine Pošta Slovenije za leto 2020 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 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 2020.
Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. je odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za 
zavarovanje premoženja in drugih sredstev. Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. 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 standardi računovodskega 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 odgovorno za pripravo letnega poročila Skupine Pošta Slovenije za leto 2020. Z njim se 
strinjamo in to potrjujemo s svojim podpisom.

Maribor, 24. 5. 2021

Vinko Filipič    Mag. Andrej Rihter   Tomaž Kokot, mag.  
član poslovodstva    član poslovodstva    začasni generalni direktor
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4.3 KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE POŠTA SLOVENIJE

4.3.1 Konsolidiran izkaz finančnega položaja 
V EUR Pojasnilo 31. 12. 2020 31. 12. 2019
SREDSTVA
Nekratkoročna sredstva
Neopredmetena sredstva 1 5.890.010 5.774.610
Opredmetena osnovna sredstva 2 340.926.491 346.659.775
Naložbene nepremičnine 3 33.160.030 35.185.013
Finančne naložbe v pridružene družbe 4 2.694.918 2.558.615
Druge finančne naložbe 5 78.283 175.819
Finančne terjatve 6 475.082 489.399
Poslovne terjatve 7 509.613 624.079
Druga sredstva 8 506.648 609.262
Odložene terjatve za davek 40 9.158.595 9.671.334

393.399.670 401.747.906
Kratkoročna sredstva
Sredstva za prodajo 9 1.168.520 2.896.592
Sredstva iz pogodb s kupci 10 11.302.080 7.929.079
Zaloge 11 2.250.271 2.045.359
Finančne terjatve 12 9.603.406 1.010.000
Poslovne terjatve 13 75.250.781 73.918.328
Terjatve za davek od dohodka 14 215.699 243.492
Predujmi in druga sredstva 15 1.370.300 5.476.274
Denar in denarni ustrezniki 16 77.550.619 50.603.445

178.711.676 144.122.569
Sredstva skupaj 572.111.346 545.870.475

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

V EUR Pojasnilo 31. 12. 2020 31. 12. 2019
KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Kapital 17
Osnovni kapital 121.472.482 121.472.482
Kapitalske rezerve 80.392.585 80.392.585
Zakonske rezerve 2.044.145 1.887.630
Rezerve za pošteno vrednost -4.301.382 -2.667.722
Prevedbene tečajne razlike -824.988 -264.000
Zadržani poslovni izid 95.627.457 86.826.955
Neobvladujoči delež 31.062.856 41.991.532

325.473.155 329.639.462
Nekratkoročne obveznosti
Rezervacije 18 23.754.235 21.896.575
Odloženi prihodki 19 318.161 320.009
Finančne obveznosti 20 116.887.035 45.746.768
Poslovne obveznosti 21 1.162.068 1.228.713
Odložene obveznosti za davek 40 12.592.104 12.771.958

154.713.603 81.964.023
Kratkoročne obveznosti
Finančne obveznosti 22 17.348.079 66.754.989
Poslovne obveznosti 23 58.431.433 56.309.437
Obveznosti za davek od dohodka 24 854.002 408.480
Obveznosti iz pogodb s kupci 25 737.732 638.820
Odloženi prihodki 26 228.496 349.271
Druge obveznosti 27 14.324.846 9.805.993

91.924.588 134.266.990
Obveznosti skupaj 246.638.191 216.231.013
Kapital in obveznosti skupaj 572.111.346 545.870.475

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
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4.3.2 Konsolidiran izkaz poslovnega izida
V EUR Pojasnilo 2020 2019
Poslovni prihodki
Prihodki od prodaje 29 410.694.634 277.857.007
Dobički in izgube, ki so posledica odprave pripoznanja poslovnih terjatev -17.752 -81.375
Drugi prihodki 30 16.040.452 5.509.699

426.717.334 283.285.331
Poslovni odhodki
Nabavna vrednost prodanega blaga 31 1.570.084 2.742.304
Stroški materiala in energije 31 17.916.842 14.056.457
Stroški storitev 32 165.040.353 76.674.192
Stroški dela 33 199.717.426 161.710.361
Amortizacija 34 26.579.308 19.650.127
Izgube zaradi oslabitve terjatev (vključno z razveljavitvami izgub ali dobičkov  
zaradi oslabitve)

242.253 -45.055

Drugi odhodki 35 7.726.086 3.305.963
418.792.352 278.094.349

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 7.924.982 5.190.982
Dobiček pri izpogajanem nakupu 36 - 59.951.321
Finančni prihodki iz deležev v dobičku odvisnih, pridruženih in skupaj 
obvladovanih družb

37 682.782 544.605

Finančni prihodki 38 756.569 792.346
Finančni odhodki 39 2.640.124 1.050.300
POSLOVNI IZID IZ FINANCIRANJA -1.200.773 60.237.972
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO 6.724.209 65.428.954
Obračunani davek 40 1.131.158 192.668
Odloženi davek 40 417.997 -30.777
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 5.175.054 65.267.063
Čisti poslovni izid poslovnega leta, ki pripada:
 - lastnikom obvladujoče družbe 4.516.421 65.532.990
 - neobvladujočim deležem 658.633 -265.927

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

4.3.3 Konsolidiran izkaz drugega vseobsegajočega donosa
V EUR Pojasnilo 2020 2019
Čisti poslovni izid poslovnega leta 5.175.054 65.267.063
Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 41
Aktuarski dobički/izgube od dolgoročnih zaslužkov -1.448.842 -1.502.986
Odloženi davki v zvezi s postavkami, ki pozneje ne bodo prerazvrščene  
v poslovni izid

29.910 127.562

Spremembe poštene vrednosti zemljišč -79.164 -
Prenos aktuarske izgube v preneseni poslovni izid -68.288 -
Obračunani davek iz prenesenega čistega poslovnega izida -85.457 -

-1.651.841 -1.375.424
Postavke, ki bodo pozneje prerazvrščene v poslovni izid 41
Izguba, pripoznana za prevrednotenje finančnih naložb po pošteni vrednosti  
skozi drugi vseobsegajoči donos

-7.223 14.440

Druge spremembe poštene vrednosti - -219
Prevedbene tečajne razlike -592.575 -264.000

-599.798 -249.779
Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta 2.923.415 63.641.860
Vseobsegajoči donos poslovnega izida po obdavčitvi, ki pripada lastnikom 
obvladujoče družbe

2.310.949 63.907.787

Vseobsegajoči donos poslovnega izida po obdavčitvi, ki pripada  
neobvladujočemu deležu

612.466 -265.927

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
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4.3.4 Konsolidiran izkaz denarnega toka
V EUR Pojasnilo 2020 2019
Denarni tokovi pri poslovanju
Čisti poslovni izid iz obračunskega obdobja 5.175.055 65.267.063
Prilagoditve za:
- amortizacijo (+) 34 26.579.308 19.650.126
- oslabitev in odpise in odpravo slabitve opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih sredstev (+) 

2.940.345 493.940

- dobiček (-) / izgubo (+) pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev -1.316.438 -169.441
- izgubo zaradi oslabitev in odpisov terjatev (+) 362.542 -124.526
- prihodek (-) / odhodek (+) iz naslova rezervacij 999.471 2.182.334
-    finančne prihodke od obresti (-) -119.948 -46.485
- druge finančne prihodke (-) -790.950 -59.844.319
- finančne odhodke – stroške financiranja (+) 1.625.971 746.787
- druge finančne odhodke (+) 736.424 990
- davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) 1.448.859 -98.025
Denarni tok iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev in davki 37.640.639 28.058.444
Spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij
Sprememba sredstev iz pogodbe -3.373.417 3.360.120
Sprememba terjatev 2.493.581 -5.607.045
Sprememba zalog -204.522 -96.864
Sprememba drugih kratkoročnih sredstev 194.174 -117.440
Sprememba obveznosti iz pogodbe 36.231 99.367
Sprememba poslovnih obveznosti 2.004.384 1.930.217
Sprememba rezervacij 3.897.403 -2.443.661
Sprememba odloženih prihodkov -6.976 238.373
Davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) -789.751 -147.950
Denarna sredstva iz poslovanja 41.891.746 25.273.561
Denarni tokovi pri naložbenju
Denarna sredstva pridobljena pri poslovni združitvi - 7.482.000
Prejemki od dobljenih obresti 170.866 -
Prejemki od dobljenih dividend in deležev v dobičku 552.647 -
Prejemki od prodaje neopredmetenih sredstev - 3.100
Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev 4.302.510 812.683
Prejemki od prodaje naložbenih nepremičnin 21.870 -
Prejemki iz danih posojil 6, 12 1.017.770 -
Prejemki iz odtujitve finančnih naložb 94.661 -
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -1.640.465 -895.242
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -20.404.252 -22.653.462
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -6.901 -54.993
Izdatki za dana posojila 6, 12 -9.603.406 -
Izdatki za pridobitev finančnih naložb -7.351.172 -28.841.266
Denarna sredstva iz naložbenja -32.845.872 -44.147.180
Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala - -342.186
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 20 86.423.552 29.324.317
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti 22 -62.908.776 -3.383.669
Izdatki za plačilo obresti do bank -856.114 -330.589
Izdatki za plačila obveznosti iz najemov 22 -4.537.427 -2.978.466
Izdatki za plačila obresti iz najemov -182.919 -203.359
Izdatki za izplačane deleže v dobičku -10.471 -4.000.000
Denarna sredstva iz financiranja 17.927.845 18.086.048
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 16 50.603.445 51.391.016
Tečajne razlike iz denarnih sredstev -26.545 -
Denarni izid v obdobju 26.973.719 -787.571
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 16 77.550.619 50.603.445

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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4.3.5 Konsolidiran izkaz gibanja kapitala 

 Izkaz gibanja kapitala za leto 2020

 Izkaz gibanja kapitala za leto 2019

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

V EUR Osnovni  
kapital

Kapitalske 
 rezerve

Zakonske 
 rezerve

Rezerve za  
pošteno vrednost

Prevedbene  
tečajne razlike

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

Skupaj kapital 
lastnika 

obvladujočih 
deležev

Kapital lastnika 
neobvladujočih 

deležev
Skupaj

Stanje 31. 12. 2019 121.472.482 80.392.585 1.887.630 -2.667.722 -264.000 21.506.034 65.320.921 287.647.930 41.991.532 329.639.462
Stanje 1. 1. 2020 121.472.482 80.392.585 1.887.630 -2.667.722 -264.000 21.506.034 65.320.921 287.647.930 41.991.532 329.639.462
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki
Izplačilo deleža v dobičku - - - - - - - - -10.471 -10.471
Obračun med lastniki - - - - - -315.942 - -315.942 315.942 -
Druge spremembe lastniškega kapitala - - - -  - 4.495.260 - 4.495.260 -11.846.613 -7.351.353

- - - - - 4.179.318 - 4.179.318 -11.541.142 -7.361.824
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja - - - - - - 4.516.421 4.516.421 658.633 5.175.054
Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po 
pošteni vrednosti

- - - -7.223 - - - -7.223 - -7.223

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja - - - -1.632.142 -560.988 -5.119 - -2.198.249 -46.167 -2.244.416
- - - -1.639.365 -560.988 -5.119 4.516.421 2.310.949 612.466 2.923.415

Spremembe v kapitalu
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala

- - - - - 65.320.921 -65.320.921 - - -

Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora

- - 156.515 - - - -156.515 - - -

Druge spremembe v kapitalu - - - 5.705 - 266.397 - 272.102 - 272.102
- - 156.515 5.705 - 65.587.318 -65.483.164 272.102 - 272.102

Stanje 31. 12. 2020 121.472.482 80.392.585 2.044.145 -4.301.382 -824.988 91.267.551 4.359.906 294.410.299 31.062.856 325.473.155

V EUR Osnovni  
kapital

Kapitalske 
 rezerve

Zakonske 
 rezerve

Rezerve za  
pošteno vrednost

Prevedbene  
tečajne razlike

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

Skupaj kapital 
lastnika 

obvladujočih 
deležev

Kapital lastnika 
neobvladujočih 

deležev
Skupaj

Stanje 31. 12. 2018 121.472.482 80.392.585 1.684.281 -1.367.221 - 15.687.268 9.884.445 227.753.840 375.041 228.128.881
Prilagoditve za nazaj - - - - - 23.814 23.814 - 23.814
Stanje 1. 1. 2019 121.472.482 80.392.585 1.684.281 -1.367.221 - 15.687.268 9.908.259 227.777.654 375.041 228.152.695
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki
Izplačilo deleža v dobičku - - - - - -4.000.000 - -4.000.000 - -4.000.000
Prevzem zaradi poslovne združitve - - - - - - - - 41.896.464 41.896.464
Druge spremembe lastniškega kapitala - - - - - - - - -4.883 -4.883

- - - - - -4.000.000 - -4.000.000 41.891.581 37.891.581
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja - - - - - - 65.532.990 65.532.990 -265.927 65.267.063
Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po 
pošteni vrednosti

- - - 14.142 - - - 14.142 - 14.142

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja - - - -1.375.424 -264.000 79 - -1.639.345 - -1.639.345
- - - -1.361.282 -264.000 79 65.532.990 63.907.787 -265.927 63.641.860

Spremembe v kapitalu
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala

- - - - - 9.908.260 -9.908.260 - - -

Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora

- - 215.502 - - 24 -212.068 458 -458 -

Druge spremembe v kapitalu - - -9.154 60.781 - -89.597 - -37.970 -8.704 -46.674
- - 203.348 60.781 - 9.818.687 -10.120.328 -37.512 -9.162 -46.674

Stanje 31. 12. 2019 121.472.482 80.392.585 1.887.630 -2.667.722 -264.000 21.506.034 65.320.921 287.647.930 41.991.532 329.639.462
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4.4 UVODNA POJASNILA IN RAČUNOVODSKE USMERITVE 

4.4.1 Poročajoča družba
Skupino Pošta Slovenije (v nadaljevanju tudi: Skupina PS ali Skupina) sestavljajo obvladujoča družba Pošta Slovenije d. o. o. (v 
nadaljevanju tudi: družba) in odvisne ter pridružene družbe.
Pošta Slovenije je družba z omejeno odgovornostjo, ki je bila ustanovljena v Sloveniji, kjer posluje. Sedež ima registriran na naslovu 
Slomškov trg 10, 2000 Maribor. Republika Slovenija ima v družbi 100-odstotni poslovni delež. 
Konsolidirani računovodski izkazi so izdelani za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, dobiti jih je mogoče na sedežu 
Pošte Slovenije. 
Ključno področje delovanja Skupine PS je izvajanje univerzalne poštne storitve in izvajanje logističnih storitev. Poleg tega pa imajo v 
obvladujoči družbi veliko vlogo tudi druge poštne in kurirske storitve, storitve informatike, denarne storitve ter prodaja blaga. Razen 
teh Skupina PS opravlja še vrsto drugih dejavnosti.
Računovodski izkazi so sestavljeni pod predpostavko delujočega podjetja.
V konsolidirane računovodske izkaze Skupine Pošta Slovenija so za leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, vključeni računovodski 
izkazi obvladujoče družbe in izkazi odvisnih družb ter pripadajoči rezultat pridruženih družb. V Skupino PS so vključene naslednje 
družbe:

Družba Status v skupini Sedež odvisne družbe Delež

Kapital na 
dan 31. 

12.2020 (v 
EUR)

Čisti 
poslovni 
izid 2020 

(v EUR)
Pošta Slovenije d.o.o. Obvladujoča družba

PS Logistika, d.o.o. Neposredno odvisna družba Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana 
- Črnuče 100,00 % 13.967.218 909.636

EPPS, d.o.o. Neposredno odvisna družba Stegne 13A, 1000 Ljubljana 100,00 % 6.300.903 1.025.099

APS PLUS, d.o.o. Neposredno odvisna družba Cesta v Mestni log 81, 1000 
Ljubljana 100,00 % -132.863 -700.353

PS Moj paket, d.o.o. Neposredno odvisna družba Partizanska cesta 54, 2000 Maribor 100,00 % 994.773 420.291
IPPS, d.o.o. Neposredno odvisna družba Zagrebška cesta 106, 2000 Maribor 100,00 % 374.900 239.638
Intereuropa d.d. Neposredno odvisna družba Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper 80,89 % 124.979.200 2.314.512
Interagent, d.o.o., Koper Neposredno odvisna družba Vojkovo nabrežje 30, 6000 Koper 100,00 % 230.065 15.236
Interzav, d.o.o., Koper Odvisna družba Intereurope d.d. Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper 71,28 % 55.713 24.433
Intereuropa, Logističke  
usluge, d.o.o. Odvisna družba Intereurope d.d. Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb 99,96 % 42.741.986 1.647.866

Intereuropa sajam, d.o.o. Odvisna družba Intereurope d.d. Avenija Dubrovnik 15, 10090 Zagreb 51,00 % 731.876 75.293
Intereuropa Skopje, d.o.o. Odvisna družba Intereurope d.d. Bul. Vojvodina 7, 1000 Skopje 99,56 % 1.159.382 -70.412
Intereuropa RTC, d.d., Sarajevo Odvisna družba Intereurope d.d. Halilovići 12, 71000 Sarajevo 95,77 % 11.728.225 -506.547

A.D. Intereuropa logističke 
usluge, Beograd

Odvisna družba Intereurope d.d.
Zemunska 174, 11272 Dobanovci

73,62 % 5.904.042 -857.282
Neposredna naložba Pošte 
Slovenije d.o.o. 24,49 %

TEK ZTS d.o.o., Užgorod Odvisna družba Intereurope d.d. Svobody str. 4, 89424 Minaj 89,93 % -146.233 -75.403

Intereuropa Kosova L.L.C. Odvisna družba Intereurope d.d. Zona Industriale Lidhja e pejës p.n., 
10000 Prishtinë, Kosova 90,00 % 722.990 68.346

Zetatrans A.D. Podgorica
Odvisna družba Intereurope d.d.

Ćemovsko polje b.b.,  
81000 Podgorica

69,27 % 16.330.825 496.144
Neposredna naložba Pošte 
Slovenije d.o.o. 10,52 %

TOV Intereuropa - Ukrajina, 
Kiev Odvisna družba Intereurope d.d. speča družba - v mirovanju 100,00 % -415.637 -262.343

„Intereuropa Global Logistic 
Service Albania shpk, Drač“ Odvisna družba Intereurope d.d. Lagja 1, Rruga Taulantia, Mujo 

Ulqinaku, Kulla 2, Durres 100,00 % 137.240 5.183

Pridružena družba Status v skupini Sedež pridružene družbe Delež

Kapital na 
dan 31. 

12.2020 (v 
EUR)

Čisti 
poslovni 
izid 2020 

(v EUR)
Športna loterija in igre na 
srečo, d.d. Neposredno pridružena družba Dunajska cesta 22, Ljubljana 20 % 13.153.347 3.409.832

Rail Cargo Logistics d.o.o. Prideružena družba Intereurope d.d. Letališka 35, Ljubljana 26 % 165.259 3.018

Družba Intereuropa Global Logistic Service Albania shpk, Durres, Albanija ni vključena v konsolidirane računovodske izkaze, ker za 
pošteno predstavitev finančnega položaja Skupine ni pomembna, saj posluje v omejenem obsegu.
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4.4.2 Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov
Postavke prihodkov, stroškov in odhodkov poslovnega leta 2019 vsebujejo postavke Skupine Intereuropa od poslovne združitve 
naprej, to je za obdobje od 13. novembra 2019 do 31. decembra 2019, zato niso neposredno primerljive s poslovnim letom 2020, 
kjer so vključene za celo leto.

a) Izjava o skladnosti

Konsolidirane računovodske izkaze je uprava odobrila dne 24. maja 2021.
Konsolidirani računovodski izkazi Skupine PS so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v 
nadaljevanju: 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 (EU), in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). 

Začetna uporaba novih sprememb obstoječih standardov, ki veljajo v tekočem poročevalskem obdobju
V tekočem poročevalskem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal Odbor za mednarodne 
računovodske standarde (OMRS) ter sprejela EU:
• Spremembe MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov in MRS 8 – Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih 

ocen in napake – Opredelitev izraza Bistven, ki jih je EU sprejela 29. novembra 2019 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2020 ali pozneje).

• Spremembe MSRP 3 – Poslovne združitve – Opredelitev poslovnega subjekta, ki jih je EU sprejela 21. aprila 2020 (v veljavi za 
poslovne združitve, pri katerih je datum prevzema enak datumu začetka prvega letnega poročevalskega obdobja, ki se začne 1. 
januarja 2020 ali pozneje, in pridobitve sredstev, do katerih pride na začetku tega obdobja ali po njem).

• Spremembe MSRP 9 – Finančni instrumenti, MRS 39 – Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje in MSRP 7 – Finančni 
instrumenti: razkritja – Reforma referenčnih obrestnih mer, ki jih je EU sprejela 15. januarja 2020 (veljajo za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje).

• Spremembe MSRP 16 – Najemi – Oprostitve plačil najemnin v povezavi s COVIDOM-19, ki jih je EU sprejela 9. oktobra 2020 in 
veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. junija 2020 ali pozneje, za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje.

• Spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP, ki jih je EU sprejela 29. novembra 2019 (veljajo za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje).

Sprejetje sprememb k obstoječim standardom ni privedlo do pomembnih sprememb računovodskih izkazov Skupine.

Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, vendar še niso v veljavi
Na datum odobritve teh računovodskih izkazov je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) izdal spremembe 
MSRP 4 – Zavarovalne pogodbe – podaljšanje začasne oprostitve od uporabe MSRP 9, ki jih je Evropska unija sprejela 16. decembra 
2020, vendar še niso stopile v veljavo (datum prenehanja veljavnosti začasne oprostitve je bil podaljšan na letna obdobja, ki se začnejo 
1. januarja 2023 ali pozneje).

Novi standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU še ni sprejela
Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor za mednarodne računovodske 
standarde (OMRS), z izjemo naslednjih novih standardov in sprememb obstoječih standardov: 
• 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 začela postopka potrjevanja tega vmesnega standarda in da bo počakala na izdajo njegove 
končne verzije.

• MSRP 17 – Zavarovalne pogodbe, vključno s spremembami MSRP 17 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali 
pozneje).

• Spremembe MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov – Razvrščanje obveznosti na kratkoročne in dolgoročne (veljajo za 
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje).

• Spremembe MRS 16 – Opredmetena osnovna sredstva – Dobički pred nameravano uporabo (veljajo za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje).

• Spremembe MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva – Kočljive pogodbe – Stroški izpolnjevanja pogodbe 
(veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje).

• Spremembe MSRP 3 – Poslovne združitve – Sklicevanja na konceptualni okvir s spremembami MSRP 3 (veljajo za letna obdobja, 
ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje).

• Spremembe MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 28 – Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige – 
Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženim 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 9 – Finančni instrumenti, MRS 39 – Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje, MSRP 7 – Finančni 
instrumenti: Razkritja, MSRP 4 – Zavarovalne pogodbe in MSRP 16 – Najemi – Reforma referenčnih obrestnih mer – 2. faza 
(velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje).

• Spremembe različnih standardov zaradi izboljšav MSRP (cikel 2018–2020), ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP 
(MSRP 1, MSRP 9, MSRP 16 in MRS 41), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila. (Spremembe MSRP 
1, MSRP 9 in MRS 41 veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje. Sprememba MSRP 16 se nanaša samo na 
ponazorilni zgled, zato datum začetka veljavnosti ni naveden).
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Skupina ocenjuje, da uvedba teh standardov in sprememb obstoječih standardov v obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega 
vpliva na konsolidirane računovodske izkaze Skupine.
Obračunavanje varovanja pred tveganjem v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti, katerega načel EU ni sprejela, ostaja 
še naprej neregulirano.
Skupina ocenjuje, da uporaba obračunavanja varovanja pred tveganji v zvezi s finančnimi sredstvi ter obveznostmi v skladu z MRS 
39 – Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje ne bi imela pomembnega vpliva na konsolidirane računovodske izkaze 
Skupine, če bi bila uporabljena na datum izkaza finančnega položaja. 

b) 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, 
preizkus oslabitve opredmetenih osnovnih 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, oceno 
možnosti uporabe terjatev za odloženi davek ter predpostavke in ocene za slabitev dobrega imena. Ne glede na to, da uprave družb 
v Skupini med pripravo predpostavk skrbno proučijo 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, dodatne informacije in izkušnje. Pri pripravi predpostavk za računovodske ocene za leto 2020 so bili upoštevani 
vplivi COVIDA-19. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocena popravi, ter za vsa prihodnja leta, na 
katera popravek vpliva.
Skupina najmanj enkrat letno 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:
• Ocena življenjske dobe amortizljivih sredstev

Skupina pri ocenjevanju življenjske dobe sredstev upošteva pričakovano fizično izrabljanje, tehnično staranje, gospodarsko staranje 
ter pričakovane zakonske in druge omejitve uporabe. Skupina pri pomembnejših sredstvih preverja dobo koristnosti in ugotavlja, 
ali je prišlo do spremenjenih okoliščin in bi bila potrebna sprememba dobe koristnosti. 

• Ocena življenjske dobe poslovnih najemov za nedoločen čas
Skupina pri ocenjevanju življenjske dobe poslovnih najemov za nedoločen čas določa dobo najema, ki kar najbolje odraža dobo, 
za katero se lahko z veliko verjetnostjo pričakuje, da pogodba ne bo odpovedana. Podlaga za določitev dobe najema so tudi plani 
Skupine (operativni in strateški). Glede na navedeno Skupina pri pogodbah, sklenjenih za nedoločen čas, določi kot najprimernejšo 
dobo najema 5 let oziroma glede na operativni načrt krajše obdobje. 

• Preizkus oslabitve nefinančnih sredstev
Skupina 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.
Pri presoji, ali je treba opraviti oslabitev nepremičnin, Skupina upošteva, da posamezna nepremičnina kot celota ustvarja denarne 
pritoke v odvisnosti od ostalih nepremičnin. Obvladujoča družba izvaja univerzalne poštne storitve tako v notranjem kot čezmejnem 
poštnem prometu. Zagotavlja univerzalne poštne storitve v javnem interesu vsem uporabnikom poštnih storitev na celotnem 
ozemlju Republike Slovenije pod enakimi pogoji trajno, redno in nemoteno. Izvajanje univerzalne poštne storitve se sme prekiniti 
le zaradi višje sile ali v razmerah, nevarnih za dostavljavca. Za zagotavljanje univerzalnih poštnih storitev, kot to določa Zakon o 
poštnih storitvah, ima obvladujoča družba mrežo poštnih enot, ki jih ne more okrniti, saj s tem prizadene vzpostavljene povezave 
med posameznimi enotami, s tem pa onemogoči zagotavljanje storitev oziroma ne more zagotavljati zahtevane kakovosti storitev. 
Zaradi navedenega razloga je obvladujoča družba opredelila kot denar ustvarjajočo enoto družbo kot celoto, kadar presoja potrebo 
po oslabitvi nefinančnih sredstev, ki so potrebna za izvajanje osnovne dejavnosti. 

• Preizkus oslabitve terjatev in sredstev iz pogodb s kupci
Ob izdelavi računovodskih izkazov Skupina oceni popravke vrednosti na podlagi modela pričakovanih kreditnih izgub, v skladu s 
katerim se ocenijo pričakovane izgube, ki bodo nastale v prihodnosti. 

• Ocena oblikovanih rezervacij za pozaposlitvene zaslužke 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.

• Ocena oblikovanih rezervacij za tožbe in pogojne obveznosti
Rezervacija je pripoznana, ko 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. Uprave družb v Skupini redno 
preverjajo, 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 oslabitve dobrega imena
Na dan vsakega poročanja mora Skupina oceniti, ali obstaja kakšno znamenje, da utegne biti dobro ime oslabljeno. Pri ocenjevanju, 
ali obstaja kakšno znamenje, da utegne biti sredstvo oslabljeno, Skupina upošteva znamenja iz zunanjih in notranjih virov informacij.

Računovodsko poročilo Skupine Pošta Slovenije



- 99 -

Če obstaja kakršnokoli znamenje, Skupina 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 Skupina 
upoštevati oceno prihodnjih denarnih tokov, ki jih pričakuje iz sredstva, pričakovanja možnih sprememb vrednosti ali časovnih 
razporeditev 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 potrebe po oslabitvi dobrega imena je Skupina PS izhajala iz bodočih denarnih tokov denar ustvarjajočih enot, ki jih je 
možno locirati na posamezno dobro ime. S strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij je bila pripravljena cenitev za namen 
preveritve morebitne slabitve dobrega imena, ki ga je družba v skupini APS PLUS d.o.o. izkazovala v knjigah iz naslova pripojitve 
druge družbe v preteklih letih. Ugotovljeno je bilo, da znaša nadomestljiva vrednost denar ustvarjajoče enote APS PLUS d.o.o. nič 
evrov. Pripoznana je bila slabitev dobrega imena v višini 128.116 evrov. 

• Ocena možnosti uporabe terjatev za odložene davke
Skupina oblikuje odložene terjatve za davek iz naslova oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, 
slabitve finančnih naložb, slabitve terjatev in davčne izgube.
Skupina na dan zaključenih izkazov preveri višino izkazanih terjatev in obveznosti za odloženi davek. Odložena terjatev za davek se pripozna 
v primeru verjetnega razpoložljivega prihodnjega čistega dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. 
Odloženi davek se odpravi za znesek, za katerega ni verjetno, da bo zanj mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.

• Preizkus slabitve zalog
Skupina vsako leto presoja čisto iztržljivo vrednost zalog in v primeru, da je ta nižja od knjigovodske vrednosti, izvede slabitev.

Sprememba računovodskih ocen
Sprememba ocene življenjskih dob zgradb

Pri presoji življenjskih dob objektov v Skupini Intereuropa je bilo s pomočjo neodvisnih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin 
ugotovljeno, da so se te spremenile. Ocenjene življenjske dobe visokih zgradb so tako 50 let, nizkih zgradb pa 30 let. Sprememba 
življenskih dob objektov je povzročila nižjo amortizacijo za 900.872 evrov za leto 2020.
Sprememba obdobja predvidljive prihodnosti

Skupina je presodila, da je glede na razmere, vezane na COVID-19, sprejemljivo obdobje predvidljive prihodnosti za namene 
ocenjevanja koriščenja davčne izgube pet let. Do leta 2020 je bila predvidljva prihodnost sedem let.

c) Podlage za merjenje

Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen pri sredstvih po pošteni vrednosti prek drugega 
vseobsegajočega donosa. 

d) Funkcijska in predstavitvena valuta

Računovodski izkazi so predstavljeni v evrih brez centov, torej v funkcijski valuti Skupine. Vse računovodske informacije, predstavljene v evrih, 
so zaokrožene na eno enoto. Denarna sredstva in obveznosti so na dan izkaza finančnega položaja preračunane v funkcijsko valuto z uporabo 
dnevnega tečaja menjave na dan izkaza finančnega položaja. Vse tečajne razlike so pripoznane v izkazu poslovnega izida. Nedenarna 
sredstva in obveznosti v tuji valuti, ki so merjene po izvirni vrednosti, so preračunane z uporabo tečaja, veljavnega na dan transakcije. 

Računovodski izkazi družb v tujini 
Pri prevedbi računovodskih izkazov odvisnih družb v tujini, ki imajo funkcijsko valuto različno od poročevalne valute (evro), za 
namene vključitve v konsolidirane računovodske izkaze Skupina preračuna sredstva in obveznosti v poročevalno valuto konsolidiranih 
računovodskih izkazov po tečaju na dan poročanja. Prihodke in odhodke, izkazane v izkazu poslovnega izida, in postavke, izkazane v 
drugem vseobsegajočem donosu, preračuna po povprečnem tečaju za obravnavano obdobje, za katerega ocenjuje, da je dovolj dober 
približek tečaju na dan transakcije. Postavke kapitala preračuna po tečaju na zadnji dan obdobja, v katerem je nastala sprememba 
kapitala. Tečajne razlike, ki nastanejo pri preračunu, se pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu (prevedbene tečajne razlike) 
do trenutka odtujitve odvisne družbe, ko se te tečajne razlike prenesejo v izkaz poslovnega izida.

Pomembne računovodske usmeritve
Računovodske usmeritve in metode izračunavanja so enake kot pri zadnjem letnem poročanju.

a) Podlaga za konsolidiranje

Konsolidirani računovodski izkazi Skupine vključujejo računovodske izkaze obvladujoče družbe in odvisnih družb.
V skupinskih računovodskih izkazih je Skupina Pošta Slovenije 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.
Odvisne družbe so družbe, ki jih obvladuje Skupina. 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. Računovodske 
usmeritve odvisnih družb so usklajene z usmeritvami Skupine. Posamični računovodski izkazi uskupinjenih podjetij so sestavljeni za 
poslovno leto, ki se končna z istim dnem kot v obvladujoči družbi.
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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. 
Pridružene družbe so družbe, v katerih ima Skupina pomemben vpliv, ne obvladuje pa njihove finančne in poslovne usmeritve. 
Naložbe v pridružene družbe se ob začetnem pripoznanju merijo po nabavni vrednosti, nato pa se obračunavajo po kapitalski metodi. 
Konsolidirani računovodski izkazi Skupine zajemajo delež Skupine v dobičkih in izgubah pridružene družbe, izračunan po kapitalski 
metodi, od datuma, ko se pomemben vpliv začne, do datuma, ko se konča. 

Poslovne združitve in dobro ime oziroma dobiček pri izpogajanem nakupu 
Poslovne združitve se obračunajo z uporabo prevzemne metode. Stroški v zvezi s prevzemom se določijo v skupni višini nadomestila 
po pošteni vrednosti na dan prevzema, povečani za znesek vseh neobvladujočih deležev v prevzeti družbi. Za vsako poslovno združitev 
mora prevzemna družba izmeriti višino neobvladujočega deleža v prevzeti družbi bodisi po pošteni vrednosti bodisi po sorazmernem 
delu opredeljivih čistih sredstev prevzete družbe. Prevzemna družba pripozna stroške, povezane s prevzemom, med stroški storitev.
Ob prevzemu Skupina oceni, ali je razporeditev pridobljenih finančnih sredstev in prevzetih obveznosti skladna s pogodbenimi 
določili, gospodarskim položajem in pomembnimi okoliščinami na datum prevzema.
Pri poslovni združitvi, izvedeni v več stopnjah, se poštena vrednost prejšnjega prevzemnikovega deleža v lastniškem kapitalu prevzete 
družbe ponovno izmeri na pošteno vrednost na datum prevzema skozi izkaz poslovnega izida. Znesek pogojnega nadomestila, ki bo 
predvidoma preneseno na prevzemno družbo, se pripozna po pošteni vrednosti na datum prevzema. Kasnejše spremembe poštene 
vrednosti pogojnega nadomestila, ki se šteje za sredstvo ali obveznost, se po MSRP 9 pripoznajo bodisi v izkazu poslovnega izida 
bodisi kot sprememba drugega vseobsegajočega donosa. Če se pogojno nadomestilo pripozna v kapitalu, se ne sme ponovno 
izmeriti, vse dokler ni poračunano s kapitalom.
Dobro ime se pri prvotnem merjenju pripozna po nabavni vrednosti, ki je presežek skupnega zneska prenesenega nadomestila in 
pripoznanega zneska neobvladujočega deleža nad pošteno vrednostjo opredeljivih pridobljenih sredstev in prevzetih obveznosti. Če 
je nadomestilo nižje od poštene vrednosti opredeljivih neto sredstev prevzete odvisne družbe, se razlika pripozna v izkazu poslovnega 
izida kot dobiček pri izpogajanem nakupu (slabo ime). 
Po prvotnem pripoznanju se dobro ime izmeri po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano izgubo iz oslabitve. Zaradi preizkusa 
dobrega imena zaradi oslabitve se od dneva prevzema dobro ime, pridobljeno pri poslovni združitvi, razporedi na vsako denar 
ustvarjajočo enoto Skupine, za katero se pričakuje, da bodo k njej pritekale koristi od poslovne združitve, ne glede na to, ali so druga 
sredstva in obveznosti prevzete družbe dodeljene tem enotam. 
Kadar je dobro ime del denar ustvarjajoče enote in se del poslovanja te denar ustvarjajoče enote odtuji, se pri določanju dobička in 
izgube ob odtujitvi poslovanja dobro ime, ki je povezano s to odtujeno denar ustvarjajočo enoto, pripozna v knjigovodski vrednosti 
poslovanja odtujene enote. Dobro ime, ki je odsvojeno v teh okoliščinah, se meri na osnovi relativne vrednosti odtujene dejavnosti 
in dela denar ustvarjajoče enote, ki ga Skupina obdrži.

b) Neopredmetena sredstva 

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

Ostala neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva, ki jih je pridobila Skupina in katerih dobe koristnosti so omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, 
zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in za izgube, nabrane zaradi oslabitve. Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko 
neposredno pripišejo pridobitvi posameznega neopredmetenega sredstva. Stroški izposojanja, ki se lahko pripišejo neposredno nakupu 
ali izdelavi sredstva v pripravi, se pripoznajo kot del nabavne vrednosti takega sredstva. Za merjenje vseh skupin neopredmetenih 
sredstev po pripoznavanju se uporablja model nabavne vrednosti.
Če je ocenjena nadomestljiva vrednost nižja od knjigovodske vrednosti neopredmetenega sredstva, Skupina knjigovodsko vrednost 
zmanjša na njegovo nadomestljivo vrednost. Kot nadomestljiva vrednost neopredmetenega sredstva se šteje čista vrednost pri 
uporabi, ki jo Skupina oceni na podlagi bodočih denarnih tokov. To zmanjšanje predstavlja izgubo zaradi oslabitve, ki jo Skupina 
pripozna neposredno v izkazu poslovnega izida med poslovnimi odhodki.
Kasnejši izdatki 

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

Amortizacija se obračunava posamično in po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, ob upoštevanju dobe koristnosti 
neopredmetenih sredstev. Obračunavati se začne naslednji dan po tem, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo, in preneha na zgodnejši 
od obeh datumov: na datum, ko je sredstvo razvrščeno med sredstva za prodajo, ali na datum, ko je odpravljeno pripoznanje sredstva. 
Pri neopredmetenih sredstvih se uporabljajo dokončne dobe koristnosti. Pri obračunu amortizacije se uporabljajo naslednje ocenjene 
amortizacijske stopnje: 

Vrsta sredstev Leto 2020 Leto 2019
Neopredmetena sredstva od 4,34 % do 33,3 % od 6,67 % do 33,3 %

Dobe koristnosti sredstev se letno pregledajo, in če je treba, popravijo.
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c) Opredmetena osnovna sredstva – nepremičnine, naprave in oprema

Nepremičnine, naprave in oprema so izkazani po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo 
zaradi oslabitve. Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko neposredno pripišejo pridobitvi posameznega opredmetenega 
osnovnega sredstva. 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. Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi 
Skupina izkazuje tudi predujme, dane za osnovna sredstva.
Stroški izposojanja, ki se lahko pripišejo neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi, se pripoznajo kot del nabavne 
vrednosti takega sredstva, če gre na podlagi izračuna po metodologiji usredstvenja stroškov izposojanja za pomembne vrednosti. Za 
merjenje vseh skupin opredmetenih osnovnih sredstev po pripoznavanju se uporablja model nabavne vrednosti. 
Dobički in izgube pri prodaji ali izločitvi se določijo tako, da se prihodki od prodaje primerjajo s knjigovodsko vrednostjo. Dobički 
in izgube pri prodaji so vključeni v izkaz poslovnega izida. Opredmetena osnovna sredstva, ki so na voljo za prodajo, se prikažejo 
ločeno od drugih sredstev. Zanje se amortizacija ne obračuna. 
Praviloma enkrat letno se ugotavlja, ali obstajajo za pomembna osnovna sredstva (v nadaljevanju tudi: OS) zunanji in notranji znaki, 
da je osnovno sredstvo oslabljeno. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva. Opredmetena osnovna 
sredstva se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova neodpisana knjigovodska vrednost presega njihovo nadomestljivo vrednost. 
Kot nadomestljiva vrednost se šteje poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednost pri uporabi, odvisno od tega, katera 
je večja. Ocenjevanje vrednosti pri uporabi obsega ocenjevanje prejemkov in izdatkov, ki bodo izhajali iz nadaljnje uporabe sredstev 
in njihove končne odtujitve, in uporabo ustrezne diskontne mere (pred davkom od dobička), ki odraža sedanjo tržno oceno časovne 
vrednosti denarja in morebitno tveganje, povezano s posameznim sredstvom. Pri merjenju poštene vrednosti se uporabljajo tri tehnike 
ocenjevanja vrednosti (tržni način, na donosu zasnovan način in stroškovni način). Pri ocenjevanju poštene vrednosti, zmanjšane za 
stroške prodaje, sta bila uporabljena tržni in na donosu zasnovan način. Pri tržnem načinu se uporabljajo cene in druge ustrezne 
informacije, ki izhajajo iz tržnih transakcij, ki vključujejo enaka ali primerljiva sredstva, obveznosti ali skupino sredstev in obveznosti, kot 
je poslovni subjekt. Pri načinu, zasnovanem na donosu, je merjenje poštene vrednosti določeno na podlagi vrednosti, ki jo določajo 
trenutna tržna pričakovanja glede prihodnjih zneskov iz denarnih tokov, ki se diskontirajo na sedanjo vrednost. Izgube, ki nastanejo 
na podlagi oslabitve, se pripoznajo med poslovnimi odhodki. Pripoznanje se odpravi, ko se sredstvo proda ali se več ne pričakuje 
ekonomska korist, ki bi lahko pritekala ob nadaljnji uporabi posameznega sredstva. Dobički in izgube zaradi odprave pripoznanja 
posameznega sredstva se vključijo v izkaz poslovnega izida v letu, ko se sredstvo izknjiži iz poslovnih evidenc. 

Kasnejši izdatki
Kasnejši izdatki v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je verjetno, 
da bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v Skupino, in če je nabavno vrednost mogoče 
zanesljivo izmeriti. Vsi ostali stroški (kot npr. dnevno servisiranje) so pripoznani v poslovnem izidu kot stroški takoj, ko nastanejo.

Amortizacija
Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega 
sredstva oziroma njegovih sestavnih delov. Zemljišča in sredstva v pridobivanju se ne amortizirajo. Amortizacija se obračunava 
posamično in se začne obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo, in preneha na zgodnejši od obeh datumov: na datum, 
ko je sredstvo razvrščeno med sredstva za prodajo, ali na datum, ko je odpravljeno pripoznanje sredstva. 
Pri obračunu amortizacije se uporabljajo naslednje ocenjene amortizacijske stopnje: 

Vrsta sredstev Leto 2020 Leto 2019
Zgradbe in stanovanja od 1,47 % do 5 % od 0,56 % do 5 %
Zgradbe logističnih centrov od 1,47 % do 3,33 % od 0,56 % do 3,33 % 
Parkirišča od 2 % do 2,5 % od 2 % do 2,5 %
Oprema za opravljanje dejavnosti od 4 % do 50 % od 6,6 % do 3,33 %
Transportna sredstva od 10 % do 50 % od 10 % do 50 %
Računalniška oprema od 25 % do 50 % od 25 % do 50 %

Pri določenih sestavnih delih nepremičnin se uporabljajo različne amortizacijske stopnje:
• fasada in stavbno pohištvo 3,3 odstotka,
• zamenjava strehe na zgradbah 3,3 odstotka oz. 5 odstotkov, če je zgradba starejša od 30 let,
• ogrevalni in prezračevalni sistemi 5 odstotokov.
Dobe koristnosti sredstev se letno pregledajo. V letu 2020 so se ocenjene dobe koristnosti objektov spremenile.

d) Najemi

Skupina v vlogi najemojemalca
Pravica do uporabe sredstva v najemu

Ob začetnem pripoznanju Skupina meri sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe sredstva v najemu, po nabavni vrednosti, ki vključuje:
• znesek začetnega merjenja obveznosti iz najema,
• plačila najemnine, prejeta na datum začetka najema ali pred njim, zmanjšana za prejete spodbude za najem,
• začetne neposredne stroške, ki so nastali najemniku, in
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• oceno stroškov, ki bodo nastali najemniku pri demontaži ali odstranitvi sredstva, ki je predmet najema, obnovitvi mesta, na katerem 
se nahaja, ali vrnitvi sredstva, ki je predmet najema, v stanje, kot se zahteva v pogojih najema.

Po začetnem pripoznanju Skupina meri navedeno sredstvo po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane 
izgube zaradi oslabitve sredstva ter popravljeni za ponovno merjenje obveznosti iz najema.
Skupina iz obračunov izvzema:
• najeme majhne vrednosti do 5.000 evrov, pri čemer se upošteva vrednost novega sredstva, ki je predmet najema, 
• najeme neopredmetenih sredstev ter 
• kratkoročne najeme do enega leta.
V primeru, da najemna pogodba vsebuje določila o nenajemnih sestavinah in so te vključene v ceno najemnine oziroma ni mogoče 
določiti, koliko stroškov je vračunanih v ceno najema, se v obračun najema vključijo tako najemne kot nenajemne sestavine.

Obveznost iz najema

Ob začetnem pripoznanju Skupina izmeri obveznost iz najema po sedanji vrednosti najemnin, ki na ta datum še niso plačane. 
Najemnine diskontira po obrestni meri, povezani z najemom, če jo je mogoče določiti, nasprotno pa po predpostavljeni obrestni meri 
za izposojanje, ki bi jo morala plačati, če bi za podobno dolgo obdobje in na podlagi podobnega jamstva v podobnem gospodarskem 
okolju, pridobila sredstvo podobne vrednosti kot sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe.
Po začetnem pripoznanju Skupina meri navedeno obveznost tako, da njeno knjigovodsko vrednost:
• poveča za znesek obresti iz najema,
• zmanjša za znesek plačil najemnine in
• poveča ali zmanjša tako, da znesek obveznosti prilagodi ponovni oceni ali spremembi najema.
Skupina je zaradi nastale situacije, ki jo je povzročila pandemija COVIDA-19, uporabila praktično rešitev, da ne bo presodila, ali je 
prilagoditev najemnine, ki izpolnjuje spodaj navedene pogoje, sprememba najema. Ti pogoji so:
• posledica spremembe najemnine je spremenjeno nadomestilo za najem, ki je skoraj enako ali nižje kot nadomestilo za najem 

neposredno pred spremembo,
• znižanje najemnin vpliva samo na plačila, ki bi prvotno zapadla 30. junija 2021 ali pred tem (npr. prilagoditev najemnine bi 

izpolnjevala ta pogoj, če bi povzročila znižanje najemnine 30. junija 2021 ali pred tem in zvišanje najemnine po 30. juniju 2021), in
• ni bistvene spremembe drugih pogojev najema.
Najem, pri katerem Skupina prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, se obravnava 
kot finančni najem. Po začetnem pripoznanju je najeto sredstvo izkazano v znesku, ki je enak pošteni vrednosti, ali, če je ta nižja, 
sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin. Po začetnem pripoznanju se sredstvo iz finančnega najema amortizira enako kot druga 
opredmetena osnovna sredstva. Kratkoročne stroške najema Skupina pripoznava v izkazu poslovnega izida časovno enakomerno. 

Transakcije prodaje s povratnim najemom 

Skupina pri transakcijah prodaje s povratnim najemom, ko deluje kot prodajalec – najemnik, meri sredstvo, ki predstavlja pravico 
do uporabe, sorazmerno z delom prejšnje knjigovodske vrednosti sredstva, ki se nanaša na pravico do uporabe, ki jo je obdržala. V 
skladu s tem pripozna samo tisti znesek dobička ali izgube, ki se nanaša na pravice, ki jih je prenesel kupec – najemodajalec. Navedeni 
dobiček pripozna v okviru drugih poslovnih prihodkov.

Skupina v vlogi najemodajalca
Skupina kot najemodajalec pripozna najemnine iz poslovnega najema med poslovnimi prihodki enakomerno med trajanjem najema.
Sredstva, ki jih Skupina daje v poslovni najem, prikaže v izkazu finančnega položaja glede na naravo sredstva, ki je predmet najema.

e) Naložbene nepremičnine

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe. 
Kot kriterij, kdaj Skupina opredeli posamezno nepremičnino kot naložbeno nepremičnino, se uporabi merilo, da je več kot 30 odstotkov 
celotne nepremičnine dane 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. 
Skupina meri naložbene nepremičnine po modelu nabavne vrednosti, torej po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijske popravke 
in morebitne oslabitve. Pri amortiziranju se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Pri obračunu amortizacije se 
uporabljajo enake amortizacijske stopnje kot pri opredmetenih osnovnih sredstvih. 
Skupina ob sestavi letnih računovodskih izkazov presodi, ali obstajajo znamenja, zaradi katerih se pojavi potreba po ugotavljanju 
oslabitev naložbenih nepremičnin. Indikator potrebe po oslabitvi naložbenih nepremičnin je podan, ko med učinki pri prodaji 
naložbenih nepremičnin izgube presegajo realizirane dobičke. 

f) Finančna sredstva

Finančna sredstva vključujejo denar in denarne ustreznike, terjatve in posojila ter finančne naložbe. Med finančnimi sredstvi Skupina 
izkazuje naložbe v kapitalske instrumente. Skupina na začetku pripozna posojila in terjatve ter vloge oziroma depozite na dan 
njihovega nastanka. Ostala finančna sredstva so na začetku pripoznana na datum menjave oziroma na datum, ko Skupina postane 
stranka v pogodbenih določilih instrumenta. 
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Skupina odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega sredstva ali ko Skupina 
prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se prenesejo vsa tveganja in 
koristi iz lastništva finančnega sredstva. 
Finančni instrumenti se ob začetnem pripoznanju razvrstijo v eno od naslednjih skupin: finančna sredstva, merjena po odplačni 
vrednosti, finančna sredstva po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa in finančna sredstva po pošteni vrednosti 
prek poslovnega izida. Razvrstitev finančnih instrumentov ob začetnem pripoznanju je odvisna od značilnosti pogodbenega denarnega 
toka finančnega sredstva in poslovnega modela Skupine za upravljanje z njimi (namen). Z izjemo terjatev iz poslovanja, ki ne vsebujejo 
pomembne finančne komponente, Skupina ob prvotnem pripoznanju finančno sredstvo izmeri po pošteni vrednosti, ki je, v primeru 
finančnega sredstva, ki ni pripoznano po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, povečana za stroške transakcije. Terjatve 
iz poslovanja, ki ne vsebujejo pomembne finančne komponente, se merijo po transakcijski ceni, ki je določena v skladu z MSRP 15.
Poslovni model Skupine za upravljanje s finančnimi sredstvi določa, kako Skupina obvladuje svoja finančna sredstva, da zagotovi 
denarne tokove. Poslovni model določa, ali bodo denarni tokovi posledica zbiranja pogodbenih denarnih tokov, posledica prodaje 
finančnih sredstev ali obojega. Ob začetnem pripoznanju lastniškega finančnega sredstva, ki ni namenjeno trgovanju, lahko Skupina 
izbere nepreklicno opcijo in meri sredstvo po pošteni vrednosti prek izkaza drugega vseobsegajočega donosa. Ostali lastniški finančni 
instrumenti, za katere omenjena nepreklicna opcija ni izbrana, se merijo po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida.

Denar in denarni ustrezniki 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo gotovino v blagajni, denarna sredstva v banki in vloge na vpogled ter kratkoročne 
depozite v bankah z dospelostjo treh mesecev ali manj.
Za preračun denarnih sredstev iz tuje valute Skupina uporablja referenčni tečaj Evropske centralne banke (ECB), ki ga objavlja Banka 
Slovenije, povzet po tečajnici ECB, razen za tiste valute, za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev dnevno in se za njih upošteva 
mesečna tečajnica. Tečajna razlika se izkazuje kot finančni odhodek ali prihodek.

Finančna sredstva po odplačni vrednosti

Za uvrstitev v skupino finančnih sredstev po odplačni vrednosti je cilj Skupine predvsem to, da na podlagi finančnega instrumenta 
zbere pogodbene denarne tokove, ti pa morajo biti izključno glavnica in obresti. V to skupino so uvrščene terjatve do kupcev in 
posojila, ob zapadlosti katerih se pričakuje vračilo glavnice in obresti. Zanje je pomembno naslednje:
• pripoznanje po odplačni vrednosti,
• na začetku so pripoznane po pošteni vrednosti, povečani za neposredne stroške posla,
• po začetnem pripoznanju se izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavne obrestne mere, zmanjšani za izgube zaradi oslabitve,
• terjatve do kupcev, izražene v tuji valuti, se na dan izkaza finančnega položaja preračunajo v funkcijsko valuto. Za preračun terjatev, 

ki so določene v tuji valuti, se uporabljata referenčni tečaj Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije, povzet po 
tečajnici ECB, razen za tiste valute, za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev dnevno in se za njih upošteva mesečna tečajnica.

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

V skupino finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa se uvrščajo lastniški finančni instrumenti, 
ki kotirajo na organiziranem trgu. Zanje je pomembno naslednje:
• vrednotenje po pošteni vrednosti,
• pozitivni in negativni (do oslabitve) učinki se pripoznajo v rezervah, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.

Oslabitev finančnih sredstev 
Oslabitev terjatev do kupcev 

Ocena oslabitve finančnih sredstev, izkazanih po odplačni vrednosti, temelji na pričakovanih kreditnih izgubah, povezanih z verjetnostjo 
neplačil terjatev in posojil v celotnem obdobju trajanja finančnega sredstva. Skupina oslabi finančno sredstvo v obliki popravka 
vrednosti. Odpis finančnega sredstva pripozna, kadar utemeljeno pričakuje, da ji pogodbenih denarnih tokov ne bo uspelo izterjati.
Skupina uporablja za terjatve do kupcev in zamudne obresti poenostavljen pristop, v katerem na podlagi izkušenj o neplačanih 
terjatvah iz preteklosti in ocen glede prihodnosti oblikuje matriko rezervacij z odstotki oslabitve po intervalih zapadlosti. Model 
pričakovanih izgub upošteva pričakovano stopnjo inflacije v letu, ki sledi letu, za katero se izračunava slabitev. Pričakovana stopnja 
inflacije se določi na podlagi napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj.
Terjatve, ki so v tožbah, izvršbah, stečajih, prijavljene v prisilnih poravnavah do objave potrditve prisilne poravnave, v postopkih 
izterjave prek za to specializiranih ustanov ali so, na podlagi drugih objektivnih razlogov, označene za dvomljive, Skupina praviloma 
slabi v 100-odstotni višini, razen kadar zakonodaja dovoljuje zmanjšanje obveznosti za obračunani in neplačani davek na dodano 
vrednost ter se za ta znesek zmanjša slabitev.

Oslabitev danih posojil in depozitov

Skupina opravi slabitev danih posojil in depozitov na podlagi presoje poslovodstva o njihovi neiztržljivosti. 
Pri presoji oslabljenosti danih posojil Skupina oceni dokaze o oslabitvi posojila individualno za vsako posojilo posebej. Če oceni, 
da knjigovodska vrednost posojila presega njeno pošteno, to je udenarljivo vrednost, posojilo slabi. Ocena slabitev temelji na 
pričakovanih kreditnih izgubah, povezanih z verjetnostjo neplačil posojil v prihodnjih 12 mesecih, razen če se je kreditno tveganje 
bistveno povečalo od začetnega pripoznanja. V teh primerih ocena slabitev temelji na verjetnosti neplačila v obdobju celotnega 
trajanja finančnega sredstva. Pričakovane kreditne izgube predstavljajo razliko med pogodbenimi denarnimi tokovi, zapadlimi po 
pogodbi, in vsemi denarnimi tokovi, za katere Skupina pričakuje, da jih bo prejela. Pričakovani denarni tokovi bodo vključevali tudi 
denarne tokove od prodaje sredstev zavarovanja.
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Slabitve za pričakovane kreditne izgube Skupina ocenjuje v dveh korakih. Za kreditne izpostavljenosti, pri katerih po začetnem 
pripoznanju ni bilo znatnega povečanja kreditnega tveganja, se slabitve za pričakovane kreditne izgube pripoznajo za kreditne 
izgube, ki so posledica neplačil, ki so mogoča v prihodnjih 12 mesecih. Za tiste kreditne izpostavljenosti, pri katerih je od začetnega 
pripoznanja prišlo do znatnega povečanja kreditnega tveganja, Skupina pripozna popravek iz izgub, ki jih pričakuje v preostali 
življenjski dobi izpostavljenosti, ne glede na obdobje neplačila. Skupina oceni, da gre pri finančnem sredstvu za neizpolnjevanje 
obveznosti, če so pogodbena plačila zapadla 90 dni. V nekaterih primerih lahko Skupina oceni povečano kreditno tveganje tudi, če 
je na podlagi informacij verjetno, da neporavnanih pogodbenih zneskov ne bo prejela v celoti.
Skupina pripozna odpis finančnega sredstva, kadar utemeljeno pričakuje, da ji pogodbenih denarnih tokov ne bo uspelo izterjati. 
Znesek izgub zaradi oslabitve teh sredstev je v konsolidiranem izkazu poslovnega izida izkazan v postavki Drugi finančni odhodki.

g) Druga nekratkoročna sredstva 

Med nekratkoročnimi drugimi sredstvi Skupina izkazuje vnaprej plačane stroške iz naslova stanovanjskega rezervnega sklada.

h) Sredstva za odtujitev

Med sredstva za odtujitev 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 Skupina 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 iz nekratkoročnih sredstev za prodajo nazaj med osnovna sredstva.

i) Sredstva iz pogodb s kupci

Sredstvo iz pogodb s kupci je pravica do nadomestila v zameno za blago ali storitve, ki so prenesene na kupca. Med sredstvi iz pogodb 
s kupci Skupina izkazuje nezaračunane storitve drugim poštnim in logističnim operaterjem (mednarodni obračun), ki jih je opravila 
v letu, za katero se sestavljajo računovodski izkazi, zaračunala pa jih bo šele takrat, ko bo prejela potrjeno letno stanje opravljenega 
prometa od tujega poštnega operaterja ter uskladila cene.
Ob koncu poslovnega leta se na podlagi izdanih četrtletnih stanj izračunajo predvidene terjatve do tujih poštnih operaterjev, ki so 
podlaga za vračunanje prihodkov. Ker gre za nezaračunane prihodke, za katere Skupina do uskladitve stanj nima pravice izstaviti 
računov, se stanje sredstev iz pogodbe v izkazu finančnega položaja na bilančno presečni dan oslabi z odstotkom pričakovanih 
neplačil, ki velja za nezapadle terjatve do kupcev v tujini.

j) 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 cen.
Zaloge se zaradi okrepitve ne prevrednotijo, zaradi oslabitve pa se prevrednotijo, če knjigovodska vrednost presega njihovo čisto 
iztržljivo vrednost. Zneski oslabitve se evidentirajo med prevrednotovalne poslovne odhodke obratnih sredstev. Prevrednotenje zalog 
se opravi konec poslovnega leta po pregledu gibanja zalog. 

k) Predujmi in druga sredstva 

Med predujmi in drugimi sredstvi so zajeti dani predujmi (razen predujmi za osnovna sredstva, ki so zajeti med osnovnimi sredstvi) 
in varščine ter kratkoročno odloženi stroški. 

l) Kapital

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani (osnovni) kapital, kapitalske rezerve, zakonske rezerve, rezerve za pošteno vrednost, prenesen 
čisti poslovni izid in čisti poslovni izid poslovnega leta ter prevedbene tečajne razlike.
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Kapitalske rezerve so zneski na podlagi odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v skladu z ZGD-1.
Zakonske rezerve so zneski, ki so zadržani iz dobička v skladu z ZGD-1. Ob nastanku jih pripozna organ, odgovoren za pripravo 
letnega poročila. 
Rezerve za pošteno vrednost Skupina pripozna zaradi vrednotenja nekratkoročnih in kratkoročnih finančnih instrumentov po pošteni 
vrednosti prek izkaza vseobsegajočega donosa. Med tovrstnimi rezervami so izkazani tudi aktuarski dobički ali izgube ter odloženi 
davki od dolgoročnih zaslužkov (odpravnin) zaposlencev.
Prevedbene tečajne razlike so posledica valutnih razlik, nastalih pri vključevanju računovodskih izkazov odvisnih družb v uskupinjene 
računovodske izkaze.

m) 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.
Skupina oblikuje rezervacije za odpravnine ob upokojitvi, za jubilejne nagrade in druge rezervacije (tožbe). 
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so oblikovane v vrednosti ocenjenih prihodnjih izplačil, diskontiranih 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. 
Izračun rezervacij Skupine za odpravnine ob upokojitvi in za jubilejne nagrade za leto 2020 temelji na aktuarskem izračunu, v katerem 
so upoštevane naslednje predpostavke: 
• število zaposlenih, spol, starost, skupna delovna doba, delovna doba v družbi in njihova povprečna bruto plača za oktober–december 2020; 
• način izračuna odpravnin ob upokojitvi po posameznih državah; 
• rast povprečne plače v RS v višini od 2,5 do 3,5 odstotka oz. rast plač v posamezni državi; 
• rast osnovnih plač in variabilnega dela plač v posamezni družbi v višini letne inflacije, predvidene za posamezno državo; 
• rast plač v družbi Pošta Slovenije za 2 odstotka in v družbi Intereuropa za 3 odstotke;
• rast najnižjih plač po kolektivni pogodbi Pošte Slovenije za en odstotek;
• fluktuacija zaposlenih glede na starost, pogoji za upokojitev skladno z minimalnimi pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine; 
• smrtnost na podlagi korigiranih tablic smrtnosti; 
• uporabljene letne diskontne obrestne mere: v Sloveniji 0,3475 odstotka, na Hrvaškem 0,666 odstotka, v Bosni in Hercegovini 2,84 

odstotka, v Srbiji 3 odstotke, v Makedoniji 2,5 odstotka in v Črni gori 2,55 odstotka.
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.
Skupina oblikuje rezervacije za morebitne obveznosti iz gospodarskih sporov in pravd ter rezervacije iz delovnih sporov. Skupina 
vsako leto preveri upravičenost oblikovanih rezervacij glede na stanje spora in verjetnost ugodne ali neugodne rešitve spora. Višino 
rezervacij za tožbe se določi glede na višino škodnega zahtevka ali pa se s pravnega vidika oceni pričakovano možno višino (če 
dejanski zahtevek še ni znan).

n) Odloženi prihodki

Skupina med odloženimi prihodki izkazuje pretežno odložene prihodke v zvezi s prejetimi in neizkoriščenimi finančnimi sredstvi za 
izvedbo projektov.
Državne pomoči ločimo na tiste, ki so povezane s sredstvi in na državne pomoči, ki so povezane s prihodki.
• S sredstvi povezane državne podpore, tudi nedenarne podpore po pošteni vrednosti, se v izkazu finančnega položaja obravnavajo kot 

odloženi prihodki in se med prihodke v izkazu poslovnega izida prenašajo v dobi koristnosti zadevnega sredstva. Med dolgoročno 
odloženimi prihodki skupina izkazuje odložene prihodke, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke.

• Državne podpore, povezane s prihodki, so državne podpore povezane s povrnitvijo nadomestil plač za zaposlene, oprostitvijo plačila 
prispevkov za socialno varstvo, itd. Skupina pripozna državne podpore, povezane s prihodki, v okviru drugih poslovnih prihodkov 
in ne kot znižanje povezanih stroškov. Pripoznajo se kot prihodki v obdobjih, v katerih se vzporejajo z zadevnimi stroški, ki naj 
bi jih nadomestile. Državne podpore se pripoznajo, ko obstaja sprejemljivo zagotovilo, da skupina izpolnjuje pogoje za njihovo 
pridobitev in da jih bo prejela. Če obstaja negotovost v zvezi z upravičenostjo do prejete državne podpore (npr. obstaja možnost 
obveznosti vračila v primeru neizpolnjevanja pogojev), se znesek dobljene državne podpore prikaže kot odloženi prihodek za čas 
do dejanske ugotovitve (ne)izpolnjevanja pogojev.

o) Finančne in poslovne obveznosti

Finančne obveznosti se ob začetnem pripoznanju razvrstijo med finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
prejeta posojila in obveznosti iz poslovanja. Finančne obveznosti so na začetku pripoznane na datum, ko Skupina postane pogodbena 
stranka v zvezi z instrumentom. Razen prejetih posojil se vse finančne obveznosti ob začetnem pripoznanju merijo po pošteni vrednosti. 
Prejeta posojila se merijo po odplačni vrednosti z uporabo veljavne obrestne mere. Glede na zapadlost so posojila razvrščena med 
kratkoročne finančne obveznosti (zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali nekratkoročne finančne 
obveznosti (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja). Vsi dobički in izgube se pripoznajo v izkazu poslovnega 
izida ob odpravi pripoznanja finančne obveznosti in v okviru amortizacije veljavne obrestne mere. Skupina odpravi pripoznanje 
finančne obveznosti, če so obveze, določene v pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali zastarane. 
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Skupina nima finančnih obveznosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. 
Med nekratkoročnimi finančnimi obveznostmi Skupina izkazuje obveznosti iz naslova posojil, prejetih od bank, in obveznosti iz 
naslova najemov. Kratkoročni del teh je izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.
Med nekratkoročnimi poslovnimi obveznostmi Skupina izkazuje predvsem obveznost za izplačilo spremenljivega dela plač 
poslovodnih oseb. 

p) Obveznosti iz pogodb s kupci

Obveznost iz pogodbe je obveznost prenosa blaga ali storitev na kupca v zameno za nadomestilo, ki ga je Skupina prejela od kupca. 
V okviru obveznosti iz pogodb s kupci Skupina izkazuje predujme in prejete varščine. Obveznosti iz pogodbe se pripoznajo kot 
prihodki, ko Skupina izpolni svojo izvršitveno obvezo.

q) Druge obveznosti 

Med drugimi obveznostmi so zajeti kratkoročno odloženi prihodki in vnaprej vračunani stroški. Slednji se pretežno nanašajo na 
odhodke iz mednarodnega obračuna ter stroške neizkoriščenega letnega dopusta.

r) Pogojna sredstva in obveznosti

Pogojna sredstva in obveznosti so vse potencialne terjatve in obveznosti, ki lahko v bodočnosti zaradi unovčitve oziroma poravnave 
vplivajo na poslovne rezultate Skupine in katerih ne more vključiti v izkaz finančnega položaja, ker pogoji za to niso izpolnjeni.
V to kategorijo sodijo predvsem prejete bančne garancije za dobro izvedbo poslov, garancije, prejete od izvajalcev zamenljivih poštnih 
storitev in nekaterih poslovnih strank, ter druge dane garancije pri banki (carinska in druge).
Vrednost pogojnih sredstev in obveznosti se preverja najmanj enkrat letno ob izdelavi zaključnega računa.

s) Prihodki iz pogodb s kupci

Prihodki iz pogodb s kupci se pripoznajo ob prenosu obvladovanja blaga ali storitev na kupca v znesku, ki odraža nadomestilo, za 
katero Skupina meni, da bo do njega upravičena v zameno za tako blago ali storitve. Prihodki iz pogodb s kupci se pripoznajo po 
pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate in količinske popuste. 
Skupina prihodke iz opravljenih storitev pripozna v konsolidiranem izkazu poslovnega izida glede na stopnjo dokončanosti posla ob 
koncu poročevalskega obdobja oziroma ko so izpolnjene izvršitvene obveze. Stopnjo dokončanosti oceni na podlagi pregleda nastalih 
stroškov (pregled opravljenega dela – izmera napredka posla). Prihodki od prodaje blaga se pripoznajo ob prenosu obvladovanja 
nad prodanim blagom, tj. takrat, ko je stranka blago sprejela oziroma ko ji je bilo blago dostavljeno.
Skupina za presojo, ali je prenesla obvladovanje nad sredstvom na kupca, upošteva kazalnike prenosa obvladovanja, ki med drugim 
vključujejo naslednje:
1. Podjetje ima trenutno pravico do plačila za sredstvo – če je kupec trenutno obvezan plačati za sredstvo, potem to lahko pomeni, 

da je kupec pridobil možnost usmerjanja uporabe in pridobitve praktično vseh preostalih koristi izmenjanega sredstva.
2. Kupec ima lastninsko pravico do sredstva – lastninska pravica lahko kaže, katera pogodbena stranka lahko usmerja uporabo in 

pridobi praktično vse preostale koristi sredstva ali omeji dostop drugih podjetij do teh koristi. Zato lahko prenos lastninske pravice 
do sredstva kaže, da je kupec pridobil obvladovanje sredstva. Če podjetje obdrži lastninsko pravico izključno kot zaščito pred 
neplačilom kupca, ta lastninska pravica podjetja kupcu ne bi preprečevala pridobitve obvladovanja sredstva.

3. Podjetje je preneslo fizično posedovanje sredstva – fizično posedovanje sredstva s strani kupca lahko kaže, da lahko kupec 
usmerja uporabo in pridobi praktično vse preostale koristi sredstva ali omeji dostop drugih podjetij do teh koristi. Vendar fizično 
posedovanje ne sovpada nujno z obvladovanjem sredstva.

4. Kupec ima pomembna tveganja in koristi lastništva sredstva – prenos pomembnih tveganj in koristi lastništva sredstva na kupca 
lahko kaže, da je kupec pridobil možnost neposredne uporabe in pridobitve praktično vseh preostalih koristi sredstva.

5. Kupec je sprejel sredstvo – sprejetje sredstva s strani kupca lahko kaže, da je ta pridobil možnost, da usmerja uporabo in pridobi 
praktično vse preostale koristi sredstva.

Prihodki od prodaje storitev se pripoznajo v obračunskem obdobju, v katerem se opravijo storitve. 
Skupina ocenjuje, da v primerih, ko določen posel (izvršitvena obveza) na dan izkaza finančnega položaja še ni zaključen, ni mogoče 
zanesljivo oceniti, kakšen bo izid posla, vendar se lahko razumno izmeri njegov napredek in prihodke pripozna le do višine nastalih 
neposrednih stroškov, za katere se pričakuje, da jih bo mogoče pokriti (metoda vložkov).
Zneski, zbrani v korist tretjih oseb, kot so obračunani davek na dodano vrednost in druge dajatve (npr. carinske dajatve), niso sestavina 
prihodkov od prodaje.

t) Finančni prihodki in odhodki

Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami in tudi v zvezi s terjatvami. Finančni prihodki 
obsegajo pretežno prihodke od obresti od naložb in prihodke od dividend. 
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje ter izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih naložb. 
Pripoznajo se po obračunu, ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. Obsegajo pretežno stroške obresti za prejeta posojila in 
negativne tečajne razlike.
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u) Odhodek za davek 

Odhodek za davek vključuje odmerjeni in odloženi davek. Odhodek za davek 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.
Skupina za obračunavanje odloženih davkov uporablja metodo obveznosti po izkazu finančnega položaja. Razliko med knjigovodsko 
vrednostjo sredstva oziroma obveznostjo, ki je izkazana v izkazu finančnega položaja, ter davčno vrednostjo tega sredstva oziroma 
obveznostjo na dan izračunavanja odloženih davkov Skupina pripozna kot odloženo terjatev oziroma odloženo obveznost za davek. 
Odloženi davki se v knjigovodskih razvidih in računovodskih izkazih pripoznajo le za pomembne (bistvene) zneske. 
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.

v) Določanje poštene vrednosti

Glede na računovodske usmeritve Skupine in zahtevana razkritja je treba v več primerih določiti pošteno vrednost tako finančnih kot 
tudi nefinančnih sredstev in obveznosti, bodisi zaradi merjenja posameznih sredstev bodisi zaradi dodatnih razkritij poštenih vrednosti.
Poštena vrednost je znesek, za katerega je mogoče prodati sredstvo ali zamenjati obveznost med dobro obveščenima in voljnima 
stankama v premišljenem poslu. Skupina pri določanju poštene vrednosti finančnih instrumentov upošteva naslednjo hierarhijo ravni 
določanja poštene vrednosti:
• prva raven – sredstva po tržni ceni (uporaba objavljenih cen, ki se pojavljajo na aktivnem trgu za enaka sredstva in obveznosti),
• druga raven – sredstva, ki se ne uvrščajo v prvo raven, njihova vrednost pa je določena neposredno ali posredno na podlagi 

primerljivih tržnih podatkov,
• tretja raven – sredstva, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov in jih zato ni mogoče uvrstiti v prvo ali drugo raven.
Skupina na dan vrednotenja ugotavlja pošteno vrednost finančnih instrumentov tako, da kot ceno na glavnem trgu določi objavljeno 
zaključno ceno na borzi na dan vrednotenja ali na zadnji dan delovanja borze, na kateri finančni instrument kotira.
Skupina najmanj ob koncu obračunskega obdobja preveri ustreznost izkazane velikosti posameznega finančnega instrumenta z vidika 
morebitne potrebe po oslabitvi. Pri presoji dokazov za namene ocenjevanja potreb za morebitno oslabitev finančnega instrumenta 
Skupina presoja, ali gre za pomembno in dolgotrajnejše padanje njegove poštene vrednosti. 
Pri finančnih sredstvih in finančnih obveznostih, ki niso merjene po pošteni vrednosti, Skupina ocenjuje, da njihova knjigovodska 
vrednost odraža pošteno vrednost.

z) Izkaz denarnega toka

Izkaz denarnega toka prikazuje spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto in je za del, ki se nanaša na poslovanje, 
sestavljen po posredni metodi iz podatkov izkaza finančnega položaja na dan 31. decembra 2019 in izkaza finančnega položaja na 
dan 31. decembra 2020 ter iz podatkov izkaza poslovnega izida za obdobje januar–december 2020. 
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4.5 POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 SKUPINE POŠTA SLOVENIJE

4.5.1 Nekratkoročna sredstva

Pojasnilo 1: Neopredmetena sredstva
 Leto 2020

V EUR Premoženjske 
pravice

Druga 
neopredmetena 

sredstva
Dobro ime 

Neopredmetena 
sredstva v 

pripravi
Skupaj 

NABAVNA VREDNOST
Stanje 31. 12. 2019 1.381.795 11.688.180 1.443.796 543.159 15.056.930
Stanje 1. 1. 2020 1.381.795 11.688.180 1.443.796 543.159 15.056.930
Nabava - - - 1.493.319 1.493.319
Prilagoditve poštenih vrednosti, pridobljenih s 
poslovno združitvijo

-44.915 2.306 - -450 -43.059

Aktiviranje 707.376 1.379.460 - -2.086.836 -
Prodaja - -342.590 - - -342.590
Odpis -4.386 -471.335 - - -475.721
Oslabitev - -54.000 - - -54.000
Prenosi med skupinami -265.162 265.352 - 52.767 52.957
Stanje 31. 12. 2020 1.774.708 12.467.373 1.443.796 1.959 15.687.836
Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2019 674.404 8.607.916 - - 9.282.320
Stanje 1. 1. 2020 674.404 8.607.916 - - 9.282.320
Amortizacija 279.528 957.354 - - 1.236.881
Prilagoditve poštenih vrednosti, pridobljenih s 
poslovno združitvijo

-22.388 -18.053 - - -40.441

Prodaja - -295.548 - - -295.548
Odpis -3.327 -466.704 - - -470.031
Oslabitev - -46.457 128.116 - 81.659
Prenosi med skupinami -182.411 185.396 - - 2.985
Stanje 31. 12. 2020 745.806 8.923.904 128.116 - 9.797.826
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2019 707.391 3.080.264 1.443.796 543.159 5.774.610
Stanje 1. 1. 2020 707.391 3.080.264 1.443.796 543.159 5.774.610
Stanje 31. 12. 2020 1.028.902 3.543.469 1.315.680 1.959 5.890.010
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 Leto 2019

V EUR Premoženjske 
pravice

Druga 
neopredmetena 

sredstva
Dobro ime 

Neopredmetena 
sredstva v 

pripravi
Skupaj 

NABAVNA VREDNOST
Stanje 31. 12. 2018 822.421 8.948.593 1.443.796 66.124 11.280.934
Stanje 1. 1. 2019 822.421 8.948.593 1.443.796 66.124 11.280.934
Nabava - 21.860 - 860.918 882.778
Povečanje zaradi poslovne združitve 445.461 2.360.539 - 475.000 3.281.000
Aktiviranje 18.046 794.837 - -812.883 -
Prodaja 46.000 - - -46.000 -
Odpis -2.872 -349 - - -3.221
Oslabitev - -437.300 - - -437.300
Prenosi med skupinami 51.739 - - - 51.739
Tečajne razlike 1.000 - - - 1.000
Stanje 31. 12. 2019 1.381.795 11.688.180 1.443.796 543.159 15.056.930
Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2018 527.300 8.014.089 - - 8.541.389
Stanje 1. 1. 2019 527.300 8.014.089 - - 8.541.389
Amortizacija 155.847 812.583 - - 968.430
Odpis -2.872 -286 - - -3.158
Oslabitev - -225.341 - - -225.341
Prenosi med skupinami -6.871 6.871 - - -
Tečajne razlike 1.000 - - - 1.000
Stanje 31. 12. 2019 674.404 8.607.916 - - 9.282.320
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2018 295.121 934.504 1.443.796 66.124 2.739.545
Stanje 1. 1. 2019 295.121 934.504 1.443.796 66.124 2.739.545
Stanje 31. 12. 2019 707.391 3.080.264 1.443.796 543.159 5.774.610

Med premoženjskimi pravicami so izkazane licence, vezane na računalniške programe, v letu 2020 predvsem na nov poslovno-
informacijski sistem. Med drugimi neopredmetenimi sredstvi pa je izkazana vrednost različne programske opreme.

 Obveznost za nakup neopredmetenih sredstev

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Obveznosti do dobaviteljev za neopredmetena sredstva 102.640 156.000

 Odpisanost neopredmetenih sredstev

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0 EUR 11.042.460 8.306.043
Odstotek odpisanosti 70,40 % 55,16 %

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0 evrov, se pretežno nanaša na razne vrste 
programske opreme, ki je bila nabavljena v letih 2004–2017. Navedena neopredmetena sredstva na dan 31. decembra 2020 
predstavljajo v primerjavi z nabavno vrednostjo vseh neopredmetenih sredstev 70,4-odstotno stopnjo odpisanosti. 
Pri oceni potrebe po oslabitvi dobrega imena, je Skupina PS izhajala iz bodočih denarnih tokov denar ustvarjajočih enot, ki jih je 
možno locirati na posamezno dobro ime. S strani pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij sta bili pripravljeni cenitvi za namen 
preveritve morebitne slabitve dobrega imena, ki ga družbi v skupini APS PLUS d.o.o. in EPPS, d.o.o. izkazujeta v knjigah iz naslova 
pripojitve drugih družb v preteklih letih. Pripoznana je bila slabitev dobrega imena v višini 128.116 evrov. 
Skupina ni zastavila neopredmetenih sredstev kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo 2: Opredmetena osnovna sredstva 
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Opredmetena osnovna sredstva 330.391.516 334.412.565
Pravica do uporabe sredstev 10.534.975 12.247.210
Skupaj 340.926.491 346.659.775
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 Leto 2020

V EUR Zemljišča Zgradbe

Vlaganja 
v tuja 

opredmetena 
osnovna 
sredstva

Oprema
Predujmi 

za osnovna 
sredstva

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
pripravi

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2019 85.244.054 254.848.180 1.662.348 173.989.738 318.463 7.039.530 523.102.313
Stanje 1. 1. 2020 85.244.054 254.848.180 1.662.348 173.989.738 318.463 7.039.530 523.102.313
Nabava - - - - 936.314 19.393.406 20.329.720
Prilagoditve poštenih 
vrednosti, pridobljenih s 
poslovno združitvijo

760.398 -1.122.473 -571 29.258 81.187 -81.384 -333.585

Aktiviranje 298.643 3.037.221 88.392 14.680.326 -83 -18.104.499 -
Prodaja -133.067 -2.409.042 - -7.951.180 - - -10.493.289
Odpis - -20.563 -49.559 -6.475.949 - - -6.546.071
Prenos na naložbene 
nepremičnine

- -35.838 - - - -36.918 -72.756

Prenos z naložbenih 
nepremičnin

58.620 952.363 - - - - 1.010.983

Prenos na sredstva za 
prodajo

-48.277 -1.922.888 - - - - -1.971.165

Prenos s sredstev za prodajo 2.644.044 - - - - - 2.644.044
Prenos med skupinami 5.000.967 -5.005.456 7.507 -17.174 - -73.233 -87.389
Tečajne razlike -576.106 -343.237 - -173.417 -432 -1.634 -1.094.826
Stanje 31. 12. 2020 93.249.276 247.978.267 1.708.117 174.081.602 1.335.449 8.135.268 526.487.979
Popravek vrednosti 
Stanje 31. 12. 2019 541.293 68.203.784 1.609.164 118.335.508 - - 188.689.748
Stanje 1. 1. 2020 541.293 68.203.784 1.609.164 118.335.508 - - 188.689.748
Amortizacija 37.199 6.287.985 20.367 13.510.144 - - 19.855.695
Prilagoditve poštenih 
vrednosti, pridobljenih s 
poslovno združitvijo

-6.000 -314.829 - - - - -320.829

Prodaja - -1.957.047 - -7.878.520 - - -9.835.567
Odpis - -632 -49.559 -6.444.269 - - -6.494.460
Oslabitev 173.640 2.679.243 - - - - 2.852.883
Prenos na naložbene 
nepremičnine

- -1.133 - - - - -1.133

Prenos z naložbenih 
nepremičnin

- 551.771 - - - - 551.771

Prenos na sredstva za prodajo - -1.256.109 - - - - -1.256.109
Prenos s sredstev za prodajo 2.061.104 - - - - - 2.061.104
Prenos med skupinami - -3.907 3.907 30.069 - - 30.069
Tečajne razlike -68.200 120.857 - -89.367 - - -36.710
Stanje 31. 12. 2020 2.739.036 74.309.983 1.583.879 117.463.565 - - 196.096.463
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2019 84.702.761 186.644.396 53.184 55.654.230 318.463 7.039.530 334.412.565
Stanje 1. 1. 2020 84.702.761 186.644.396 53.184 55.654.230 318.463 7.039.530 334.412.565
Stanje 31. 12. 2020 90.510.240 173.668.284 124.238 56.618.037 1.335.449 8.135.268 330.391.516
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 Leto 2019

V EUR Zemljišča Zgradbe

Vlaganja 
v tuja 

opredmetena 
osnovna 
sredstva

Oprema
Predujmi 

za osnovna 
sredstva

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
pripravi

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2018 15.097.174 183.264.441 1.723.387 164.249.061 650.799 4.783.589 369.768.451
Preračuni za nazaj - - - -684.197 - - -684.197
Stanje 1. 1. 2019 15.097.174 183.264.441 1.723.387 163.564.864 650.799 4.783.589 369.084.254
Nabava - - - 2.885 -441.336 20.725.962 20.287.511
Povečanje zaradi poslovne 
združitve

69.936.122 71.719.761 24.460 6.403.540 109.000 602.000 148.794.883

Aktiviranje 666.890 3.734.010 - 14.605.629 - -19.021.282 -
Prodaja -67.450 -795.528 - -4.560.128 - - -5.423.106
Odpis - -11.000 -100.252 -6.053.304 - - -6.164.556
Prenos na naložbene 
nepremičnine

-834.109 -3.936.677 - - - - -4.770.786

Prenos z naložbenih 
nepremičnin

408.523 1.400.295 - - - - 1.808.818

Prenos na sredstva za 
prodajo

-9.959 -358.138 - - - - -368.097

Prenos med skupinami - - - - - -51.739 -51.739
Tečajne razlike 49.000 118.000 - 26.252 - 1.000 194.252
Stanje 31. 12. 2019 85.244.054 254.848.180 1.662.348 173.989.738 318.463 7.039.530 523.102.313
Popravek vrednosti 
Stanje 31. 12. 2018 498.156 66.527.920 1.698.507 118.120.519 - - 186.845.102
Preračuni za nazaj - - - -94.012 - - -94.012
Stanje 1. 1. 2019 498.156 66.527.920 1.698.507 118.026.507 - - 186.751.090
Amortizacija 39.039 4.406.848 8.847 10.842.591 - - 15.297.325
Prodaja - -378.091 - -4.525.377 - - -4.903.468
Odpis - -6.000 -100.191 -6.024.201 - - -6.130.392
Prenos na naložbene 
nepremičnine

-1.902 -2.811.380 - - - - -2.813.282

Prenos z naložbenih 
nepremičnin

- 551.092 - - - - 551.092

Prenos na sredstva za 
prodajo

- -144.605 - - - - -144.605

Prenos med skupinami - - 2.001 -2.001 - - -
Tečajne razlike 6.000 58.000 - 17.988 - - 81.988
Stanje 31. 12. 2019 541.293 68.203.784 1.609.164 118.335.507 - - 188.689.748
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2018 14.599.018 116.736.521 24.880 46.128.542 650.799 4.783.589 182.923.349
Preračuni za nazaj - - - -590.185 - - -590.185
Stanje 1. 1. 2019 14.599.018 116.736.521 24.880 45.538.357 650.799 4.783.589 182.333.164
Stanje 31. 12. 2019 84.702.761 186.644.396 53.184 55.654.231 318.463 7.039.530 334.412.565

Pri presoji indikatorjev slabitve nepremičnin, z upoštevanjem vpliva epidemije COVIDA-19, so bile identificirane nepremičnine, ki so 
kazale znake oslabljenosti. Takih nepremičnin je bilo 76 v Sloveniji ter nepremičnine v Črni gori in Ukrajini. Za te nepremičnine so 
bile izdelane cenitve.
V sklopu preverjanja poštene vrednosti nepremičnin, ki jo je izvedel neodvisni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, je 
bila ugotovljena nadomestljiva vrednost, in sicer poštena vrednost, znižana za stroške prodaje. Uporabljeni tehniki ocenjevanja sta 
bili način tržnih primerjav in na donosu zasnovan način. Uporabljena mera kapitalizacije se je gibala v razponu od 7,15 odstotkov do 
8,49 odstotka v Sloveniji in od 9,75 odstotkov do 13,5 odstotka v Črni gori in Ukrajini. Ugotovljene nadomestljive vrednosti so bile 
primerjane z njihovimi knjigovodskimi vrednostmi. Posledično je bila v letu 2020 izvedena oslabitev nepremičnin v skupni vrednosti 
2.949.843 evrov, ki je v izkazu poslovnega izida vplivala na druge odhodke.
Pri presoji življenjskih dob zgradb je Skupina Intereuropa spremenila oceno življenjskih dob tako, da je spremenila življenjske dobe 
visokih zgradb na 50 let in nizkih zgradb na 30 let. 

 Obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih sredstev

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Obveznosti do dobaviteljev za opredmetena osnovna sredstva 3.294.750 3.041.902
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Obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih sredstev se pretežno nanašajo na dobavljeno računalniško opremo, dvokolesa, viličarje, 
električne vozičke za dostavo, pohištveno opremo in pisarniške stole ter gradbena dela.

 Odpisanost opredmetenih osnovnih sredstev

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0 EUR 107.977.931 121.099.598
Odstotek odpisanosti 20,51 % 23,16 %

Največjo skupino opredmetenih osnovnih sredstev, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0 evrov, pretežno predstavljajo računalniška 
oprema, ki je bila nabavljena v letih 2006–2016, različne vrste transportnih sredstev ter pohištvena oprema. Delež odpisanosti 
opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. decembra 2020 znaša 20,51 odstotka in se je glede na 31. december 2019 znižal za 
2,65 odstotne točke.

 Zastava opredmetenih osnovnih sredstev kot jamstvo za obveznosti na dan 31. decembra 2020

V EUR Zemljišča Zgradbe Skupaj
Neodpisana vrednost 23.404.352 18.120.615 41.524.967

Knjigovodska vrednost zastavljenih nepremičnin je na dan poročanja znašala 41.524.967 evrov (v enakem obdobju lani 95.067.000 
evrov). Nepremičnine so zastavile družbe v Skupini Intereuropa za zavarovanje prejetih posojil od bank in izdanih bančnih garancij, 
ki so jih banke izdale na zahtevo družb Skupine Intereuropa.

a) Pravica do uporabe opredmetenih osnovnih sredstev 

Skupina kot najemojemalec
 Gibanje pravice do uporabe za leto 2020

V EUR Zemljišča Zgradbe Oprema Skupaj
Pravica do uporabe
Stanje 31. 12. 2019 402.071 4.687.331 9.914.485 15.003.887
Stanje 1. 1. 2020 402.071 4.687.331 9.914.485 15.003.887
Povečanje iz naslova novih najemov 6.432 1.106.444 1.570.667 2.683.543
Prekinitev najema -3.544 -236.836 -452.771 -693.151
Preračun 20.127 7.209 -67.591 -40.255
Sprememba najema -1.780 -244.860 44.382 -202.258
Tečajne razlike -2.088 -24.699 -134.288 -161.075
Drugo 1.642 -13.469 2.368 -9.459
Stanje 31. 12. 2020 422.860 5.281.120 10.877.252 16.581.232
Popravek vrednosti 
Stanje 31. 12. 2019 43.864 809.533 1.903.280 2.756.677
Stanje 1. 1. 2020 43.864 809.533 1.903.280 2.756.677
Amortizacija 89.184 1.401.046 2.771.012 4.261.242
Prekinitev najema -3.544 -236.836 -388.328 -628.708
Preračun - -176.154 -126.828 -302.982
Odpisi - - -27.602 -27.602
Sprememba najema -57 -15.315 7.961 -7.411
Tečajne razlike -792 -808 -5.176 -6.776
Drugo 2.269 -3.809 3.357 1.817
Stanje 31. 12. 2020 130.924 1.777.657 4.137.676 6.046.257
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2019 358.207 3.877.798 8.011.205 12.247.210
Stanje 1. 1. 2020 358.207 3.877.798 8.011.205 12.247.210
Stanje 31. 12. 2020 291.936 3.503.463 6.739.576 10.534.975

Računovodsko poročilo Skupine Pošta Slovenije



- 113 -

 Gibanje pravice do uporabe za leto 2019

V EUR Zemljišča Zgradbe Oprema Skupaj
Pravica do uporabe
Stanje 31. 12. 2018 - - - -
Preračun MSRP 16 157.922 1.756.420 6.534.570 8.448.912
Prerazvrstitev MSRP 16 - - 684.198 684.198
Stanje 1. 1. 2019 157.922 1.756.420 7.218.768 9.133.110
Povečanje zaradi poslovne združitve 23.000 2.395.000 1.504.000 3.922.000
Povečanje iz naslova novih najemov 97.420 300.483 5.558.047 5.955.950
Prekinitev najema -11.624 -100.844 -4.980.911 -5.093.379
Preračun 135.353 336.272 614.581 1.086.206
Stanje 31. 12. 2019 402.071 4.687.331 9.914.485 15.003.887
Popravek vrednosti 
Stanje 31. 12. 2018 - - - -
Prerazvrstitev MSRP 16 - - 94.012 94.012
Stanje 1. 1. 2019 - - 94.012 94.012
Amortizacija 44.136 814.849 2.165.515 3.024.500
Prekinitev najema -272 -5.316 -354.247 -359.835
Tečajne razlike - - -2.000 -2.000
Stanje 31. 12. 2019 43.864 809.533 1.903.280 2.756.677
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2018 - - - -
Preračun MSRP 16 157.922 1.756.420 6.534.570 8.448.912
Prerazvrstitev MSRP 16 - - 590.186 590.186
Stanje 1. 1. 2019 175.922 1.756.420 7.124.756 9.039.098
Stanje 31. 12. 2019 358.207 3.877.798 8.011.205 12.247.210

 Zneski, pripoznani v izkazu poslovnega izida v povezavi z najemi

V EUR 2020 2019
Amortizacija pravice do uporabe 4.261.242 3.024.500
Odhodki za obresti 291.790 203.360
Stroški, povezani s kratkoročnimi najemi 474.990 903.407
Stroški, povezani z najemi sredstev majhne vrednosti 363.853 328.492
Stroški, povezani s spremenljivimi najemninami, ki niso bile zajete pri merjenju obveznosti iz najema 113.408 45.249
Stroški, povezani z neodbitnim deležem DDV 225.718 196.660
Prihodki iz podnajemov sredstev  -  - 
Skupaj 5.731.000 4.701.668

 Delež spremenljivih najemnin

V EUR 2020
Nespremenljive najemnine 5.521.862 
Skupaj 5.521.862 

Skupina kot najemodajalec
Prihodke iz najema Skupina razkriva v pojasnilu 29 Prihodki od prodaje.

 Zapadlost prihodnjih najemnin

V EUR 2020 2019
Pričakovane nediskontirane najemnine:
do 1 leta 1.718.087 1.910.839 
v 2. letu 1.708.944 1.910.559 
v 3. letu 1.692.129 1.889.753 
v 4. letu 1.677.296 1.889.753 
v 5. letu 1.662.642 1.889.753 
nad 6 let 1.695.267 1.889.753 
Skupaj 10.154.365 11.380.410 

Pričakovane prihodnje najemnine se nanašajo na oddajo zemljišč, poslovnih prostorov in opreme ob upoštevanju izteka sklenjenih pogodb.
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Pojasnilo 3: Naložbene nepremičnine
 Leto 2020

V EUR Naložbene nepremičnine
Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2019 41.385.074
Stanje 1. 1. 2020 41.385.074
Nabava 69.123
Prilagoditve poštenih vrednosti, pridobljenih s poslovno združitvijo 178.871
Prodaja -354.618
Odpisi -146
Oslabitev -118.581
Prenos na opredmetena osnovna sredstva -1.010.983
Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev 72.755
Prenos na sredstva za prodajo -442.347
Tečajne razlike -54.136
Stanje 31. 12. 2020 39.725.012
Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2019 6.200.061
Stanje 1. 1. 2020 6.200.061
Amortizacija 1.225.491
Prilagoditve poštenih vrednosti, pridobljenih s poslovno združitvijo -171.539
Prodaja -52.846
Odpisi -2
Oslabitev -21.621
Prenos na opredmetena osnovna sredstva -551.771
Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev 1.133
Prenos na sredstva za prodajo -63.579
Tečajne razlike -345
Stanje 31. 12. 2020 6.564.982
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2019 35.185.013
Stanje 1. 1. 2020 35.185.013
Stanje 31. 12. 2020 33.160.030

Računovodsko poročilo Skupine Pošta Slovenije



- 115 -

 Leto 2019

V EUR Naložbene nepremičnine
Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2018 11.437.622
Stanje 1. 1. 2019 11.437.622
Nabava 54.994
Povečanje zaradi poslovne združitve 26.977.126
Odpisi -5.000
Oslabitev -7.639
Prenos na opredmetena osnovna sredstva -1.808.818
Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev 4.770.786
Prenos na sredstva za prodajo -52.997
Tečajne razlike 19.000
Stanje 31. 12. 2019 41.385.074
Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2018 3.599.897
Stanje 1. 1. 2019 3.599.897
Amortizacija 359.872
Odpisi -2.000
Prenos na opredmetena osnovna sredstva -551.092
Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev 2.813.282
Prenos na sredstva za prodajo -30.897
Tečajne razlike 10.999
Stanje 31. 12. 2019 6.200.061
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2018 7.837.725
Stanje 1. 1. 2019 7.837.725
Stanje 31. 12. 2019 35.185.013

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 oziroma jih bomo 

dali v najem.
Naložbene nepremičnine so razvrščene v tretjo raven (sredstva, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov in jih zato 
ni mogoče uvrstiti v prvo ali drugo raven).

 Prihodki in odhodki od naložbenih nepremičnin

V EUR 2020 2019
Prihodki od najemnin od naložbenih nepremičnin 5.027.262 1.108.466
Neposredni poslovni odhodki od naložbenih nepremičnin -2.172.277 -706.559
Skupaj 2.854.985 401.907

Za poslovno leto 2019 so bili prihodki, stroški in odhodki Skupine Intereuropa vključeni od poslovne združitve naprej, to je od 13. 
novembra 2019 do 31. decembra 2019, zato niso neposredno primerljivi s prihodki, stroški in odhodki za leto 2020.
V sklopu rednega preverjanja poštene vrednosti nepremičnin je Skupina Intereuropa v poslovnem letu 2020 izvedla cenitev naložbenih 
nepremičnin v Črni gori. Cenitev je opravil pooblaščeni cenilec vrednosti nepremičnin. Pri oceni vrednosti zemljišč je bila uporabljena 
metoda tržnih primerjav, pri presoji nadomestljive vrednosti gradbenih objektov pa na donosu zasnovan način.

 Zastava naložbenih nepremičnin kot jamstvo za obveznosti na dan 31. decembra 2020

V EUR Naložbene nepremičnine
Neodpisana vrednost 3.272.987

Zastava naložbenih nepremičnin se nanaša na Skupino Intereuropa in predstavlja dopolnitev zavarovanja obveznosti, za katere 
osnovno zavarovanje predstavljajo zastavljena opredmetena osnovna sredstva.
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Pojasnilo 4: Finančne naložbe v pridružene družbe
 Stanje naložb v pridružene družbe

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Športna loterija in igre na srečo, d.d. 2.630.669 2.495.615
Rail Cargo Logistics d.o.o. 64.249 -63.000
Skupaj 2.694.918 2.558.615

 Gibanje naložb v pridružene družbe

V EUR 2020 2019
Stanje 1. 1. 2.558.615 2.545.468
Povečanje zaradi poslovne združitve - 67.000
Pripis poslovnega izida 682.783 544.605
Izplačilo dividend -552.648 -610.342
Uskladitev 6.168 11.884
Stanje 31. 12. 2.694.918 2.558.615

Finančne naložbe v pridružene družbe niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo 5: Druge nekratkoročne finančne naložbe 
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Naložbe v druge deleže 78.283 175.819
Skupaj 78.283 175.819

 Gibanje drugih finančnih naložb

V EUR 2020 2019
Stanje 1. 1. 175.819 49.379
Povečanje zaradi poslovne združitve - 31.000
Prenos med postavkami - 81.000
Odtujitev -87.827 -
Prevrednotenje -5.320 14.440
Tečajne razlike -4.389 -
Stanje 31. 12. 78.283 175.819

Postavka Prevrednotenje se nanaša na prevrednotenje finančnih naložb po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.
Finančne naložbe niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo 6: Nekratkoročne finančne terjatve
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Dani depoziti 402.372 366.958
Popravek vrednosti danih depozitov -30 -
Dana posojila drugim 73.838 124.048
Popravek vrednosti danih posojil drugim -1.098 -1.607
Skupaj 475.082 489.399

Dogovorjene obresti za depozite pri bankah se gibljejo od 0 do 0,15 % in za dana posojila od 0 do 2 % oziroma 6-mesečna obrestna 
mera EURIBOR + 2 %.
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 Gibanje nekratkoročnih finančnih terjatev 

V EUR 2020 2019
Stanje 1. 1. 489.399 359.630
Nova posojila in depoziti 3.406 84.376
Vračila posojil in depozitov -7.792 -
Povečanje zaradi poslovne združitve - 11.000
Prenos s kratkoročnih finančnih terjatev - 35.000
Prenos na kratkoročne finančne terjatve -5.884 -
Oslabitev -19 -1.607
Odprava oslabitve 509 -
Pripis obresti 161 -
Tečajne razlike -4.698 1.000
Stanje 31. 12. 475.082 489.399

 Finančne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nad 1 do 2 let 50.764 51.000
Nad 2 do 3 let 45.302 27.771
Nad 3 do 5 let 379.016 410.628
Skupaj 475.082 489.399
Skupaj 475.082 489.399

Depozit v višini 350.000 evrov je zastavljen in služi kot zavarovanje za garancije za splošno zavarovanje plačila carinskih obveznosti 
in drugih uvoznih terjatev.

Pojasnilo 7: Nekratkoročne poslovne terjatve
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Terjatve do drugih 338.590 457.817
Popravek vrednosti terjatev do drugih -84.783 -91.738
Terjatve do kupcev 199.114 258.000
Dane dolgoročne varščine 56.692 -
Skupaj 509.613 624.079

Terjatve do drugih 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 % (letna obrestna mera). Nekratkoročne terjatve do kupcev pa predstavljajo terjatve do kupcev 
v prisilni poravnavi.

 Poslovne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nad 1 do 2 let 296.851 328.988
Nad 2 do 5 let 288.825 365.236
Nad 5 do 10 let 8.720 21.593
Skupaj 594.395 715.817

Poslovne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo, so izkazane v bruto vrednosti. 

Pojasnilo 8: Druga nekratkoročna sredstva
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Dane varščine in predujmi - 157.863
Odloženi stroški iz naslova stanovanjskega rezervnega sklada 504.695 449.144
Odloženi stroški 1.953 2.255
Skupaj 506.648 609.262
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4.5.2 Kratkoročna sredstva
Pojasnilo 9: Sredstva za odtujitev
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nepremičnine 1.168.520 2.896.592
Skupaj 1.168.520 2.896.592

Sredstva za prodajo se nanašajo na nepremičnine, katerih prodaja je predvidena v letu 2021.

 Gibanje sredstev za prodajo

V EUR 2020 2019
Stanje 1. 1. 2.896.592 31.759
Povečanje zaradi poslovne združitve - 2.641.000
Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev 715.057 223.492
Prenos z naložbenih nepremičnin 378.768 22.100
Prenos na opredmetena osnovna sredstva -582.940 -
Prodaja -2.213.170 -31.759
Odprava slabitve 20.172 -
Tečajne razlike -45.959 10.000
Stanje 31. 12. 1.168.520 2.896.592

Pojasnilo 10: Sredstva iz pogodb s kupci
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nezaračunani prihodki 11.355.189 7.993.479
Popravek vrednosti nezaračunanih prihodkov -53.109 -64.400
Skupaj 11.302.080 7.929.079

 Gibanje popravka vrednosti sredstev iz pogodb s kupci

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Stanje na koncu preteklega poslovnega leta 64.400 72.286
Stanje 1. 1. 64.400 72.286
Oblikovanje - -7.886
Odprava -11.291 -
Stanje 31. 12. 53.109 64.400

Sredstva iz pogodb s kupci se pretežno nanašajo na nezaračunane prihodke iz naslova mednarodnega poštnega obračuna ter prihodke 
iz naslova nezaračunanih carinskih in drugih dajatev ob carinjenju, ki se zaračunajo kupcem.

Pojasnilo 11: Zaloge
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Material 454.092 412.777
Drobni inventar 781.155 628.975
Trgovsko blago 1.015.024 1.003.607
Skupaj 2.250.271 2.045.359

 Oslabitev, odpis, primanjkljaj in presežek pri popisu

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Oslabitev 63.302 -17.594
Odpis -94.519 -71.890
Primanjkljaj pri popisu -18.863 -20.610
Presežek pri popisu 1.686 2.902
 Skupaj -174.998 -107.192

Skupina na dan 31. decembra 2020 nima zastavljenih zalog.
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Pojasnilo 12: Kratkoročne finančne terjatve
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Dana posojila drugim 406.921 407.185
Popravek vrednosti danih posojil drugim -406.155 -406.185
Depoziti pri bankah 9.602.640 1.009.000
Skupaj 9.603.406 1.010.000

 Zastava finančnih terjatev kot jamstvo za obveznosti na dan 31. decembra

V EUR 2020 2019
Depoziti pri bankah 300.000 980.000
Skupaj 300.000 980.000

 Gibanje finančnih terjatev

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Stanje 1. 1. 1.010.000 -
Povečanje zaradi poslovne združitve - 1.674.000
Nova posojila in depoziti 9.600.000 -
Prenos na nekratkoročne finančne terjatve - -35.000
Prenos z nekratkoročnih finančnih terjatev 5.240 -
Prenos finančne naložbe (reklasifikacija) - -100.000
Vračila posojil in depozitov -1.009.978 -529.000
Oslabitev -1.630 -
Odprava oslabitve 5 -
Tečajne razlike -231 -
Stanje 31. 12. 9.603.406 1.010.000

Pojasnilo 13: Kratkoročne poslovne terjatve
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Terjatve do kupcev 75.283.678 77.166.277
Popravek vrednosti terjatev do kupcev -6.410.906 -7.455.812
Terjatve za obresti 231.316 289.502
Popravek vrednosti terjatev za obresti -128.166 -87.019
Terjatve do državnih in drugih institucij 4.495.640 1.911.848
Druge poslovne terjatve 2.293.280 2.629.442
Popravek vrednosti drugih terjatev -611.818 -633.716
Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih terjatev 97.757 97.806
Skupaj 75.250.781 73.918.328

Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31. decembra 2020 niso zastavljene kot jamstvo.
Višina zavarovanih terjatev v letu 2020 znaša 5.422.157 evrov in se pretežno nanaša na Skupino Intereuropa.
Poslovne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo, ter gibanje popravkov vrednosti terjatev je predstavljeno v poglavju 4.7 Določanje 
poštene vrednosti in finančna tveganja.

Pojasnilo 14: Terjatve za davek od dohodka
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 215.699 243.492
Skupaj 215.699 243.492

Pojasnilo 15: Predujmi in druga sredstva
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Dani predujmi in varščine 282.050 4.180.117
Odloženi stroški in odhodki 1.088.250 1.296.157
Skupaj 1.370.300 5.476.274

Predujmi, dani za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, so prikazani med opredmetenimi osnovnimi sredstvi.
Odloženi stroški in odhodki zajemajo vkalkulirane postavke, ki se nanašajo na leto 2021, so pa bili zanje prejeti računi v letu 2020.
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Pojasnilo 16: Denar in denarni ustrezniki
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Gotovina v blagajni in prejeti čeki 7.977 52.542
Denar v bankah 57.222.642 21.700.903
Kratkoročni depoziti pri bankah 20.320.000 28.850.000
Skupaj 77.550.619 50.603.445

Denarna sredstva so izkazana po izvirni vrednosti. Predstavljajo sredstva v evrih v blagajni in na transakcijskih računih pri bankah ter 
depozite na odpoklic. 
Depoziti niso bili zastavljeni kot jamstvo za obveznosti.

4.5.3 Kapital
Pojasnilo 17: Kapital
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Osnovni kapital 121.472.482 121.472.482
Kapitalske rezerve 80.392.585 80.392.585
Rezerve iz dobička: 2.044.145 1.887.630
- zakonske rezerve 2.044.145 1.887.630
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti -4.301.382 -2.667.722
Prevedbene tečajne razlike -824.988 -264.000
Prenesen čisti poslovni izid 91.267.552 21.506.034
Čisti poslovni izid poslovnega leta 4.359.905 65.320.921
Kapital lastnika neobvladujočega deleža 31.062.856 41.991.532
Skupaj 325.473.155 329.639.462

4.5.4 Nekratkoročne obveznosti
Pojasnilo 18: Rezervacije
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Jubilejne nagrade 3.353.131 3.313.174
Odpravnine 19.817.628 17.914.266
Tožbe 298.255 467.350
Nepremičnine 159.470 201.785
Druge rezervacije 125.751 -
Skupaj 23.754.235 21.896.575

 Gibanje rezervacij 2020

Stanje na dan  
1. 1. 2020

Poraba  
v letu 2020

Odprava  
v letu 2020

Oblikovanje v 
letu 2020

Tečajne  
razlike

Stanje na dan  
31. 12. 2020

Jubilejne nagrade 3.313.175 -344.041 -4.179 385.690 2.487 3.353.131
Odpravnine 17.914.265 -894.204 -27.527 2.834.342 -9.249 19.817.628
Tožbe 467.350 -107.810 -202.613 144.028 -2.700 298.255
Nepremičnine 201.785 - -42.315 - - 159.470
Druge rezervacije - - - 125.559 192 125.751
Skupaj 21.896.575 -1.346.055 -276.634 3.489.619 -9.270 23.754.235

 Gibanje rezervacij 2019

Stanje na dan  
1. 1. 2019

Povečanje 
zaradi poslovne 

združitve

Poraba  
v letu 2019

Odprava  
v letu 2019

Oblikovanje v 
letu 2019

Stanje na dan  
31. 12. 2019

Jubilejne nagrade 2.829.053 420.000 -375.584 -6.484 446.190 3.313.175
Odpravnine 14.104.413 1.871.000 -660.382 -39.704 2.638.938 17.914.265
Tožbe 89.000 668.000 -90.102 -244.898 45.350 467.350
Nepremičnine 210.162 - - -8.377 - 201.785
Skupaj 17.232.628 2.959.000 -1.126.068 -299.463 3.130.478 21.896.575
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Pojasnilo 19: Odloženi prihodki
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Odloženi prihodki 318.161 320.009
Skupaj 318.161 320.009

 Gibanje odloženih prihodkov

V EUR 2020 2019
Stanje 1. 1. 320.009 451.783
Povečanje zaradi poslovne združitve - 61.000
Povečanje 154.784 34.250
Zmanjšanje -156.632 -227.024
Stanje 31. 12. 318.161 320.009

Odloženi prihodki se nanašajo na odložene prihodke v zvezi s prejetimi in v letu 2020 neizkoriščenimi finančnimi sredstvi za izvedbo 
projektov. 

Pojasnilo 20: Nekratkoročne finančne obveznosti
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Prejeta posojila od bank 110.431.761 37.317.048
Obveznosti iz najemov 6.455.274 8.429.720
Skupaj 116.887.035 45.746.768

 Gibanje nekratkoročnih finančnih obveznosti

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Stanje na koncu preteklega poslovnega leta 45.746.768 13.751.290
Prehod na MSRP 16 - 8.448.912
Prenos na kratkoročne finančne obveznosti MSRP 16 - -2.705.122
Stanje 1. 1. 45.746.768 19.495.080
Povečanje zaradi poslovne združitve - 2.656.000
Povečanje prejetih posojil od bank 86.423.552 29.324.316
Povečanje obveznosti iz najemov 3.158.605 2.035.177
Odplačila -2.508 -21.418
Zmanjšanje zaradi prekinitve -6.342 -11.762
Prenos na kratkoročne finančne obveznosti iz posojil -13.241.383 -5.415.653
Prenos na kratkoročne finančne obveznosti iz najemov -4.902.683 -2.316.991
Sprememba pogodbe -192.794 -
Drugo -88.141 -
Tečajne razlike -8.039 2.019
Stanje 31. 12. 116.887.035 45.746.768

Postavka Prejeta posojila od bank, ki se nanaša na obvladujočo družbo, zajema:
• Posojilo pri Novi KBM v višini 15 milijonov evrov, ki je bilo najeto za investicije v letu 2019. Rok koriščenja posojila je bil do 31. 

decembra 2018, rok vračila posojila je 1. oktober 2025. Obrestna mera posojila je 6-mesečni EURIBOR + 0,50 %. V letu 2020 sta 
bila odplačana dva obroka v skupni višini 2.142.857 evrov. Konec leta 2020 je bil del obveznosti v vrednosti, ki zapade v plačilo v 
letu 2021, prenesen na kratkoročne finančne obveznosti. 

• Posojilo pri kreditodajalcih Nova Ljubljanska banka (NLB), SKB Banka in Unicredit banka Slovenije, in sicer:
• Tranša A se je črpala za plačilo kupnine za odkup delnic Intereurope d.d. v višini 20.123.788 evrov v letu 2019 in 2.444.979 evrov v 

letu 2020. Rok koriščenja posojila je bil 25. marec 2020, rok vračila posojila je 30. junij 2026. Obrestna mera posojila je 6-mesečni 
EURIBOR + 1,00 %. V letu 2020 so bili odplačani štirje obroki v skupni višini 3.472.118 evrov. Konec leta 2020 je bil del obveznosti, 
ki zapade v plačilo v letu 2021, prenesen na kratkoročne finančne obveznosti.

• Tranša B se je črpala za plačilo CAPEX in OPEX v višini 9.100.000 evrov v letu 2019 in 28.330.000 evrov v letu 2020. Rok koriščenja 
posojila je bil 31. december 2020, rok vračila posojila je 26. junij 2029. Obrestna mera posojila je 6-mesečni EURIBOR + 1,05 %. 
Konec leta 2020 je bil del obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2021, prenesen na kratkoročne finančne obveznosti.

Postavka Prejeta posojila od bank se nanaša tudi na družbo Intereuropa d.d. in zajema:
• Posojilo, sklenjeno med Intereuropo d.d. in sindikatom bank, z NLB v vlogi organizatorja in agenta, v višini 54.850.000 evrov, v obliki 

dveh tranš, ena z ročnostjo sedem in druga z ročnostjo štirih let. S tem dolgoročnim posojilom je bilo 31. januarja 2020 refinciranih 
več posojil, ki jih je urejala leta 2012 sklenjena Pogodba o finančnem prestrukturiranju družbe Intereuropa d.d. Pogodba veže tako 
Intereuropo kot Pošto Slovenije k doseganju določenih finančnih kazalnikov, izračunanih iz izkazov Skupine Pošta Slovenije. Vsi 
zavezujoči kazalniki so bili v letu 2020 doseženi.
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27. maja 2020 je začel veljati dodatek h kreditni pogodbi, s katerim se je družba Intereuropa d.d. s sindikatom bank dogovorila o 
enoletnem odlogu plačil glavnic in obresti v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev. 
Odlog velja za obdobje od 1. aprila 2020 do 31. marca 2021.

Pojasnilo 21: Nekratkoročne poslovne obveznosti
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Poslovne obveznosti do drugih 183.767 184.112
Druge poslovne obveznosti 978.301 1.044.601
Skupaj 1.162.068 1.228.713

Med poslovnimi obveznostmi Skupina izkazuje obveznost za izplačilo spremenljivega dela plač poslovodnih oseb, katerih pravica 
izhaja iz pogodb o zaposlitvi poslovodnih oseb in iz Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti države, 
ter obveznost iz naslova udeležbe delavcev Skupine Intereuropa pri dobičku, ki bo poravnana po preteku enega leta od potrditve 
letnega poročila za leto 2020.

4.5.5 Kratkoročne obveznosti

Pojasnilo 22: Nekratkoročne finančne obveznosti
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Prejeta posojila od bank 2.666.878 -
Prejeta posojila od drugih 6.060 5.797
Obveznosti za dividende in druge deleže 425.086 438.000
Obveznosti iz najemov 4.078.611 3.778.428
Kratkoročni del dolgoročnih posojil 10.171.444 62.532.764
Skupaj 17.348.079 66.754.989

 Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti

V EUR 2020 2019
Stanje na koncu preteklega poslovnega leta 66.754.988 2.402.160
Prenos z nekratkoročnih finančnih obveznosti MSRP 16 - 2.705.122
Stanje 1. 1. 66.754.988 5.107.282
Povečanje zaradi poslovne združitve - 60.263.000
Povečanje - 5.798
Prenos z nekratkoročnih finančnih obveznosti iz posojil 13.241.383 5.415.653
Prenos z nekratkoročnih finančnih obveznosti iz najemov 4.902.679 2.316.991
Prekinitev najema -30.780 -26.000
Odplačila obveznosti iz posojil -62.908.776 -3.383.669
Odplačila obveznosti iz najemov -4.537.427 -2.957.048
Drugo 106.614 9.001
Sprememba pogodbe -166.326 -
Tečajne razlike -14.276 3.981
Stanje 31. 12. 17.348.079 66.754.989

Finančne obveznosti obsegajo obveznosti iz naslova najemov, ki zapadejo v plačilo v letu 2021, ter obveznosti iz naslova prejetih 
posojil od bank in drugih, ki prav tako zapadejo v plačilo v letu 2021.

Pojasnilo 23: Kratkoročne poslovne obveznosti
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Obveznosti do dobaviteljev 29.324.300 32.795.345
Obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje 489.011 375.388
Obveznosti do zaposlencev 20.345.310 16.798.946
Obveznosti do države in drugih institucij 2.510.969 3.185.335
Obveznosti za vračilo državne pomoči 1.092.180 -
Druge obveznosti 4.669.663 3.154.423
Skupaj 58.431.433 56.309.437

Družba nima obveznosti do članov poslovodstva, zaposlenih po individualni pogodbi, niti do članov nadzornega sveta, razen tistih, 
ki se nanašajo na izplačilo spremenljivega dela plač poslovodstva ter plač za december 2020. 
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Pojasnilo 24: Obveznosti za davek od dohodka
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb 854.002 408.480
Skupaj 854.002 408.480

Pojasnilo 25: Obveznosti iz pogodb s kupci
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Prejeti predujmi in varščine 737.732 638.820
Skupaj 737.732 638.820

Pojasnilo 26: Odloženi prihodki
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Odloženi prihodki 228.496 349.271
Skupaj 228.496 349.271

Odloženi prihodki predstavljajo prihodke, ki se nanašajo na leto 2021, medtem ko so računi bili izstavljeni v letu 2020.

 Gibanje odloženih prihodkov

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Stanje 1. 1. 349.271 156.469
Povečanje zaradi poslovne združitve - 52.000
Povečanje 215.366 313.271
Zmanjšanje -336.141 -172.469
Stanje 31. 12. 228.496 349.271

Pojasnilo 27: Druge kratkoročne obveznosti
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Vnaprej vračunani stroški in odhodki:
- neizkoriščen letni dopust 3.701.013 3.458.662
- stroški iz naslova mednarodnega obračuna 7.358.967 4.740.575
- drugi stroški 3.264.866 1.606.756
Skupaj 14.324.846 9.805.993

V okviru vnaprej vračunanih stroškov predstavljajo največji delež vnaprej vračunani stroški za neizkoriščen letni dopust ter vnaprej 
vračunani stroški iz naslova mednarodnega obračuna za pisemske, paketne in EMS-pošiljke.

Pojasnilo 28: Pogojna sredstva in obveznosti
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Prejete garancije in poroštva ter menice 2.578.001 3.102.519
Izdane garancije in poroštva za družbe v Skupini 53.616.166 -
Izdane garancije in poroštva 22.560.881 31.130.687
Pogojne obveznosti iz naslova tožb 602.032 303.000
Druge pogojne obveznosti 3.492.439 3.156.716
Skupaj 82.849.519 37.692.922

Prejete garancije se nanašajo na prejete bančne garancije za dobro izvedbo poslov. 
Izdane garancije se nanašajo na carinske garancije in ostale tranzitne postopke.
Druge pogojne obveznosti se nanašajo na zalogo blaga, ki se prodaja v svojem imenu za tuj račun (komisijska prodaja).
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4.5.6 Poslovni prihodki
Pojasnilo 29: Prihodki od prodaje
V EUR 2020 2019
Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu 340.909.436 247.005.577
Prihodki od prodaje storitev na tujih trgih 67.046.964 25.144.745
Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu 2.627.924 5.562.671
Prihodki od prodaje blaga in materiala na tujih trgih 110.310 144.014
Skupaj 410.694.634 277.857.007

V EUR 2020 2019
Prihodki od pogodb s kupci 405.111.651 275.883.492
Prihodki od najemnin 5.582.983 1.973.515
Skupaj 410.694.634 277.857.007

Postavke prihodkov, stroškov in odhodkov poslovnega leta 2019 vsebujejo postavke Skupine Intereuropa od poslovne združitve 
naprej, to je za obdobje od 13. novembra 2019 do 31. decembra 2019, zato niso neposredno primerljive s poslovnim letom 2020, 
kjer so vključene za celo leto.

Pojasnilo 30: Drugi prihodki
V EUR 2020 2019
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 1.800 -
Prihodki od subvencij 13.170.966 3.945.246
Dobiček od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 1.467.088 276.368
Odprava rezervacij 276.634 299.463
Odprava vkalkuliranih stroškov 252.578 198.693
Prejete odškodnine 229.689 353.547
Odpis obveznosti 91.421 122.149
Drugi prihodki 550.276 314.233
Skupaj 16.040.452 5.509.699

Prihodki iz naslova odprave oslabitve terjatev so predstavljeni v pojasnilu 35 Izgube zaradi oslabitve terjatev (vključno z razveljavitvami 
izgub ali dobičkov zaradi oslabitve).

 Prihodki od subvencij, vezanih na državne pomoči – COVID-19

V EUR 2020
Oproščeni prispevki 5.850.700
Krizni dodatek 946.686
Višja sila in karantena 1.053.382
Čakanje na delo doma 37.597
Boleznine 479.430
Subvencija za ohranjanje delovnih mest 351.893
Povečana subvencija za zaposlovanje invalidov 19.506
Skupaj 8.739.194

Prihodki od subvencij se nanašajo pretežno na državne pomoči, prejete v zvezi s pandemijo COVIDA-19, na prihodke iz naslova 
preseganja kvot invalidov in oprostitve plačila prispevkov za invalide ter prihodke od ostalih subvencij (energetska učinkovitost, 
projekti, spodbude za izobraževalne programe).
Dobiček od prodaje osnovnih sredstev predstavlja pozitivno razliko med prodajno vrednostjo osnovnih sredstev in njihovo 
knjigovodsko vrednostjo.
Prejete odškodnine vključujejo povrnjene odškodnine za poškodovana transportna sredstva oziroma poškodbe na objektih, za 
izgubljene pošiljke ter odškodnine zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbene obveznosti.
Prihodki, vezani na znižanje najemnin zaradi COVIDA-19, so v letu 2020 znašali 23.394 evrov.
Druge postavke se nanašajo na prihodke od ostalih provizij, skontov, prihodke za stroške, nastale po zakonu o preprečevanju zamud 
pri plačilih, ter druge prihodke. 
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4.5.7 Poslovni odhodki

Pojasnilo 31: Nabavna vrednost prodanega blaga, stroški materiala in energije 
V EUR 2020 2019
Nabavna vrednost prodanega blaga 1.570.084 2.742.304
Stroški materiala in energije 17.916.842 14.056.457
- stroški materiala 6.178.535 4.712.422
- stroški energije 8.726.462 7.054.035
- odpis drobnega inventarja 1.085.158 1.491.545
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 834.072 780.368
- drugi stroški materiala in popisne razlike pri materialu 1.092.615 18.087
Skupaj 19.486.926 16.798.761

Pojasnilo 32: Stroški storitev
V EUR 2020 2019
Stroški prevoznih storitev 79.877.457 27.356.509
Najemnine 1.649.929 1.648.577
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev 13.453.620 10.241.585
Stroški storitev poštnega prometa 10.583.559 10.404.681
Povračila stroškov v zvezi z delom 1.112.231 1.384.882
Stroški intelektualnih in osebnih storitev 7.514.880 5.287.210
Zavarovalne premije 5.405.669 3.755.303
Stroški bančnih storitev in plačilnega prometa 3.260.841 2.442.922
Stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentance 1.667.955 1.828.361
Stroški študentskega dela 6.185.817 5.234.407
Stroški čiščenja 2.096.955 1.681.001
Stroški cestnin in špediterskih storitev 866.805 878.070
Pristojbina AKOS 461.331 364.509
Stroški drugih storitev 30.903.304 4.166.175
Skupaj 165.040.353 76.674.192

Med drugimi stroški storitev so bili pripoznani stroški pristaniških storitev, stroški skladiščenja in drugi neposredni stroški storitev.

 Stroški revizijskih storitev

V EUR 2020 2019
Revidiranje letnega poročila 159.735 165.056
Druge storitve dajanja zagotovil 1.101 1.101
Druge nerevizijske storitve 4.800 31.500
Skupaj 165.636 197.657

Pojasnilo 33: Stroški dela
V EUR 2020 2019
Plače 141.640.237 119.111.857
Stroški pokojninskega in socialnega zavarovanja 24.313.047 19.613.528
Povračilo prehrane in prevoza 15.842.248 13.586.595
Regres za letni dopust 9.075.095 6.757.253
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 1.559.414 1.322.822
Ostali stroški dela 7.287.385 1.318.306
Skupaj 199.717.426 161.710.361

 Prejemki poslovodstva, članov nadzornega sveta in zaposlenih po individualnih pogodbah v Skupini Pošta Slovenije brez 
Skupine Intereuropa 

V EUR 2020 2019
Poslovodstvo 636.803 870.205
Nadzorni svet 135.823 147.758
Zaposleni po individualnih pogodbah 2.877.612 2.420.574
Skupaj 3.650.238 3.438.537
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Prejemki poslovodstva, članov nadzornega sveta in zaposlenih po individualnih pogodbah za Skupino Intereuropa so razkriti v letnem 
poročilu Skupine Intereuropa, zato jih na tem mestu ne razkrivamo.
Skupina članom poslovodstva, članom nadzornega sveta in zaposlenim po individualni pogodbi ni odobrila predujmov, posojil ali 
poroštev. 

 Prejemki poslovodstva 

V EUR Bruto 
 plača (1)

Spremenljivi 
del plače (2) Bonitete (3)

Skupaj 
 bruto plača 

(1+2+3)

Skupaj  
neto*

Povračila 
stroškov, 

regres, drugi 
prejemki

Pošta Slovenije d.o.o.
Boris NOVAK 95.326 - 5.055 100.381 49.193 2.582
Andrej RIHTER 85.438 - 6.837 92.275 43.932 2.848
Vinko FILIPIČ 85.429 - 3.433 88.862 47.742 2.716
PS Moj Paket d.o.o.
Aleksander MAJHEN** - - - - 9.800 13.954
IPPS d.o.o.
Janez ZIDAR 61.790 17.583 3.162 82.535 35.298 1.260
APS PLUS d.o.o.
Boštjan GRUDEN (do 30. 6. 2020) 39.742 - 524 40.266 23.811 1.646
Iztok RENČELJ (od 8. 8. 2020)** - - - - - 4.624
EPPS, d.o.o.
Vili HRIBERNIK 66.834 6.723 2.376 75.933 41.198 1.260
PS Logistika d.o.o.
Damijan VAJS (do 30. 6. 2020) 39.294 8.946 1.799 50.039 26.739 630
Damijan VAJS (od 1. 7. 2020)** - - - - 4.609 6.942
Marko GRDEN 55.568 8.327 2.896 66.791 36.160 1.260

529.421 41.579 26.082 597.082 318.482 39.722
*Znesek, ki ga družba nakaže na račun posameznika kot plačilo po akontaciji dohodnine, ki pa ne upošteva morebitnih naknadnih doplačil dohodnine posameznika.
**Po pogodbi o poslovodenju.

Prejemki poslovodstva za Skupino Intereuropa so razkriti v letnem poročilu Skupine Intereuropa, zato jih na tem mestu ne razkrivamo.

 Prejemki članov nadzornega sveta, revizijske komisije in kadrovske komisije nadzornega sveta 

V EUR

Plačilo za 
opravljanje 

funkcije – bruto 
letno (1)

Sejnine NS in 
komisij – bruto 

letno (2)

Potni stroški 
 in drugi 

prejemki (3)

Skupaj  
bruto 

 (1+2+3)

Skupaj  
neto*

Pošta Slovenije d.o.o.
Matjaž ŠIFKOVIČ 18.810 3.234 570 22.614 15.877
Dejan KASTELIC 15.589 4.543 570 20.702 14.487
Matjaž FORTIČ 16.535 4.763 2.116 23.414 16.457
Zdravko SELIČ 18.038 4.763 707 23.508 16.527
Aleš ARNEJČIČ 1.878 - 48 1.926 1.353
Dijana KOS 10.522 2.915 1.607 15.044 10.942
Božidar POGRAJC 1.878 - 48 1.926 1.353
Saša GRŽINIĆ 10.522 2.915 - 13.437 9.773
Katarina SITAR ŠUŠTAR 6.500 4.248 559 11.307 8.223
Jasna BROVČ POTOKAR - 1.890 55 1.945 1.415

100.272 29.271 6.280 135.823 96.407
*Znesek, ki ga družba nakaže na račun posameznika kot plačilo po akontaciji dohodnine, ki pa ne upošteva morebitnih naknadnih doplačil dohodnine posameznika.

Prejemki članov nadzornega sveta, članov komisij in zaposlenih po individualnih pogodbah za Skupino Intereuropa so razkriti v 
letnem poročilu Skupine Intereuropa, zato jih na tem mestu ne razkrivamo.
V letu 2020 smo evidentirali 165 evrov stroškov kotizacije za izobraževanje članov revizijske komisije. Drugih stroškov v letu 2020 ni bilo. 
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Pojasnilo 34: Amortizacija
V EUR 2020 2019
Amortizacija neopredmetenih sredstev 1.236.881 968.430
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 19.855.695 15.297.325
Amortizacija naložbenih nepremičnin 1.225.491 359.872
Amortizacija pravice do uporabe 4.261.241 3.024.500
Skupaj 26.579.308 19.650.127

Pojasnilo 35: Drugi odhodki
V EUR 2020 2019
Izguba ob izločitvi/prodaji osnovnih sredstev 165.575 108.004
Oslabitev neopredmetenih sredstev 135.658 219.738
Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 2.949.843 296.760
Oslabitev zalog 63.302 17.594
Oblikovanje rezervacij 277.455 45.350
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2.304.757 1.139.765
Odškodnine 592.982 783.493
Donacije za humanitarne, kulturne in druge namene 223.411 202.442
Drugi stroški 1.013.103 492.817
Skupaj 7.726.086 3.305.963

 Izgube zaradi oslabitve terjatev (vključno z razveljavitvami izgub ali dobičkov zaradi oslabitve)

V EUR 2020 2019
Oslabitev terjatev 358.424 386.746
Odprava oslabitve terjatev -116.171 -431.801
Skupaj 242.253 -45.055

Izgubo ob izločitvi osnovnih sredstev predstavlja negativna razlika med prodajno vrednostjo osnovnih sredstev in njihovo knjigovodsko 
vrednostjo. 
Na osnovi izdelanih cenitev nepremičnin je bila izvedena oslabitev v skupni vrednosti 2.949.843 evrov. Način preverjanja poštene 
vrednosti nepremičnin je podrobneje opisan v pojasnilu 2 Opredmetena osnovna sredstva.
Oslabitev terjatev je izračunana na podlagi poenostavljenega modela oslabitve terjatev, ki je opisan v računovodskih usmeritvah. 
Postavka Oblikovanje rezervacij predstavlja oblikovane rezervacije za tožbe iz gospodarskih sporov, pravd in delovnih sporov za 
leto 2020. 
Postavka Odškodnine vsebuje pretežno plačila nadomestil za izgubljene poštne pošiljke. 
V letu 2020 so bile izplačane donacije za kulturne, humanitarne, športne in druge namene, od tega smo največji znesek namenili 
donaciji za KUD Pošta v višini 80.000 evrov. 

4.5.8 Finančni prihodki
Pojasnilo 36: Dobiček pri izpogajanem nakupu
V EUR 2020 2019
Dobiček pri izpogajanem nakupu - 59.951.321
Skupaj - 59.951.321

V letu 2019 je prišlo do poslovne združitve, v kateri je Pošta Slovenije pridobila 72,13-odstotni delež v družbi Intereuropa d. d. 
Poštena vrednost plačane kupnine je znašala 28.748.266 evrov, poštena vrednost pridobljenih sredstev je znašala 130.595.051. Ob 
upoštevanju neobvladujočih deležev v višini 41.895.464 evrov je bil na datum prevzema v konsolidiranih izkazih pripoznan dobiček 
pri izpogajanem nakupu v višini 59.951.321 evrov.
Poslovnih združitev v letu 2020 ni bilo.

Pojasnilo 37: Finančni prihodki iz deležev v dobičku pridruženih in skupaj obvladovanih družb 
V EUR 2020 2019
Športna loterija in igre na srečo d. d. 681.997 547.605
Rail Cargo Logistics d. o. o. 785 -3.000
Skupaj 682.782 544.605

Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah se nanašajo na pripis poslovnega izida pridruženih družb.
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Pojasnilo 38: Finančni prihodki
V EUR 2020 2019
Prihodki iz deležev v drugih družbah - -2.300
Prihodki od obresti od danih posojil 161 -
Prihodki od obresti od drugih 209.302 220.323
Dobiček od prodaje finančnih naložb - 1.000
Tečajne razlike 275.780 572.102
Prihodki iz spremembe poštene vrednosti finančnih instrumentov skozi poslovni izid 1.179 -
Odprava oslabitev danih posojil 509 -
Drugi finančni prihodki 269.638 1.221
Skupaj 756.569 792.346

4.5.9 Finančni odhodki
Pojasnilo 39: Finančni odhodki
V EUR 2020 2019
Odhodki za obresti od bank 1.183.554 327.775
Odhodki za obresti od drugih 77.816 11.309
Odhodki za obresti - aktuarski izračun 146.811 250.247
Odhodki za obresti iz najemov 291.790 202.965
Oslabitev in odpisi drugih finančnih naložb 4.240 -
Oslabitev posojil, danih drugim 5.259 -
Oslabitev posojil - 9.607
Tečajne razlike 930.621 247.555
Drugi finančni odhodki 33 842
Skupaj 2.640.124 1.050.300

4.5.10 Davek od dobička in odloženi davki
Pojasnilo 40: Davek od dobička in odloženi davki
V EUR 2020 2019
Obračunani davek 1.131.158 192.668
Odloženi davek 417.997 -30.777
Davek 1.549.155 161.891
Dobiček pred obdavčitvijo 6.724.209 65.428.954
Davek, obračunan po predpisani stopnji 1.024.488 12.431.501
Davek od prihodkov, ki povečujejo davčno osnovo 5.123 -
Davek od prihodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo -285.570 -166.614
Davek od odhodkov, ki povečujejo davčno osnovo 1.494.463 393.962
Davek od odhodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo -136.314 -149.299
Davek od davčnih olajšav -787.656 -820.192
Davek od drugih prilagoditev davčne osnove -15.588 -253.741
Davek iz odprave terjatev za odložene davke 487.450 266.562
Davek iz oblikovanja terjatev za odložene davke -214.718 -149.537
Davek iz drugih postavk -22.523 -
Davek od dobička pri izpogajanem nakupu, ki zmanjšuje davčno osnovo - -11.390.751
Davek skupaj 1.549.155 161.891
Efektivna davčna stopnja 23,04 % 0 %
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 Odložene terjatve za davek

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Rezervacije 2.102.333 2.029.802
Opredmetena osnovna sredstva 1.921.592 1.974.000
Oslabitev finančnih naložb 104.384 104.000
Oslabitev terjatev 262.000 301.531
Drugo 189.004 114.000
Neizrabljene davčne izgube 4.579.282 5.148.000
Skupaj 9.158.595 9.671.334

Največji delež zajemajo odložene terjatve za davek iz davčne izgube, ki nimajo omejitve koriščenja v prihodnjih davčnih obdobjih (letih). 
Vrednost neizkoriščenih davčnih izgub na dan 31. decembra 2020 znaša 101.546 tisoč evrov. Za neizkoriščene davčne izgube v višini 
24.101 tisoč evrov so bile pripoznane odložene terjatve za davek v višini 4.579 tisoč evrov, za preostali znesek davčne izgube pa 
odložene terjatve za davek niso bile pripoznane.
Poslovodska ocena odprave terjatev za odloženi davek iz davčne izgube preteklih let temelji na podatkih projekcije poslovanja družb 
v naslednjih obdobjih, pri čemer so bile upoštevane naslednje predpostavke:
• koriščenje davčne izgube do leta 2025 ob upoštevanju veljavne davčne stopnje,
• spremenjena zakonodaja od leta 2020, ki dopušča koriščenje davčne izgube in drugih olajšav največ v višini 63 odstotkov davčne 

osnove, predvidene prodaje nekaterih nepremičnin.
V primeru bistvenih odmikov od predvidenih rezultatov poslovanja v obdobju projekcije bo koriščenje davčne izgube ponovno 
ocenjeno in ustrezno popravljena vrednost terjatev za odloženi davek iz naslova davčne izgube.

 Gibanje odloženih terjatev za davek za leto 2020

V EUR Stanje na dan  
1. 1. 2020

Črpanje v letu 
2020

Odprava v letu 
2020

Oblikovanje v 
letu 2020

Stanje na dan  
31. 12. 2020

Rezervacije 2.029.802 -167.356 -4.505 244.392 2.102.333
Opredmetena osnovna sredstva 1.974.000 -52.408 - - 1.921.592
Oslabitev finančnih naložb 104.000 - - 384 104.384
Oslabitev terjatev 301.531 -6.152 -38.437 5.058 262.000
Drugo 114.000 - - 75.004 189.004
Neizrabljene davčne izgube 5.148.000 -382.718 -186.000 - 4.579.282
Skupaj 9.671.334 -608.634 -228.942 324.838 9.158.595

 Gibanje odloženih terjatev za davek za leto 2019

Stanje na dan 
1. 1. 2019

Povečanje 
zaradi 

poslovne 
združitve

Črpanje v 
letu 2019

Odprava v 
letu 2019

Oblikovanje 
v letu 2019

Stanje na dan 
31. 12. 2019

Rezervacije 1.662.350 249.000 -131.710 -8.160 258.322 2.029.802
Opredmetena osnovna sredstva - 1.981.000 - -7.000 - 1.974.000
Oslabitev finančnih naložb - 104.000 - 0 - 104.000
Oslabitev terjatev 260.644 8.000 -4.346 -26.491 63.724 301.531
Drugo - 104.000 - - 10.000 114.000
Neizrabljene davčne izgube - 5.123.000 - - 25.000 5.148.000
Skupaj 1.922.994 7.569.000 -136.056 -41.651 357.047 9.671.334

 Vpliv oblikovanja odloženih terjatev za davek na izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa 

V EUR Stanje na dan 1. 
1. 2020 Tečajne razlike

Pripoznano 
v izkazu 

poslovnega 
izida

Pripoznano 
v drugem 

vseobsegajočem 
donosu

Stanje na dan 
31. 12. 2020

Rezervacije 2.029.802 -1.533 -42.225 116.289 2.102.333
Opredmetena osnovna sredstva 1.974.000 -29.962 -22.446 - 1.921.592
Oslabitev finančnih naložb 104.000 384 - - 104.384
Oslabitev terjatev 301.531 -5.824 -33.707 - 262.000
Drugo 114.000 -126 75.130 - 189.004
Neizrabljene davčne izgube 5.148.000 -3.456 -379.262 -186.000 4.579.282
Skupaj 9.671.334 -40.517 -402.510 -69.711 9.158.595
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 Odložene obveznosti za davek

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Odložene obveznosti iz naslova osnovnih sredstev 12.592.104 12.771.958
Skupaj 12.592.104 12.771.958

Postavka odloženih obveznosti iz naslova osnovnih sredstev predstavlja odložene obveznosti za davek, pripoznane ob poslovni 
združitvi kot razlika med pošteno in knjigovodsko vrednostjo.

 Gibanje odloženih obveznosti za davek za leto 2020

V EUR Stanje na dan 
1. 1. 2020 Prilagoditev Črpanje 

 v letu 2020
Odprava  

v letu 2020
Oblikovanje 
v letu 2020

Stanje na dan  
31. 12. 2020

Odložene obveznosti iz naslova osnovnih 
sredstev

12.771.958 68.085 -126.952 -120.987 - 12.592.104

Skupaj 12.771.958 68.085 -126.952 -120.987 - 12.592.104

Pojasnilo 41: Spremembe v drugem vseobsegajočem donosu
Postavke v drugem vseobsegajočem donosu, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid, so pripoznani nerealizirani aktuarski 
dobički oziroma izgube, ki se nanašajo na rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in na odložene davke, ki so oblikovani za začasne 
razlike med davčno vrednostjo aktuarskih dobičkov oziroma izgub, ki se pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu. 
Postavke v drugem vseobsegajočem donosu, ki bodo pozneje razvrščene v poslovni izid, se nanašajo na zneske iz prevrednotenja 
finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa in na uskupinjevalne prevedbene tečajne razlike.

4.5.11 Pojasnilo k izkazu gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala ima v skladu z MSRP obliko sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala.
Dividende v letu 2020 niso bile izplačane.
Odkup neobvladujočih deležev je povzročil povečanje prenesenega dobička.
Sprememba rezerv za pošteno vrednost se nanaša na prevrednotenje nekratkoročnih finančnih naložb in na pripoznanje nerealiziranih 
aktuarskih dobičkov oziroma izgub iz naslova rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in odložene davke, ki so oblikovani za začasne 
razlike med davčno vrednostjo aktuarskih dobičkov oziroma izgub. 
Razporeditev preostalega čistega dobička na druge sestavine kapitala: v skladu s 64. in 230. členom ZGD-1 se je zaradi prenosa v 
zakonske rezerve znižal čisti dobiček tekočega leta.
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4.6 DOLOČANJE POŠTENE VREDNOSTI IN FINANČNA TVEGANJA

Področje tveganja Opis tveganja Ukrepi za obvladovanje tveganja Izpostavljenost
Kreditno tveganje Nepravočasna 

poravnava 
zapadlih terjatev ali 
neporavnava.

Sprotna in ažurna izterjava, poglobljeno delo na področju kompenzacij, 
sklepanje dogovorov o poravnavi, čim ugodnejši koeficient obračanja 
terjatev. Preventivno delovanje s preverjanjem bonitet, postavljanjem 
kreditnih limitov in pridobivanjem instrumentov zavarovanja, aktivno 
spremljanje stanja naših terjatev, redno izvajanje postopkov izterjav, 
centralno obvladovanje kupcev za večje družbe v Skupini.

Majhna

Valutno tveganje Vpliv sprememb 
tečajev tujih valut na 
poslovni izid.

Zaradi nizkega prometa v tuji valuti Skupina ukrepov, kot so varovanje 
valutnih tveganj, nakup drugih valut v trenutku oddaje, spremljanje 
kazalcev mednarodnih trgov, ni izvajala. Ni uporabljala valutnega ščitenja, 
saj Skupina sklepa predvsem pogodbe v stabilnih valutah. Opomba: Izjema 
sta odvisni družbi v Ukrajini, kjer so finančne obveznosti nominirane v EUR, 
poslovanje pa ni pretežno vezano na EUR in domača valuta ni stabilna.

Majhna

Obrestno tveganje Nedoseganje 
obrestnih mer (OM) 
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, izdelan krizni scenarij v primeru zanihanja OM za 50 odstotkov.

Majhna

Tveganje plačilne 
sposobnosti

Neusklajena 
likvidnost oziroma 
dospelost sredstev 
in obveznosti do 
virov sredstev lahko 
povzroči plačilno 
nesposobnost.

Najem kreditov, nadzor nad izvedbo investicij, redna izterjava domačih in 
tujih kupcev, koriščenje depozitov. Vse aktivnosti Skupine so usmerjene v 
stalen nadzor, planiranje likvidnosti in urejene odnose do vseh deležnikov, 
zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti, stalno 
spremljanje likvidnosti, napoved denarnega toka, ustrezno visoke kreditne 
linije za uravnavanje kratkoročnih likvidnostnih nihanj, primerno višino in 
ročnost dolgoročnih posojil, redne stike z bankami upnicami.

Majhna

Kreditno tveganje

Kreditno tveganje je tveganje, da bodo družbe v Skupini utrpele finančno izgubo, če stranka ne bo izpolnila pogodbenih obveznosti. 
Kreditno tveganje nastane predvsem zaradi terjatev do strank.
Zaradi družbenoekonomskega okolja in tudi vpliva COVIDA-19 posvečamo posebno pozornost kreditnemu tveganju. Skupina je 
tudi v letu 2020 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 (brez terjatev do zaposlenih, države in danih predujmov) je bila izpostavljena kreditnemu 
tveganju in je bila na datum poročanja naslednja: 

V EUR Pojasnilo 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Dana posojila in depoziti 6, 12 10.485.771 1.501.006
Popravek vrednosti danih posojil in depozitov 6, 12 -407.283 -1.607
Terjatve do kupcev 7, 13 75.482.792 77.424.277
Popravek vrednosti terjatev do kupcev 7, 13 -6.410.906 -7.455.812
Druge poslovne terjatve 7, 13 2.217.629 3.474.567
Popravek vrednosti drugih poslovnih terjatev 7, 13 -722.332 -812.473
Denar in denarni ustrezniki 16 77.550.619 50.603.445
Nezaračunani prihodki 10 11.355.189 7.993.479
Popravek vrednosti nezaračunanih prihodkov 10 -53.109 -64.400
Skupaj 169.498.370 132.662.482

Skupina svojih terjatev v glavnem ne zavaruje, razen terjatev do kupcev s slabšo bonitetno oceno. Višina zavarovanih terjatev v letu 
2020 znaša 5.422.157 evrov in se pretežno nanaša na Skupino Intereuropa.
Struktura terjatev po zapadlosti je razvidna iz naslednje tabele.
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 Terjatve do kupcev (kratkoročne in nekratkoročne) po rokih, zapadlih za plačilo

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nezapadle terjatve 59.857.046 56.238.575
Zapadle terjatve 15.622.756 21.185.702
- do 30 dni 5.273.913 8.865.465
- od 31 do 60 dni 1.687.153 1.155.282
- od 61 do 90 dni 762.136 2.489.595
- od 91 do 180 dni 1.467.176 1.643.073
- od 181 do 365 dni 1.191.996 5.156.863
- nad 365 dni 5.240.382 1.862.424
Tečajne razlike 2.990 13.000
Skupaj 75.482.792 77.424.277

 Terjatve za obresti in druge terjatve (kratkoročne in nekratkoročne) po rokih, zapadlih za plačilo

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nezapadle terjatve 943.553 1.962.894
Zapadle terjatve 1.274.076 1.511.673
- do 30 dni 109.868 105.759
- od 31 do 60 dni 5.102 1.280
- od 61 do 90 dni 2.453 10.052
- od 91 do 180 dni 13.449 53.438
- od 181 do 365 dni 375.149 515.322
- nad 365 dni 768.055 825.822
Skupaj 2.217.629 3.474.567

Poslovne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo, so izkazane v bruto vrednosti. 

 Gibanje popravka vrednosti poslovnih terjatev (nekratkoročnih in kratkoročnih)

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Stanje na koncu preteklega poslovnega leta 8.268.285 3.241.546
Prehod na MSRP 9 -
Stanje 1. 1. 8.268.285 3.241.546
Povečanje zaradi poslovne združitve - 5.680.000
Drugo -61.192 -
Odpisi -1.299.321 -606.127
Plačila terjatev -5.727 -7.964
Izguba zaradi oslabitve terjatev 358.424 394.632
Razveljavitev izgub zaradi oslabitve -104.880 -431.801
Tečajne razlike -22.351 -2.001
Stanje 31. 12. 7.133.238 8.268.285

 Gibanje popravka vrednosti sredstev iz pogodb s kupci

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Stanje na koncu preteklega poslovnega leta 64.000 72.286
Stanje 1. 1. 64.000 72.286
Izguba zaradi oslabitve terjatev - -7.886
Razveljavitev izgub zaradi oslabitve -11.291 -
Stanje 31. 12. 53.109 64.400

 Gibanje popravka vrednosti finančnih terjatev (nekratkoročnih in kratkoročnih)

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Stanje na koncu preteklega poslovnega leta 405.813 404.206
Stanje 1. 1. 405.813 404.206
Izguba zaradi oslabitve terjatev 1.649 1.607
Razveljavitev izgub zaradi oslabitve -514
Tečajne razlike 335
Stanje 31. 12. 407.283 405.813

Računovodsko poročilo Skupine Pošta Slovenije



- 133 -

Valutno tveganje

Obvladujoča družba Pošta Slovenije je kot vsi poštni operaterji vključena 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 deviznih tečajev (brez terjatev in obveznosti do zaposlenih, države in 
za predujme)

V EUR 31. 12. 2020 EUR USD HRK SDR* OSTALO
Denar in denarni ustrezniki 77.550.619 71.431.709 490.414 5.331.632 - 296.864
Kratkoročne poslovne terjatve 70.011.836 61.583.682 357.254 3.732.774 2.412.815 1.925.311
Nekratkoročne poslovne terjatve 555.347 552.441 - - - 2.906
Kratkoročne finančne terjatve 9.603.406 9.602.640 - - - 766
Nekratkoročne finančne terjatve 475.082 422.111 - 39.279 - 13.692
Kratkoročne poslovne obveznosti -34.482.974 -27.895.858 -488.798 -2.870.115 -1.300.105 -1.928.098
Nekratkoročne poslovne obveznosti -151.736 -151.736 - - - -
Kratkoročne finančne obveznosti -17.348.079 -16.914.625 - -57.542 - -375.912
Nekratkoročne finančne obveznosti -116.887.034 -115.827.658 - -117.308 - -942.068
Izpostavljenost izkaza finančnega položaja -10.673.533 -17.197.294 358.870 6.058.720 1.112.710 -1.006.539
*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. 2019 EUR USD HRK SDR* OSTALO
Denar in denarni ustrezniki 50.603.445 47.793.575 272.753 1.433.079 - 1.104.038
Kratkoročne poslovne terjatve 72.006.480 61.224.061 102.597 4.356.158 3.227.664 3.096.000
Nekratkoročne poslovne terjatve 624.079 612.079 - - - 12.000
Kratkoročne finančne terjatve 1.010.000 1.009.000 - - - 1.000
Nekratkoročne finančne terjatve 489.399 426.684 - 9.715 - 53.000
Kratkoročne poslovne obveznosti -36.963.976 -29.810.315 -2.118 -4.241.288 -914.859 -1.995.396
Nekratkoročne poslovne obveznosti -1.228.713 -1.228.713 - - - -
Kratkoročne finančne obveznosti -66.754.989 -65.897.315 - -346.674 - -511.000
Nekratkoročne finančne obveznosti -45.746.768 -44.679.773 - -759.995 - -307.000
Izpostavljenost izkaza finančnega položaja -25.961.043 -30.550.717 373.232 450.995 2.312.805 1.452.642
*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.

Neugodna sprememba tečaja EUR proti USD, HRK, SDR in RSD za 10 odstotkov na dan 31. decembra 2020 bi zmanjšala poslovni 
izid za 666.615 evrov.

Obrestno tveganje

Izpostavljenost obrestnemu tveganju, ki predstavlja nevarnost sprememb obrestnih mer, je razvidna iz spodnje tabele:

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Finančni instrumenti, obrestovani po fiksni obrestni meri
Finančne terjatve 10.013.488 1.434.399
Denar in denarni ustrezniki 77.550.619 50.603.445
Finančne obveznosti -10.869.443 -12.484.930
Neto finančni instrumenti po fiksni obrestni meri 76.694.664 39.552.914
Finančni instrumenti, obrestovani po variabilni obrestni meri
Finančne terjatve 65.000 65.000
Finančne obveznosti -123.365.671 -100.016.827
Neto finančni instrumenti po variabilni obrestni meri -123.300.671 -99.951.827

 Analiza občutljivosti in vpliv na poslovni izid iz rednega poslovanja

V EUR Posojilo na dan  
31. 12. 2020

Porast OM 
za 0,1 odst. točke

Porast OM  
za 0,25 odst. točke

Porast OM  
za 0,5 odst. točke

6 M EURIBOR 67.715.875 - - -
3 M EURIBOR 54.850.000 - - -
1 M BELIBOR* 799.796 -800 -1.999 -3.999
Skupaj 123.365.671 -800 -1.999 -3.999
*Referenčna obrestna mera na srbskem medbančnem trgu
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Analiza prikazuje, za koliko bi se spremenil poslovni izid Skupine, če bi se obrestna mera, ki je veljavna na 31. decembra 2020, 
spremenila za 0,1 odstotne točke, 0,25 odstotne točke in 0,5 odstotne točke. Ker sta 6-mesečni in 3-mesečni EURIBOR na dan 31. 
decembra 2020 znašala manj kot 0,5 odstotka, vpliva spremembe obrestne mere na poslovni izid na dan 31. decembra 2020 ne bi 
bilo. Sprememba mesečnega BELIBOR-a pa bi povzročila spremembo poslovnega izida, kot je razvidno iz zgornje tabele. Mesečni 
BELIBOR je na dan 31. decembra 2020 znašal 0,6 odstotka.

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje, 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 letu 2020 
povezanih predvsem s pandemijo COVIDA-19, je to tveganje tesno povezano s kreditnim tveganjem. Navedeno tveganje Skupina 
obvladuje s skrbnim načrtovanjem denarnih tokov (investicije, obvladovanje kreditnega tveganja in tekočega poslovanja). 

V EUR

Knjigovodska 
vrednost  

na dan  
31. 12. 2020

Pogodbeni 
denarni 

tokovi skupaj

Od 0 do 6 
mesecev

Od 6 do 12 
mesecev Od 1 do 5 let Nad 5 let

Prejeta posojila od bank in drugih 123.276.143 128.266.698 6.927.795 7.471.495 84.499.783 29.367.625
Finančne obveznosti iz najema 10.533.884 10.558.115 2.525.978 1.918.358 6.113.779 -
Obveznosti za dividende in druge deleže 425.086 425.087 5.142 419.945 - -
Obveznosti do dobaviteljev 29.324.299 30.080.067 29.939.610 24.647 93.098 22.712
Druge poslovne obveznosti* 5.310.410 5.310.410 5.146.229 12.445 151.736 -
Skupaj 168.869.822 174.640.376 44.544.754 9.846.890 90.858.396 29.390.337
*Brez obveznosti do zaposlenih, države in prejetih predujmov

V EUR

Knjigovodska 
vrednost  

na dan  
31. 12. 2019

Pogodbeni 
denarni 

tokovi skupaj

Od 0 do 6 
mesecev

Od 6 do 12 
mesecev Od 1 do 5 let Nad 5 let

Prejeta posojila od bank in drugih 99.855.609 101.405.120 59.884.819 3.137.716 26.495.790 11.886.795
Finančne obveznosti iz najema 12.208.148 12.884.517 3.262.472 1.723.473 7.898.572 -
Obveznosti za dividende in druge deleže 438.000 438.000 438.000 - - -
Obveznosti do dobaviteljev 32.795.345 33.592.345 33.383.345 69.000 71.000 69.000
Druge poslovne obveznosti* 5.397.345 5.411.344 4.384.567 - 1.026.777 -
Skupaj 150.694.451 153.731.326 101.353.203 4.930.189 35.492.139 11.955.795
*Brez obveznosti do zaposlenih, države in prejetih predujmov

Določanje poštene vrednosti

Glede na računovodske usmeritve Skupine in razčlenitve je treba določiti poštene vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih 
sredstev in obveznosti.
Poštene vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja je Skupina določila na način, ki je opisan v 
nadaljevanju. 

Zemljišča in naložbene nepremičnine
Poštena vrednost zemljišč in naložbenih nepremičnin je za pretežni del teh nepremičnin ugotovljena na podlagi izdelanih cenitev, 
pri katerih je bila ugotovljena nadomestljiva tržna vrednost.

Druge nekratkoročne finančne naložbe
Poštena vrednost drugih nekratkoročnih finančnih naložb se določa glede na zaključni borzni tečaj na dan poročanja.

Finančne obveznosti
Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti bodočih izplačil glavnice in obresti, diskontiranih 
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. 
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 Poštena vrednost

2020 2019

V EUR Knjigovodska 
vrednost

Poštena  
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
 vrednost

Nekratkoročne finančne naložbe 2.773.201 2.773.201 2.734.434 2.734.434
Naložbene nepremičnine 33.160.030 33.160.030 35.185.013 35.185.013
Nekratkoročne finančne terjatve 475.082 475.082 489.399 489.399
Nekratkoročne poslovne terjatve 509.613 509.613 624.079 624.079
Kratkoročne finančne terjatve 9.603.406 9.603.406 1.010.000 1.010.000
Kratkoročne poslovne terjatve 75.250.781 75.250.781 73.918.327 73.918.327
Denar in denarni ustrezniki 77.550.619 77.550.619 50.603.445 50.603.445
Nekratkoročne finančne obveznosti -116.887.035 -116.887.035 -45.746.768 -45.746.768
Nekratkoročne poslovne obveznosti -1.162.068 -1.162.068 -1.228.713 -1.228.713
Kratkoročne finančne obveznosti -17.348.079 -17.348.079 -66.754.988 -66.754.988
Kratkoročne poslovne obveznosti -59.169.165 -59.169.165 -56.948.257 -56.948.257
Skupaj 4.756.385 4.756.385 -6.114.029 -6.114.029

 Poštena vrednost sredstev

V EUR
2020 2019

1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven
Sredstva, merjena po pošteni vrednosti
Nekratkoročne finančne naložbe 44.400 - 2.728.801 49.284 - 2.685.150

44.400 - 2.728.801 49.284 - 2.685.150
Sredstva, za katera je poštena vrednost razkrita
Nekratkoročne finančne terjatve - - 475.082 - - 489.399
Nekratkoročne poslovne terjatve - - 509.613 - - 624.079
Kratkoročne finančne terjatve - - 9.603.406 - - -1.010.000
Kratkoročne poslovne terjatve - - 75.250.781 - - 73.918.327
Denar in denarni ustrezniki 77.550.619 - - 50.603.445 - -

77.550.619 - 85.838.882 50.603.445 - 76.041.805
Skupaj 77.595.019 - 88.567.683 50.652.729 - 78.726.955

 Poštena vrednost naložbenih nepremičnin 

V EUR
2020 2019

1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven
Sredstva, za katera je poštena vrednost razkrita
Naložbene nepremičnine 33.160.030 - - 35.185.013
Skupaj 33.160.030 - - 35.185.013

 Poštena vrednost obveznosti 

V EUR
2020 2019

1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven
Sredstva, za katera je poštena vrednost razkrita
Nekratkoročne finančne obveznosti - - 116.887.035 - - 45.746.768
Nekratkoročne poslovne obveznosti - - 1.162.068 - - 1.228.713
Kratkoročne finančne obveznosti - - 17.348.079 - - 66.754.988
Kratkoročne poslovne obveznosti - - 59.169.165 - - 56.948.257
Skupaj - - 194.566.347 - - 170.678.726

Sredstva in obveznosti uvrščamo glede na izračun njihove poštene vrednosti v tri ravni:
• prva raven – sredstva po tržni ceni (uporaba objavljenih cen, ki se pojavljajo na aktivnem trgu za enaka sredstva in obveznosti),
• druga raven – sredstva, ki se ne uvrščajo v prvo raven, njihova vrednost pa je določena neposredno ali posredno na podlagi 

primerljivih tržnih podatkov,
• tretja raven – sredstva, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov in jih zato ni mogoče uvrstiti v prvo ali drugo raven.

Poštena vrednost kratkoročnih sredstev in obveznosti je enaka njihovi knjigovodski vrednosti. Poštena vrednost naložbenih nepremičnin 
se ugotavlja na podlagi cenitev, ki jih pripravijo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin. Za naložbene nepremičnine, katerih 
poštena vrednost je bila ocenjena, je cenilec uporabil metodo tržnih primerjav ter na donosu zasnovan način, pri čemer so bili podatki 
o primerljivih prodajah korigirani glede na lastnosti posamezne nepremičnine (velikost, lokacija, namen itd.). 
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4.7 POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI

Posli s pridruženimi družbami

 Stanje terjatev in obveznosti do pridruženih družb

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Kratkoročne poslovne terjatve
Pridružena družba 11.501 87.245
Ostalo - 116.000
Kratkoročne poslovne obveznosti
Pridružena družba 18.352 479.322

 Prihodki in odhodki s pridruženimi družbami

V EUR 2020 2019
Prihodki od prodaje
Pridružena družba 224.454 584.738
Ostalo - 110.000
Stroški storitev
Pridružena družba - 479.322
Ostalo - 1.574
Finančni prihodki iz deležev
Pridružena družba 552.648 610.342

Posli z drugimi povezanimi osebami

Obvladujoča družba Pošta Slovenije je v 100-odstotni lasti RS. Prek lastnika je povezana z vsemi družbami, ki so v pretežni državni 
lasti (najmanj 20-odstotni lastniški delež). Seznam teh družb je objavljen na spletni strani SDH (https://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-
nalozb/seznam-nalozb).
Skupna vrednost poslov z družbami, ki so v pretežni državni lasti, je prikazana v spodnjih tabelah.

 Stanje terjatev in obveznosti na dan izkaza finančnega položaja

V EUR 2020 2019
Poslovne terjatve 2.791.637 2.672.884
Finančne terjatve - 82.054
Sredstva 2.791.637 2.754.938
Poslovne obveznosti 2.448.706 3.936.116
Finančne obveznosti 111.376.647 66.420.771
Obveznosti 113.825.353 70.356.887

 Promet terjatev in obveznosti

V EUR 2020 2019
Promet terjatev 13.598.359 15.257.122
Promet obveznosti 17.424.839 20.214.356
Skupaj 31.023.198 35.471.477

 Stanje terjatev in obveznosti na dan izkaza finančnega položaja za povezane osebe poslovodnih oseb
V EUR 2020 2019
Poslovne terjatve 655 24.498
Finančne terjatve - -
Sredstva 655 24.498
Poslovne obveznosti 1.693 4.234
Finančne obveznosti - -
Obveznosti 1.693 4.234

 Promet terjatev in obveznosti za povezane osebe poslovodnih oseb

V EUR 2020 2019
Promet terjatev 68.067 166.414
Promet obveznosti 15.461 20.782
Skupaj 83.528 187.196
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4.8 DOGODKI PO DATUMU IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA

1. Z januarjem 2021 se je pričela centralizacija določenih podpornih funkcij Pošte Slovenije in Intereurope. Tako se je del dejavnosti 
in s tem tudi del zaposlenih iz Intereurope preneslo na Pošto Slovenije in s 1. januarjem pričelo združeno delovati na šestih 
podpornih funkcijah na ravni Pošte Slovenije. Na Pošto Slovenijo kot novega delodajalca je skupno prešlo 16 sodelavcev iz 
dosedanjih podpornih služb Intereurope.

2. V skladu s strategijo razvoja storitev na področju informacijskih tehnologij smo začeli s poenotenjem ponudbe informacijskih 
storitev, ki smo jih doslej ponujali pod blagovnima znamkama Posita in APS PLUS. Družbo APS PLUS, napredne poštne storitve, 
smo preimenovali v družbo Posita, informacijske rešitve. Posita je postala blagovna znamka za celovito digitalno poslovanje. Na 
družbo Posita bomo v prihodnjem obdobju postopoma prenesli izvajanje vseh storitev informacijske infrastrukture ter računalništva 
v oblaku, ki jih ponujamo pod blagovno znamko Posita, ter storitev za digitalno poslovanje, kot so storitve zaupanja PoštarCA, 
akreditirana varna hramba ter izmenjava in vročanje elektronskih dokumentov. Družba bo ob tem ohranila izvajanje dosedanjega 
nabora informacijskih storitev podjetja APS PLUS, kot so brezpapirno poslovanje ter poslovne rešitve SAP.

3. V družbi Posita (APS PLUS) je Pošta Slovenije z vplačili v kapital v višini 5,3 milijona evrov povečala osnovni kapital družbe. 
4. V marcu 2021 je SDH sprejel spremembo Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. Nadzorni svet Pošte Slovenije ima po 

novem devet članov. Ustanovitelj imenuje šest članov, tri člane pa svet delavcev Pošte Slovenije.
5. V marcu 2021 je prišlo do zamenjave nadzornega sveta Pošte Slovenije. Predstavniki kapitala so Matjaž Fortič, Tomaž Kokot, Aleš 

Buležan, Franci Mihelič, Ervin Renko in Tomaž Kostanjevec, predstavnika sveta delavcev pa Dijana Kos in Saša Gržinić. Predsednik 
nadzornega sveta je postal Tomaž Kokot, njegov namestnik pa Franci Mihelič. 
V mesecu aprilu je bila kot tretji član predstavnikov sveta delavcev izvoljena Vlasta Vidrih.

6. Vodenje Pošte Slovenije je s 1. aprilom 2021 prevzel dosedanji predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije Tomaž Kokot, ki ga 
je nadzorni svet na svoji seji 30. marca 2021 imenoval za začasnega generalnega direktorja. 

7. Nadzorni svet družbe Intereuropa d. d. je 31. marca 2021 prejel odstopno izjavo mag. Borisa Novaka z mesta predsednika in člana 
nadzornega sveta družbe Intereuropa d. d.

8. Aprila 2021 je odvisna družba Intereuropa d. o. o. Zagreb sklenila pogodbo za nakup zemljišča v Industrijski coni Kukuljanovo za 
postavitev logističnega centra. Isti dan je tudi sklenila pogodbo za prodajo obstoječe lokacije Dražice, ki jo na osnovi najema še 
naprej uporablja za svojo dejavnost do preselitve v novi logistični center.

9. Epidemija COVIDA-19 se nadaljuje tudi v letu 2021 in s tem izvajanje vseh aktivnosti in ukrepov za preprečitev širjenja epidemije. 
COVID-19 bo vplival na poslovanje Skupine Pošta Slovenije tudi v letu 2021, ocenjujemo pa, da bo poslovni načrt za leto 2021 
kljub temu dosežen.

10. Pošta Slovenije kot delodajalec in oba reprezentativna sindikata SDPZ in SPD so v marcu začeli pogajanja o novi Kolektivni 
pogodbi Pošte Slovenije d. o. o., kar je v skladu z zavezami 13. člena Dogovora o ukrepih za zagotovitev vzdržnosti poslovanja 
Pošte Slovenije d. o. o. in IPPS d. o. o. v letu 2020 in 2021, s katerim se je veljavnost sedanje kolektivne pogodbe podaljšala do 31. 
decembra 2021. Cilj pogajanj je sklenitev nove kolektivne pogodbe pred iztekom leta 2021, pri čemer se uravnotežijo pričakovanja 
socialnih partnerjev, upoštevajoč položaj družbe na trgu. Nova kolektivna pogodba bo veljala od 1. januarja 2022 in bo vplivala 
na nekoliko višje stroške poslovanja družbe.

Računovodsko poročilo Skupine Pošta Slovenije



5.5.
Morda sem na poti sama, toda z 
več kot 7.900 predanimi sodelavci 
vsak izziv hitro pretovorimo v 
priložnost.

Ustvarjamo odprto, spoštljivo in odgovorno 

podjetniško kulturo. Zavedamo se, da je ključ do 

zadovoljnih strank v zadovoljnih zaposlenih, zato 

vsakemu posamezniku nudimo prostor za osebni 

razvoj in karierno napredovanje.
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5.1 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA ZA POŠTO SLOVENIJE
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5.2 IZJAVA POSLOVODSTVA POŠTE SLOVENIJE D. O. O. 
 O ODGOVORNOSTI IN NEOŠKODOVANJU 

Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. je odgovorno za pripravo letnega poročila Pošte Slovenije d. o. o. za leto 2020 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 Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.
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 2020.
Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. je odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za 
zavarovanje premoženja in drugih sredstev. Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. 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 
Mednarodnimi standardi računovodskega 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 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 odgovorno za pripravo letnega poročila Pošte Slovenije za leto 2020. Z njim se strinjamo in 
to potrjujemo s svojim podpisom.

Maribor, 24. 5. 2021

Vinko Filipič    Mag. Andrej Rihter   Tomaž Kokot, mag.  
član poslovodstva    član poslovodstva    začasni generalni direktor
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5.3 RAČUNOVODSKI IZKAZI POŠTE SLOVENIJE

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

5.3.1 Izkaz finančnega položaja
V EUR Pojasnilo 31. 12. 2020 31. 12. 2019
SREDSTVA
Nekratkoročna sredstva
Neopredmetena sredstva 1 1.341.566 570.527 
Opredmetena osnovna sredstva 2 174.894.305 177.289.301 
Naložbene nepremičnine 3 7.459.240 8.337.887 
Finančne naložbe v odvisne družbe 4 50.875.151 44.162.778 
Finančne naložbe v pridružene družbe 5 111.009 111.009 
Druge finančne naložbe 6 48.935 53.819 
Finančne terjatve 7 422.111 421.441 
Poslovne terjatve 8 264.212 369.941 
Druga sredstva 9 477.093 426.144 
Odložene terjatve za davek 39 2.487.134 2.329.860 

238.380.756 234.072.707 
Kratkoročna sredstva
Sredstva za prodajo 10 754.679 195.592 
Sredstva iz pogodb s kupci 11 10.785.400 7.396.079 
Zaloge 12 1.616.990 1.393.750 
Finančne terjatve 13 7.300.000 -
Poslovne terjatve 14 42.263.933 39.438.066 
Predujmi in druga sredstva 15 943.676 5.093.216 
Denar in denarni ustrezniki 16 61.084.770 38.879.623 

124.749.448 92.396.326 
Sredstva skupaj 363.130.204 326.469.033 

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

V EUR Pojasnilo 31. 12. 2020 31. 12. 2019
KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Kapital 17
Osnovni kapital 121.472.482 121.472.482 
Kapitalske rezerve 79.326.851 79.326.851 
Zakonske rezerve 1.689.398 1.532.883 
Rezerve za pošteno vrednost -3.177.478 -2.325.347
Zadržani poslovni izid 19.366.230 16.521.707 

218.677.483 216.528.576 
Nekratkoročne obveznosti
Rezervacije 18 18.773.865 17.290.110 
Odloženi prihodki 19 147.991 158.204 
Finančne obveznosti 20 61.767.226 42.703.837
Poslovne obveznosti 21 877.504 935.293 

81.566.586 61.087.444
Kratkoročne obveznosti
Finančne obveznosti 22 12.633.822 7.583.141
Poslovne obveznosti 23 35.991.639 31.441.372
Obveznosti za davek od dohodka 24 30.061 -
Obveznosti iz pogodb s kupci 25 171.512 89.048 
Odloženi prihodki 26 193.716 313.271 
Druge obveznosti 27 13.865.385 9.426.181

62.886.135 48.853.013
Obveznosti skupaj 144.452.721 109.940.457
Kapital in obveznosti skupaj 363.130.204 326.469.033

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi. 
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5.3.2 Izkaz poslovnega izida
V EUR Pojasnilo 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Poslovni prihodki
Prihodki od prodaje 29 240.603.293 236.015.959
Drugi prihodki 30 9.488.586 1.667.512

250.091.879 237.683.471
Poslovni odhodki
Nabavna vrednost prodanega blaga 31 467.273 490.148
Stroški materiala in energije 31 11.779.101 10.841.299
Stroški storitev 32 60.196.307 61.412.374
Stroški dela 33 154.243.814 142.552.943
Amortizacija 34 17.934.995 16.366.513
Izgube zaradi oslabitve terjatev (vključno z razveljavitvami izgub ali dobičkov zaradi 
oslabitve)

35 -53.300 269.670

Drugi odhodki 35 5.393.250 1.955.785
249.961.440 233.888.732

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 130.439 3.794.739
Finančni prihodki iz deležev v dobičku odvisnih, pridruženih in skupaj 
obvladovanih družb

36 3.941.225 641.802 

Finančni prihodki 37 817.935 512.334 
Finančni odhodki 38 1.783.993 718.774
POSLOVNI IZID IZ FINANCIRANJA 2.975.167 435.362
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO 3.105.606 4.230.101
Obračunani davek 39 30.061 -
Odloženi davek 39 -54.766 73.078 
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 3.130.311 4.157.023

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

5.3.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
V EUR Pojasnilo 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.130.311 4.157.023 
Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 40
Aktuarski dobički/izgube od dolgoročnih zaslužkov -1.079.028 -1.342.757
Odloženi davki v zvezi s postavkami, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 102.508 127.562 

-976.520 -1.215.195
Postavke, ki bodo pozneje prerazvrščene v poslovni izid 40
Dobički, pripoznani za prevrednotenje finančnih naložb po pošteni vrednosti skozi 
drugi vseobsegajoči donos

-4.884 4.440 

-4.884 4.440 
Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta 2.148.907 2.946.268 

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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5.3.4 Izkaz denarnega toka
V EUR Pojasnilo 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Denarni tokovi pri poslovanju
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3.130.311 4.157.023
Prilagoditve za:
- amortizacijo (+) 34 17.934.995 16.366.513
- oslabitev in odpise opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (+) 2.826.791 34.680
- dobiček (-) / izgubo (+) pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev -771.975 -160.819
- izgubo zaradi oslabitev terjatev (+) 43.835 271.552
- prihodek (-) / odhodek (+) iz naslova rezervacij 999.471 2.630.540
- finančne prihodke od obresti (-) -21.806 -22.414
- druge finančne prihodke (-) -3.941.225 -648.935
- finančne odhodke - stroške financiranja (+) 751.686 503.066
- druge finančne odhodke (+) 638.799 1.609
- davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) -24.705 -54.484
Denarni tok iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev in davki 21.566.177 23.078.331
Spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij 
Sprememba sredstev iz pogodbe -3.389.321 3.088.120
Sprememba terjatev 1.307.747 -3.171.150
Spremembe zalog -223.240 -104.644
Sprememba drugih kratkoročnih sredstev 132.351 -219.290
Sprememba obveznosti iz pogodbe 82.463 55.733
Sprememba poslovnih obveznosti 4.555.143 207.375
Sprememba rezervacij 3.946.964 -2.645.224
Sprememba odloženih prihodkov -128.491 236.155
Davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) -127.214 -
Denarna sredstva iz poslovanja 27.722.579 20.525.406
Denarni tokovi pri naložbenju 
Prejemki od dobljenih obresti 21.297 23.698
Prejemki od prejetih dividend in deležev v dobičku 3.941.225 645.502
Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev 1.389.197 676.024
Prejemki od prodaje naložbenih nepremičnin 21.870 -
Prejemki iz odtujitve finančnih naložb - 100.000
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -1.344.852 -619.460
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -16.639.247 -20.736.987
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -6.901 -34.993
Izdatki za dana posojila 13 -7.300.000 -
Izdatki za pridobitev finančnih naložb 4 -7.351.172 -28.841.266
Denarna sredstva iz naložbenja -27.268.583 -48.787.482
Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 20 30.774.979 29.223.786
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti 22 -5.614.975 -2.142.857
Izdatki za plačilo obresti do bank -435.297 -104.845
Izdatki za plačila obveznosti iz najemov 22 -2.806.224 -2.482.662
Izdatki za plačilo obresti iz najemov -167.333 -172.197
Izdatki za izplačane deleže v dobičku - -4.000.000
Denarna sredstva iz financiranja 21.751.150 20.321.225
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 16 38.879.623 46.820.474
Denarni izid v obdobju 22.205.147 -7.940.851
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 16 61.084.770 38.879.623

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

 Izkaz gibanja kapitala za obdobje 1.1.2020 do 31.12.2020
V EUR Osnovni  

kapital Kapitalske rezerve Zakonske  
rezerve

Rezerve za pošteno 
vrednost

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta Skupaj

Stanje 31. 12. 2019 121.472.482 79.326.851 1.532.883 -2.325.347 12.572.535 3.949.172 216.528.576 
Začetno stanje poročevalskega obdobja 121.472.482 79.326.851 1.532.883 -2.325.347 12.572.535 3.949.172 216.528.576 
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja - - - - - 3.130.311 3.130.311 
Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti - - - -4.884 - - -4.884
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja - - - -847.247 -129.273 - -976.520

- - - -852.131 -129.273 3.130.311 2.148.907 
Spremembe v kapitalu
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala - - - - 3.949.172 -3.949.172 -
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora - - 156.515 - - -156.515 -

- - 156.515 - 3.949.172 -4.105.687 -
Stanje 31. 12. 2020 121.472.482 79.326.851 1.689.398 -3.177.478 16.392.434 2.973.796 218.677.483

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

 Izkaz gibanja kapitala za obdobje 1.1.2019 do 31.12.2019
V EUR Osnovni kapital Kapitalske rezerve Zakonske  

rezerve
Rezerve za pošteno 

vrednost
Preneseni čisti 

poslovni izid
Čisti poslovni izid 

poslovnega leta Skupaj

Stanje 31. 12. 2018 121.472.482 79.326.851 1.325.032 -1.174.490 7.142.036 9.490.397 217.582.308 
Začetno stanje poročevalskega obdobja 121.472.482 79.326.851 1.325.032 -1.174.490 7.142.036 9.490.397 217.582.308 
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki
Izplačilo deleža v dobičku - - - - -4.000.000 - -4.000.000

- - - - -4.000.000 - -4.000.000
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja - - - - - 4.157.023 4.157.023 
Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti - - - 4.440 - - 4.440 
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja - - - -1.155.297 -59.898 - -1.215.195

- - - -1.150.857 -59.898 4.157.023 2.946.268 
Spremembe v kapitalu
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala - - - - 9.490.397 -9.490.397 -
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora - - 207.851 - - -207.851 -

- - 207.851 - 9.490.397 -9.698.248 -
Stanje 31. 12. 2019 121.472.482 79.326.851 1.532.883 -2.325.347 12.572.535 3.949.172 216.528.576 

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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5.4 UVODNA POJASNILA IN RAČUNOVODSKE USMERITVE

5.4.1 Poročajoča družba
Pošta Slovenije je družba z omejeno odgovornostjo, ki je bila ustanovljena v Sloveniji, kjer posluje, ter je obvladujoča družba Skupine 
Pošta Slovenije. Sedež ima registriran na naslovu Slomškov trg 10, 2000 Maribor. Republika Slovenija ima v družbi 100-odstotni 
poslovni delež. 
Računovodski izkazi so izdelani za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2020.
Računovodski izkazi so sestavljeni pod predpostavko delujočega podjetja.
Družba kot obvladujoča družba izdeluje konsolidirane računovodske izkaze, ki so del istega letnega poročila.
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. 

5.4.2 Podlaga za sestavitev

a) Izjava o skladnosti

Računovodske izkaze družbe Pošta Slovenije je poslovodstvo odobrilo dne 24. maja 2021.
Računovodski izkazi družbe so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP), 
kot jih je sprejela Evropska unija, v skladu s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje MSRP (v nadaljevanju tudi: OPMSRP) in 
kot jih je sprejela tudi Evropska unija (EU), in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Začetna uporaba novih sprememb obstoječih standardov, ki veljajo v tekočem poročevalskem obdobju
V tekočem poročevalskem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal Upravni odbor za mednarodne 
računovodske standarde (UOMRS) in sprejela EU:
• Spremembe MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov in MRS 8 – Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih 

ocen in napake – Opredelitev Bistven, ki jih je EU sprejela 29. novembra 2019 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2020 ali pozneje).

• Spremembe MSRP 3 – Poslovne združitve – Opredelitev poslovnega subjekta, ki jih je EU sprejela 21. aprila 2020 (v veljavi za 
poslovne združitve, pri katerih je datum prevzema enak datumu začetka prvega letnega poročevalskega obdobja, ki se začne 1. 
januarja 2020 ali pozneje, in pridobitve sredstev, do katerih pride na začetku tega obdobja ali po njem).

• Spremembe MSRP 9 – Finančni instrumenti, MRS 39 – Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje in MSRP 7 – Finančni 
instrumenti: razkritja – Reforma referenčnih obrestnih mer, ki jih je EU sprejela 15. januarja 2020 (veljajo za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje).

• Spremembe MSRP 16 – Najemi – Oprostitve plačil najemnin v povezavi s COVIDOM-19, ki jih je EU sprejela 9. oktobra 2020 in 
veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. junija 2020 ali pozneje, za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje.

• Spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP, ki jih je EU sprejela 29. novembra 2019 (veljajo za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje).

Sprejetje sprememb k obstoječim standardom ni privedlo do pomembnih sprememb računovodskih izkazov družbe. 

Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal UOMRS in sprejela EU, vendar še niso v veljavi
Na datum odobritve teh računovodskih izkazov je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) izdal spremembe 
MSRP 4 – Zavarovalne pogodbe – podaljšanje začasne oprostitve od uporabe MSRP 9, ki jih je Evropska unija sprejela 16. decembra 
2020, vendar še niso stopile v veljavo (datum prenehanja veljavnosti začasne oprostitve je bil podaljšan na letna obdobja, ki se začnejo 
1. januarja 2023 ali pozneje).

Novi standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU še ni sprejela
Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor za mednarodne računovodske 
standarde (OMRS), z izjemo naslednjih novih standardov in sprememb obstoječih standardov: 
• 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 začela postopka potrjevanja tega vmesnega standarda in da bo počakala na izdajo njegove 
končne verzije.

• MSRP 17 – Zavarovalne pogodbe, vključno s spremembami MSRP 17 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali 
pozneje).

• Spremembe MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov – Razvrščanje obveznosti na kratkoročne in dolgoročne (veljajo za 
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje).

• Spremembe MRS 16 – Opredmetena osnovna sredstva – Dobički pred nameravano uporabo (veljajo za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje).

• Spremembe MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva – Kočljive pogodbe – Stroški izpolnjevanja pogodbe 
(veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje).
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• Spremembe MSRP 3 – Poslovne združitve – Sklicevanja na konceptualni okvir s spremembami MSRP 3 (veljajo za letna obdobja, 
ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje).

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

• Spremembe MSRP 9 – Finančni instrumenti, MRS 39 – Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje, MSRP 7 – Finančni 
instrumenti: Razkritja, MSRP 4 – Zavarovalne pogodbe in MSRP 16 – Najemi – Reforma referenčnih obrestnih mer – 2. faza 
(velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje).

• Spremembe različnih standardov zaradi izboljšav MSRP (cikel 2018–2020), ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP 
(MSRP 1, MSRP 9, MSRP 16 in MRS 41), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (Spremembe MSRP 
1, MSRP 9 in MRS 41 veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje. Sprememba MSRP 16 se nanaša samo na 
ponazorilni zgled, zato datum začetka veljavnosti ni naveden.)

Družba predvideva, da uvedba teh novih standardov in sprememb obstoječih standardov v obdobju začetne uporabe ne bo imela 
pomembnega vpliva na računovodske izkaze družbe. 
Obračunavanje varovanja pred tveganjem v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti, katerega načel EU ni sprejela, ostaja 
še naprej neregulirano.
Družba ocenjuje, da uporaba obračunavanja varovanja pred tveganji v zvezi s finančnimi sredstvi ter obveznostmi v skladu z MRS 
39 – Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje ne bi imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze podjetja, če bi bila 
uporabljena na datum bilance stanja. 

b) 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, 
preizkus slabitve opredmetenih osnovnih 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 oceno možnosti 
uporabe terjatev za odložene davke. Ne glede na to, da poslovodstvo 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, 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.
Družba najmanj enkrat na leto preverja, ali obstajajo indikatorji za oslabitev 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:
• Ocena življenjske dobe amortizljivih sredstev

Družba pri ocenjevanju življenjske dobe sredstev upošteva pričakovano fizično izrabljanje, tehnično staranje, gospodarsko staranje 
ter pričakovane zakonske in druge omejitve uporabe. Družba pri pomembnejših sredstvih preverja dobo koristnosti in ugotavlja, 
ali je prišlo do spremenjenih okoliščin, zaradi katerih bi bila potrebna sprememba dobe koristnosti. 

• Ocena življenjske dobe poslovnih najemov za nedoločen čas
Družba pri ocenjevanju življenjske dobe poslovnih najemov za nedoločen čas določa dobo najema, ki kar najbolje odraža dobo, 
za katero se lahko z veliko verjetnostjo pričakuje, da pogodba ne bo odpovedana. Podlaga za določitev dobe najema so tudi plani 
družbe (operativni in strateški). Glede na navedeno družba pri pogodbah, sklenjenih za nedoločen čas, določi kot najprimernejšo 
dobo najema obdobje petih let oziroma glede na operativni načrt krajše obdobje. 

• Preizkus oslabitve nefinančnih sredstev
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. Pri presoji, ali je treba opraviti oslabitev 
nepremičnin, družba upošteva, da posamezna nepremičnina kot celota ustvarja denarne pritoke v odvisnosti od ostalih nepremičnin. 
Družba izvaja univerzalne poštne storitve tako v notranjem kot čezmejnem poštnem prometu. Družba zagotavlja univerzalne poštne 
storitve v javnem interesu vsem uporabnikom poštnih storitev na celotnem ozemlju Republike Slovenije pod enakimi pogoji trajno, 
redno in nemoteno. Izvajanje univerzalne poštne storitve sme prekiniti le zaradi višje sile ali v razmerah, nevarnih za dostavljavca. 
Za zagotavljanje univerzalnih poštnih storitev, kot to določa Zakon o poštnih storitvah, ima družba mrežo poštnih enot. Družba 
ne more okrniti posameznih enot, saj s tem prizadene vzpostavljene povezave med posameznimi enotami, s tem pa onemogoči 
zagotavljanje storitev oziroma ne more zagotavljati zahtevane kakovosti storitev. Zaradi navedenega razloga je družba opredelila 
kot denar ustvarjajočo enoto družbo kot celoto, kadar presoja potrebo po oslabitvi nefinančnih sredstev, ki so potrebna za izvajanje 
osnovne dejavnosti.

• Preizkus oslabitve terjatev in sredstev iz pogodb s kupci
Ob izdelavi računovodskih izkazov družba oceni popravke vrednosti na podlagi modela pričakovanih kreditnih izgub, v skladu s 
katerim se ocenijo pričakovane izgube, ki bodo nastale v prihodnosti.

• Ocena oblikovanih rezervacij za pozaposlitvene zaslužke zaposlenih
V okviru obvez za zaposlitvene zaslužke zaposlenih je evidentirana sedanja vrednost odpravnin ob upokojitvi. Pripoznana je na 
osnovi aktuarskega izračuna, ki temelji na predpostavkah in ocenah, veljavnih v času nastanka izračuna, ki se zaradi sprememb 
v prihodnje lahko razlikuje od dejanskih predpostavk, ki bodo veljale takrat. To se nanaša predvsem na določitev diskontne 
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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.

• Ocena oblikovanih rezervacij 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. Poslovodstvo 
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.

• Ocena možnosti uporabe terjatev za odložene davke
Družba oblikuje odložene terjatve za davek iz naslova oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, 
slabitve finančnih naložb in slabitve terjatev.
Družba na dan zaključenih izkazov preveri višino izkazanih terjatev za odloženi davek. Odložena terjatev za davek se pripozna 
v primeru verjetnega razpoložljivega prihodnjega čistega dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti 
odloženo terjatev. 

• Preizkus slabitve zalog
Družba vsako leto presoja čisto izržljivo vrednost zalog in v primeru, da je le-ta nižja od knjigovodske vrednosti, izvede slabitev.

c) Podlage za merjenje

Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen pri finančnih sredstvih po pošteni vrednosti prek drugega 
vseobsegajočega donosa.

d) Funkcijska in predstavitvena valuta

Računovodski izkazi so predstavljeni v evrih brez centov, torej v funkcijski valuti družbe. Vse računovodske informacije, predstavljene 
v evrih, so zaokrožene na eno enoto. Denarna sredstva in obveznosti so na dan izkaza finančnega položaja preračunane v 
funkcijsko valuto z uporabo dnevnega tečaja menjave na dan izkaza finančnega položaja. Vse tečajne razlike so pripoznane v 
izkazu poslovnega izida.
Nedenarna sredstva in obveznosti v tuji valuti, ki so merjene po izvirni vrednosti, so preračunane z uporabo tečaja, veljavnega na 
dan transakcije. 

5.4.3 Pomembne računovodske usmeritve 
Računovodske usmeritve in metode izračunavanja so opredeljene v Pravilniku o računovodenju in računovodskih usmeritvah in so 
enake kot pri zadnjem letnem poročanju. 

a) Neopredmetena sredstva 

Neopredmetena sredstva, ki jih je pridobila družba in katerih dobe koristnosti so omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani 
za amortizacijski popravek vrednosti in za izgube, nabrane zaradi oslabitve. Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko neposredno 
pripišejo pridobitvi posameznega neopredmetenega sredstva. Stroški izposojanja, ki se lahko pripišejo neposredno nakupu ali izdelavi 
sredstva v pripravi, se pripoznajo kot del nabavne vrednosti takega sredstva. Za merjenje vseh skupin neopredmetenih sredstev po 
pripoznavanju se uporablja model nabavne vrednosti.
Če je ocenjena nadomestljiva vrednost nižja od knjigovodske vrednosti neopredmetenega sredstva, družba njegovo knjigovodsko 
vrednost zmanjša na nadomestljivo vrednost. Kot nadomestljiva vrednost neopredmetenega sredstva se šteje čista vrednost pri 
uporabi, ki jo družba oceni na podlagi bodočih denarnih tokov. To zmanjšanje predstavlja izgubo zaradi oslabitve, ki jo družba 
pripozna neposredno v izkazu poslovnega izida med poslovnimi odhodki.

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

Amortizacija
Amortizacija se obračunava posamično in po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, ob upoštevanju dobe koristnosti 
neopredmetenih sredstev. Obračunavati se začne naslednji dan po tem, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo, in preneha 
na zgodnejši od obeh datumov: na datum, ko je sredstvo razvrščeno med sredstva za prodajo, ali na datum, ko je odpravljeno 
pripoznanje sredstva. 
Pri neopredmetenih sredstvih se uporabljajo dokončne dobe koristnosti. Pri obračunu amortizacije se uporabljajo naslednje ocenjene 
amortizacijske stopnje: 

Vrsta sredstev Leto 2020 Leto 2019
Neopredmetena sredstva od 10 % do 33,3 % od 10 % do 33,3 %
- licence od 10 % do 20 % od 10 % do 20 %
- programska oprema 33,3 % 33,3 %

Dobe koristnosti sredstev se letno pregledajo, in če je treba, popravijo.
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b) Opredmetena osnovna sredstva – nepremičnine, naprave in oprema

Nepremičnine, naprave in oprema so izkazani po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo 
zaradi oslabitve. Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko neposredno pripišejo pridobitvi posameznega opredmetenega 
osnovnega sredstva. 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. Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi 
družba izkazuje tudi predujme, dane za osnovna sredstva.
Stroški izposojanja, ki se lahko pripišejo neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi, se pripoznajo kot del nabavne 
vrednosti takega sredstva, če gre za pomembne vrednosti, izračunane na podlagi metodologije usredstvenja stroškov izposojanja. 
Za merjenje vseh skupin opredmetenih osnovnih sredstev po pripoznavanju se uporablja model nabavne vrednosti. 
Dobički in izgube pri prodaji ali izločitvi se določijo tako, da se prihodki od prodaje primerjajo s knjigovodsko vrednostjo. Dobički 
in izgube pri prodaji so vključeni v izkaz poslovnega izida. Opredmetena osnovna sredstva, ki so na voljo za prodajo, se prikažejo 
ločeno od drugih sredstev. Zanje se amortizacija ne obračuna.
Praviloma enkrat letno se ugotavlja, ali obstajajo za pomembna osnovna sredstva (v nadaljevanju tudi: OS) zunanji in notranji znaki, 
da je osnovno sredstvo oslabljeno. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva. Opredmetena osnovna 
sredstva se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova neodpisana knjigovodska vrednost presega njihovo nadomestljivo vrednost. 
Kot nadomestljiva vrednost se šteje poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednost pri uporabi, odvisno od tega, katera 
je večja. Ocenjevanje vrednosti pri uporabi obsega ocenjevanje prejemkov in izdatkov, ki bodo izhajali iz nadaljnje uporabe sredstev 
in njihove končne odtujitve, in uporabo ustrezne diskontne mere (pred davkom od dobička), ki odraža sedanjo tržno oceno časovne 
vrednosti denarja in morebitno tveganje, povezano s posameznim sredstvom. Pri merjenju poštene vrednosti se uporabljajo tri tehnike 
ocenjevanja vrednosti (tržni način, na donosu zasnovan način in stroškovni način). Pri ocenjevanju poštene vrednosti, zmanjšane 
za stroške prodaje sta uporabljena tržni in na donosu zasnovan način. Pri tržnem načinu se uporabljajo cene in druge ustrezne 
informacije, ki izhajajo iz tržnih transakcij, ki vključujejo enaka ali primerljiva sredstva, obveznosti ali skupino sredstev in obveznosti, 
kot je poslovni subjekt. Na donosu zasnovanem načinu je merjenje poštene vrednosti določeno na podlagi vrednosti, ki jo določajo 
trenutna tržna pričakovanja glede prihodnjih zneskov iz denarnih tokov, ki se diskontirajo na sedanjo vrednost. 
Izgube, ki nastanejo na podlagi oslabitve, se pripoznajo med poslovnimi odhodki. Pripoznanje se odpravi, ko se sredstvo proda ali 
se več ne pričakuje ekonomska korist, ki bi lahko pritekala ob nadaljnji uporabi posameznega sredstva. Dobički in izgube zaradi 
odprave pripoznanja posameznega sredstva se vključijo v izkaz poslovnega izida v letu, ko se sredstvo izknjiži iz poslovnih evidenc. 

Kasnejši izdatki
Kasnejši izdatki v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da 
bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v družbo, in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo 
izmeriti. Vsi ostali stroški (kot npr. dnevno servisiranje) so pripoznani v poslovnem izidu kot stroški takoj, ko nastanejo.

Amortizacija
Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega 
sredstva oziroma njegovih sestavnih delov. Zemljišča in sredstva v pridobivanju se ne amortizirajo. Amortizacija se obračunava 
posamično in se začne obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo, in preneha na zgodnejši od obeh datumov: na datum, 
ko je sredstvo razvrščeno med sredstva za prodajo, ali na datum, ko je odpravljeno pripoznanje sredstva. 
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Pri obračunu amortizacije se uporabljajo naslednje ocenjene amortizacijske stopnje: 

Vrsta sredstev Leto 2020 Leto 2019
Poštne zgradbe in stanovanja od 2 % do 5 % od 2 % do 5 %
- zgradbe, službena, počitniška stanovanja od 1 do 2 % od 1 do 2 % 
- deli zgradb (fasada, streha, stavbno pohištvo) 3,3 % 3,3 %
- deli zgradb (ogrevanje, hlajenje, prezračevalni sistemi) 5 % 5 %
Zgradbe poštnih logističnih centrov 2 % 2 %
Parkirišče 2 % 2 %
Oprema za opravljanje dejavnosti  od 4 % do 33,3 %  od 4 % do 33,3 %
- varnostni sistemski prostor 4 % 4 %
- sistemski prostor 6,6 % 6,6 %
- kioski 24/7 5 % 5 %
- naložbe v tuja osnovna sredstva 10 % 10 %
- pisemski usmerjevalniki 16,7 % 16,7 %
- radijska komunikacijska oprema 33 % 33 %
Transportna sredstva od 12,5 % do 50 % od 12,5 % do 50 %
- osebna vozila (nova, rabljena) od 12,5 % do 50 % od 12,5 % do 50 %
- LDV in električna vozila 20 % 20 %
- SDV (nova, rabljena) od 14,3 % do 33,3 % od 14,3 % do 33,3 %
- tovorna vozila in tovorne prikolice 12,5 % 12,5 %
- viličarji, vozički 12,5 % 12,5 %
- kolesa, skuterji 25 % 25 %
- HIP HOP kolo z motorjem 40 % 40 %
Računalniška oprema od 33,3 % do 50 % od 33,3 % do 50 %
- delovne postaje, računalniška oprema, tiskalniki, telefoni idr. 33,3 % 33,3 %
- podatkovni centri 50 % 50 %

Dobe koristnosti sredstev se letno pregledajo, in če je treba, korigirajo.

c) Najemi

Družba v vlogi najemojemalca
Pravica do uporabe sredstva v najemu

Ob začetnem pripoznanju družba meri sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe sredstva v najemu po nabavni vrednosti, ki vključuje:
• znesek začetnega merjenja obveznosti iz najema,
• plačila najemnine, prejeta na datum začetka najema ali pred njim, zmanjšana za prejete spodbude za najem,
• začetne neposredne stroške, ki so nastali najemniku, in
• oceno stroškov, ki bodo nastali najemniku pri demontaži ali odstranitvi sredstva, ki je predmet najema, obnovitvi mesta, na katerem 

se nahaja, ali vrnitvi sredstva, ki je predmet najema, v stanje, kot se zahteva v pogojih najema.

Po začetnem pripoznanju družba meri navedeno sredstvo po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube 
zaradi oslabitve sredstva ter popravljeni za ponovno merjenje obveznosti iz najema.
Družba iz obračunov izvzema:
• najeme majhne vrednosti do 5.000 evrov, pri čemer se upošteva vrednost novega sredstva, ki je predmet najema, 
• najeme neopredmetenih sredstev ter 
• kratkoročne najeme do enega leta.

V primeru, da najemna pogodba vsebuje določila o nenajemnih sestavinah in so te vključene v ceno najemnine oziroma ni mogoče 
določiti, koliko stroškov je vračunanih v ceno najema, se v obračun najema vključijo tako najemne kot nenajemne sestavine.
Za najem nepremičnin je večina pogodb sklenjenih za nedoločen čas. Za obračun najemnih pogodb je družba določila dobo najema, 
ki kar najbolje odraža dobo, za katero se lahko z veliko verjetnostjo pričakuje, da pogodba ne bo odpovedana. Podlaga za določitev 
dobe najema so bili tudi plani družbe (operativni in strateški). Glede na navedeno družba pri pogodbah, sklenjenih za nedoločen čas, 
določi kot najprimernejšo dobo najema obdobje petih let oziroma glede na operativni načrt krajše obdobje. 
Najemnine se diskontirajo po obrestni meri, sprejeti pri najemu, če je to obrestno mero mogoče takoj ugotoviti. Kjer navedene 
obrestne mere ni mogoče ugotoviti, družba uporabi najemnikovo predpostavljeno obrestno mero za izposojanje, ki mora odražati 
predpostavljeno obrestno mero s podobnim jamstvom in v gospodarskem okolju, ki je podobno najemni pogodbi. Obrestna mera 
upošteva najemnikovo boniteto, naravo in kakovost zagotovljenega zavarovanja ter gospodarsko okolje, v katerem pride do transakcije. 
Družba je izvedla tudi simulacijo vplivov na računovodske izkaze v primeru spremembe obrestne mere +/- 0,5-odstotne točke in 
ugotovila, da so ti zanemarljivi.
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Obveznost iz najema

Ob začetnem pripoznanju družba izmeri obveznost iz najema po sedanji vrednosti najemnin, ki na ta datum še niso plačane. Najemnine 
diskontira po obrestni meri, povezani z najemom, če jo je mogoče določiti, nasprotno pa po predpostavljeni obrestni meri za 
izposojanje, ki bi jo morala plačati, če bi za podobno dolgo obdobje in na podlagi podobnega jamstva v podobnem gospodarskem 
okolju pridobila sredstvo podobne vrednosti kot sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe.
Po začetnem pripoznanju družba meri navedeno obveznost tako, da njeno knjigovodsko vrednost:
• poveča za znesek obresti iz najema,
• zmanjša za znesek plačil najemnine in
• poveča ali zmanjša tako, da znesek obveznosti prilagodi ponovni oceni ali spremembi najema.

Najem, pri katerem družba prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, se obravnava 
kot finančni najem. Po začetnem pripoznanju je najeto sredstvo izkazano v znesku, ki je enak pošteni vrednosti, ali, če je ta nižja, 
sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin. Po začetnem pripoznanju se sredstvo iz finančnega najema amortizira enako kot druga 
opredmetena osnovna sredstva. Kratkoročne stroške najema družba pripoznava v izkazu poslovnega izida časovno enakomerno. 

Družba v vlogi najemodajalca
Družba kot najemodajalec pripozna najemnine iz poslovnega najema med poslovnimi prihodki enakomerno med trajanjem najema.
Sredstva, ki jih družba daje v poslovni najem, prikaže v izkazu finančnega položaja glede na naravo sredstva, ki je predmet najema.

d) 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 danih 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. 
Družba meri naložbene nepremičnine po modelu nabavne vrednosti, torej po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijske popravke 
in morebitne oslabitve. Pri amortiziranju se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Pri obračunu amortizacije se 
uporabljajo enake amortizacijske stopnje kot pri opredmetenih osnovnih sredstvih. 
Družba ob sestavi letnih računovodskih izkazov presodi, ali obstajajo znamenja, zaradi katerih se pojavi potreba po ugotavljanju 
oslabitev naložbenih nepremičnin. Indikator potrebe po oslabitvi naložbenih nepremičnin je podan, ko med učinki pri prodaji 
naložbenih nepremičnin izgube presegajo realizirane dobičke.

e) Finančne naložbe v odvisne in pridružene družbe

Naložbe v odvisne družbe so obračunane po nabavni vrednosti. Družba pripoznava prihodke iz finančne naložbe v znesku, ki ga dobi 
pri razdelitvi nabranega dobička družbe, nastalega po datumu, ko je bila finančna naložba pridobljena. Če je zaradi izgube odvisne 
družbe potrebna oslabitev naložbe, se znesek izgube zaradi oslabitve izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo naložbe in 
sedanjo vrednostjo pričakovanih denarnih tokov. 
Ob začetnem pripoznanju družba meri finančne naložbe v pridružene družbe po nabavni vrednosti.

f) Finančna sredstva

Finančna sredstva vključujejo denar in denarne ustreznike, terjatve in posojila ter finančne naložbe. Med finančnimi sredstvi družba 
izkazuje naložbe v kapitalske instrumente. Družba na začetku pripozna posojila in terjatve ter vloge oziroma depozite na dan njihovega 
nastanka. Ostala finančna sredstva so na začetku pripoznana na datum menjave oziroma na datum, ko družba postane stranka v 
pogodbenih določilih instrumenta. 
Družba odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega sredstva ali ko družba 
prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se prenesejo vsa tveganja in 
koristi iz lastništva finančnega sredstva. 
Finančni instrumenti se ob začetnem pripoznanju razvrstijo v eno od naslednjih skupin: finančna sredstva, merjena po odplačni 
vrednosti, finančna sredstva po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa in finančna sredstva po pošteni vrednosti 
prek poslovnega izida. Razvrstitev finančnih instrumentov ob začetnem pripoznanju je odvisna od značilnosti pogodbenega denarnega 
toka finančnega sredstva in poslovnega modela družbe za upravljanje z njimi (namen). Z izjemo terjatev iz poslovanja, ki ne vsebujejo 
pomembne finančne komponente, družba ob prvotnem pripoznanju finančno sredstvo izmeri po pošteni vrednosti, ki je, v primeru 
finančnega sredstva, ki ni pripoznano po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, povečana za stroške transakcije. Terjatve 
iz poslovanja, ki ne vsebujejo pomembne finančne komponente, se merijo po transakcijski ceni, ki je določena v skladu z MSRP 15.
Poslovni model družbe za upravljanje s finančnimi sredstvi določa, kako družba obvladuje svoja finančna sredstva, da zagotovi 
denarne tokove. Poslovni model določa, ali bodo denarni tokovi posledica zbiranja pogodbenih denarnih tokov, posledica prodaje 
finančnih sredstev ali obojega. 

Denar in denarni ustrezniki 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo gotovino v blagajni, denarna sredstva v banki in vloge na vpogled ter kratkoročne 
depozite v bankah z dospelostjo treh mesecev ali manj.
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Za preračun denarnih sredstev iz tuje valute družba uporablja referenčni tečaj Evropske centralne banke (ECB), ki ga objavlja Banka 
Slovenije, povzet po tečajnici ECB, razen za tiste valute, za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev dnevno in se za njih upošteva 
mesečna tečajnica. Tečajna razlika se izkazuje kot finančni odhodek ali prihodek.

Finančna sredstva po odplačni vrednosti

Za uvrstitev v skupino finančnih sredstev po odplačni vrednosti je cilj družbe predvsem to, da na podlagi finančnega instrumenta 
zbere pogodbene denarne tokove, ti pa morajo biti izključno glavnica in obresti. V to skupino so uvrščene terjatve do kupcev in 
posojila, ob zapadlosti katerih se pričakuje vračilo glavnice in obresti. Zanje je pomembno naslednje:
• pripoznanje po odplačni vrednosti,
• na začetku so pripoznane po pošteni vrednosti, povečani za neposredne stroške posla,
• po začetnem pripoznanju se izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavne obrestne mere, zmanjšani za izgube zaradi oslabitve,
• terjatve do kupcev, izražene v tuji valuti, se na dan izkaza finančnega položaja preračunajo v funkcijsko valuto. Za preračun terjatev, 

ki so določene v tuji valuti, se uporablja referenčni tečaj Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije, povzet po tečajnici 
ECB, razen za tiste valute, za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev dnevno in se za njih upošteva mesečna tečajnica.

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

V skupino finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa se uvrščajo lastniški finančni instrumenti, 
ki kotirajo na organiziranem trgu. Zanje je pomembno naslednje:
• vrednotenje po pošteni vrednosti,
• pozitivni in negativni (do oslabitve) učinki se pripoznajo v rezervah, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.

Oslabitev finančnih sredstev 
Oslabitev terjatev do kupcev in danih posojil

Ocena oslabitve finančnih sredstev, izkazanih po odplačni vrednosti, temelji na pričakovanih kreditnih izgubah, povezanih z verjetnostjo 
neplačil terjatev in posojil v celotnem obdobju trajanja finančnega sredstva. Družba oslabi finančno sredstvo v obliki popravka 
vrednosti. Odpis finančnega sredstva pripozna, kadar utemeljeno pričakuje, da ji pogodbenih denarnih tokov ne bo uspelo izterjati.
Družba za terjatve do kupcev in zamudne obresti uporablja poenostavljen pristop, v katerem na podlagi izkušenj o neplačanih terjatvah 
iz preteklosti in ocen glede prihodnosti oblikuje matriko rezervacij z odstotki oslabitve po intervalih zapadlosti. Pričakovane kreditne 
izgube se določajo ločeno za terjatve do kupcev doma, terjatve do kupcev v tujini in terjatve za zamudne obresti doma. Odstotki 
pričakovanih kreditnih izgub na dan 31. decembra 2020 so naslednji:

 Odstotki pričakovanih kreditnih izgub za terjatve do kupcev doma in za zamudne obresti 

V % 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nezapadle terjatve 0,39 % 0,62 %
Zapadle terjatve:
- do 30 dni 3,56 % 6,50 %
- od 31 do 60 dni 8,85 % 14,38 %
- od 61 do 90 dni 14,72 % 25,37 %
- od 91 do 180 dni 34,21 % 48,83 %
- od 181 do 365 dni 100,00 % 100,00 %
- nad 365 dni 100,00 % 100,00 %

Na podlagi modela slabitve terjatev so se odstotki pričakovanih kreditnih izgub za terjatve do kupcev doma in za zamudne obresti 
glede na visoko poplačljivost le-teh do konca leta 2020, kljub vplivom covida, v primerjavi s preteklim letom, bistveno izboljšali.

 Odstotki pričakovanih kreditnih izgub za terjatve do kupcev v tujini

V % 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nezapadle terjatve 0,49 % 0,97 %
Zapadle terjatve:
- do 30 dni 0,71 % 1,44 %
- od 31 do 60 dni 0,81 % 1,76 %
- od 61 do 90 dni 0,86 % 1,88 %
- od 91 do 180 dni 1,94 % 3,35 %
- od 181 do 365 dni 6,45 % 7,37 %
- od 366 do 730 dni 68,02 % 100,00 %
- nad 730 dni 100,00 % 100,00 %

Na podlagi modela slabitve terjatev so se odstotki pričakovanih kreditnih izgub za terjatve do kupcev v tujini, ki se pretežno nanašajo 
na mednarodni obračun poštnih storitev, glede na visoko poplačljivost le-teh do konca leta 2020, kljub vplivom covida v primerjavi 
s preteklim letom, bistveno izboljšali.
Družba na podlagi metodologije oslabi tudi posojila do delavcev in posojila, ki jih daje odvisnim družbam.
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g) Druga nekratkoročna sredstva 

Med nekratkoročnimi drugimi sredstvi družba izkazuje vnaprej plačane stroške iz naslova stanovanjskega rezervnega sklada.

h) Sredstva za odtujitev

Med sredstva za odtujitev 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 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 iz nekratkoročnih sredstev za prodajo nazaj med osnovna sredstva.

i) Sredstva iz pogodb s kupci

Sredstvo iz pogodb s kupci je pravica do nadomestila v zameno za blago ali storitve, ki so prenesene na kupca. Med sredstvi iz 
pogodb s kupci družba izkazuje nezaračunane storitve drugim poštnim operaterjem (mednarodni obračun), ki jih je opravila v letu, 
za katero se sestavljajo računovodski izkazi, zaračunala pa jih bo šele takrat, ko bo prejela potrjeno letno stanje opravljenega prometa 
od tujega poštnega operaterja ter uskladila cene.
Ob koncu poslovnega leta se na podlagi izdanih četrtletnih stanj izračunajo predvidene terjatve do tujih poštnih operaterjev, ki so 
podlaga za vračunanje prihodkov. Ker gre za nezaračunane prihodke, za katere družba do uskladitve stanj nima pravice izstaviti 
računov, se stanje sredstev iz pogodbe v izkazu finančnega položaja na bilančno presečni dan oslabi z odstotkom pričakovanih 
neplačil, ki velja za nezapadle terjatve do kupcev v tujini.

j) 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 cen.
Zaloge materiala in trgovskega blaga v sredstvih predstavljajo nepomemben delež. Zaloge se zaradi okrepitve ne prevrednotijo, zaradi 
oslabitve pa se prevrednotijo, če knjigovodska vrednost presega njihovo čisto iztržljivo vrednost. Zneski oslabitve se evidentirajo 
med prevrednotovalne poslovne odhodke obratnih sredstev. Prevrednotenje zalog se opravi konec poslovnega leta po pregledu 
gibanja zalog. 
Knjigovodske vrednosti zalog v materialno pomembnih zneskih ustrezajo njihovi iztržljivi vrednosti.

k) Predujmi in druga sredstva 

Med predujmi in drugimi sredstvi so zajeti dani predujmi (razen predujmov za osnovna sredstva, ki so zajeti med osnovnimi sredstvi) 
in varščine ter kratkoročno odloženi stroški. 

l) Kapital

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani (osnovni) kapital, kapitalske rezerve, zakonske rezerve, rezerve za pošteno vrednost, prenesen 
čisti poslovni izid in čisti poslovni izid poslovnega leta.
Kapitalske rezerve so zneski na podlagi odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v skladu z ZGD-1.
Zakonske rezerve so zneski, ki so zadržani iz dobička v skladu z ZGD-1. Ob nastanku jih pripozna organ, odgovoren za pripravo 
letnega poročila. 
Rezerve za pošteno vrednost družba pripozna zaradi vrednotenja nekratkoročnih in kratkoročnih finančnih instrumentov po pošteni 
vrednosti prek izkaza vseobsegajočega donosa. Med tovrstnimi rezervami so izkazani tudi aktuarski dobički ali izgube ter odloženi 
davki od dolgoročnih zaslužkov (odpravnin) zaposlencev.
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m) Rezervacije 

Rezervacije se pripoznajo, če 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.
Družba oblikuje rezervacije za odpravnine ob upokojitvi, za jubilejne nagrade in druge rezervacije (tožbe). 
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so oblikovane v vrednosti ocenjenih prihodnjih izplačil, diskontiranih 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. 
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,
• verjetnost upokojevanja,
• verjetnost fluktuacije kadrov (7,5-odstotna fluktuacija za zaposlene, stare do 40 let, 3,75-odstotna za zaposlene, stare med 41 in 

50 let, ter 1,75-odsotna fluktuacija za zaposlene, stare nad 51 let),
• diskontna stopnja v višini 0,3475 odstotka,
• rast plač v RS v višini 2,5 odstotka in v družbi za 2 odstotka, rast najnižjih plač po kolektivni pogodbi Pošte Slovenije za 1 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 0,25 odstotka.

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.
Družba oblikuje rezervacije za morebitne obveznosti iz gospodarskih sporov in pravd ter rezervacije iz delovnih sporov. Družba vsako 
leto preveri upravičenost oblikovanih rezervacij glede na stanje spora in verjetnost ugodne ali neugodne rešitve spora. Organizacijska 
enota pravne zadeve višino rezervacij za tožbe določi glede na višino škodnega zahtevka ali oceni glede na pričakovano možno 
višino (če dejanski zahtevek še ni znan).

n) Odloženi prihodki

Družba med odloženimi prihodki izkazuje pretežno odložene prihodke v zvezi s prejetimi in neizkoriščenimi finančnimi sredstvi za 
izvedbo projektov.

o) Finančne in poslovne obveznosti

Finančne obveznosti se ob začetnem pripoznanju razvrstijo med finančne obveznosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
prejeta posojila in obveznosti iz poslovanja. Finančne obveznosti so na začetku pripoznane na datum, ko družba postane pogodbena 
stranka v zvezi z instrumentom. Razen prejetih posojil se vse finančne obveznosti ob začetnem pripoznanju merijo po pošteni vrednosti. 
Prejeta posojila se merijo po odplačni vrednosti z uporabo veljavne obrestne mere. Glede na zapadlost so posojila razvrščena med 
kratkoročne finančne obveznosti (zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali nekratkoročne finančne 
obveznosti (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja). Vsi dobički in izgube se pripoznajo v izkazu poslovnega 
izida ob odpravi pripoznanja finančne obveznosti in v okviru amortizacije veljavne obrestne mere. Družba odpravi pripoznanje 
finančne obveznosti, če so obveze, določene v pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali zastarane. 
Družba nima finančnih obveznosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. 
Med nekratkoročnimi finančnimi obveznostmi družba izkazuje obveznosti iz naslova posojila, prejetega od banke, in obveznosti iz 
naslova najemov. Kratkoročni del teh je izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.
Med nekratkoročnimi poslovnimi obveznostmi družba izkazuje obveznost za izplačilo spremenljivega dela plač poslovodnih oseb in 
obveznost do delavcev, ki so bili iz Pošte Slovenije prerazporejeni v odvisno družbo IPPS. 

p) Obveznosti iz pogodb s kupci

Obveznost iz pogodbe s kupcem je obveznost prenosa blaga ali storitev na kupca v zameno za nadomestilo, ki ga je družba prejela 
od kupca. V okviru obveznosti iz pogodb s kupci družba izkazuje predujme in prejete varščine. Obveznosti iz pogodbe se pripoznajo 
kot prihodki, ko družba izpolni svojo izvršitveno obvezo.

q) Druge obveznosti 

Med drugimi obveznostmi so zajeti kratkoročno odloženi prihodki in vnaprej vračunani stroški. Slednji se pretežno nanašajo na 
odhodke iz mednarodnega obračuna ter stroške neizkoriščenega letnega dopusta.

r) Pogojna sredstva in obveznosti

Pogojna sredstva in obveznosti so vse potencialne terjatve in obveznosti, ki lahko v bodočnosti zaradi unovčitve oziroma poravnave 
vplivajo na poslovne rezultate družbe in katerih ne moremo vključiti v izkaz finančnega položaja, ker pogoji za to niso izpolnjeni.

Računovodsko poročilo Pošte Slovenije 



- 158 -

V to kategorijo sodijo predvsem prejete bančne garancije za dobro izvedbo poslov, garancije, prejete od izvajalcev zamenljivih poštnih 
storitev in nekaterih poslovnih strank, ter druge dane garancije pri banki (carinska in druge).
Vrednost pogojnih sredstev in obveznosti se preverja najmanj enkrat letno ob rednem letnem popisu premoženja družbe oziroma 
ob izdelavi zaključnega računa.

s) Prihodki iz pogodb s kupci

Prihodki iz pogodb s kupci se pripoznajo ob prenosu obvladovanja blaga ali storitev na kupca v znesku, ki odraža nadomestilo, za 
katero družba meni, da bo do njega upravičena v zameno za tako blago ali storitve. Prihodki iz pogodb s kupci se pripoznajo po 
pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate in količinske popuste. 
Prihodki od prodaje blaga se pripoznajo ob prenosu obvladovanja nad prodanim blagom, tj. takrat, ko je stranka blago sprejela 
oziroma ko je družba stranki dostavila blago. 
Družba za presojo, ali je prenesla obvladovanje nad sredstvom na kupca, upošteva kazalnike prenosa obvladovanja, ki med drugim 
vključujejo naslednje:
• Podjetje ima trenutno pravico do plačila za sredstvo – če je kupec trenutno obvezan plačati za sredstvo, potem to lahko pomeni, 

da je kupec pridobil možnost usmerjanja uporabe in pridobitve praktično vseh preostalih koristi izmenjanega sredstva.
• Kupec ima lastninsko pravico do sredstva – lastninska pravica lahko kaže, katera pogodbena stranka lahko usmerja uporabo in 

pridobi praktično vse preostale koristi sredstva ali omeji dostop drugih podjetij do teh koristi. Zato lahko prenos lastninske pravice 
do sredstva kaže, da je kupec pridobil obvladovanje sredstva. Če podjetje obdrži lastninsko pravico izključno kot zaščito pred 
neplačilom kupca, ta lastninska pravica podjetja kupcu ne bi preprečevala pridobitve obvladovanja sredstva.

• Podjetje je preneslo fizično posedovanje sredstva – fizično posedovanje sredstva s strani kupca lahko kaže, da lahko kupec usmerja 
uporabo in pridobi praktično vse preostale koristi sredstva ali omeji dostop drugih podjetij do teh koristi. Vendar fizično posedovanje 
ne sovpada nujno z obvladovanjem sredstva.

• Kupec ima pomembna tveganja in koristi lastništva sredstva – prenos pomembnih tveganj in koristi lastništva sredstva na kupca 
lahko kaže, da je kupec pridobil možnost neposredne uporabe in pridobitve praktično vseh preostalih koristi sredstva.

• Kupec je sprejel sredstvo – sprejetje sredstva s strani kupca lahko kaže, da je ta pridobil možnost, da usmerja uporabo in pridobi 
praktično vse preostale koristi sredstva.

Prihodki od prodaje storitev se pripoznajo v obračunskem obdobju, v katerem se opravijo storitve. 
Družba presodi, ali pogodba vsebuje tudi druge obljube, ki predstavljajo ločene izvršitvene obveze, na katere mora razvrstiti del 
transakcije. Pri ugotavljanju transakcijske cene družba upošteva učinke variabilnega nadomestila, obstoj pomembnih sestavin 
financiranja v pogodbi, nedenarno nadomestilo in nadomestilo kupcu.

t) Finančni prihodki in odhodki

Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami in tudi v zvezi s terjatvami. Finančni prihodki 
obsegajo pretežno prihodke od obresti od naložb in prihodke od dividend.
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje ter izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih naložb. 
Pripoznajo se po obračunu, ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. Obsegajo pretežno stroške obresti za prejeta posojila in 
negativne tečajne razlike.

u) Odhodek za davek 

Odhodek za davek vključuje odmerjeni in odloženi davek. Odhodek za davek 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.
Družba za obračunavanje odloženih davkov uporablja metodo obveznosti po izkazu finančnega položaja. Razliko med knjigovodsko 
vrednostjo sredstva oziroma obveznostjo, ki je izkazana v izkazu finančnega položaja, ter davčno vrednostjo tega sredstva oziroma 
obveznostjo na dan izračunavanja odloženih davkov družba pripozna kot odloženo terjatev oziroma odloženo obveznost za davek. 
Odloženi davki se v knjigovodskih razvidih in računovodskih izkazih pripoznajo le za pomembne (bistvene) zneske. 
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.

v) Določanje poštene vrednosti 

Glede na računovodske usmeritve družbe in zahtevana razkritja je treba v več primerih določiti pošteno vrednost tako finančnih kot 
tudi nefinančnih sredstev in obveznosti, bodisi zaradi merjenja posameznih sredstev bodisi zaradi dodatnih razkritij poštenih vrednosti.
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Poštena vrednost je znesek, za katerega je mogoče prodati sredstvo ali zamenjati obveznost med dobro obveščenima in voljnima 
stankama v premišljenem poslu. Družba pri določanju poštene vrednosti finančnih instrumentov upošteva naslednjo hierarhijo ravni 
določanja poštene vrednosti:
• prva raven – sredstva in obveznosti po tržni ceni (uporaba objavljenih cen, ki se pojavljajo na aktivnem trgu za enaka sredstva in 

obveznosti),
• druga raven – sredstva in obveznosti, ki se ne uvrščajo v prvo raven, njihova vrednost pa je določena neposredno ali posredno 

na podlagi primerljivih tržnih podatkov,
• tretja raven – sredstva in obveznosti, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov in jih zato ni mogoče uvrstiti v prvo 

ali drugo raven.

Družba na dan vrednotenja ugotavlja pošteno vrednost finančnih instrumentov tako, da kot ceno na glavnem trgu določi objavljeno 
zaključno ceno na borzi na dan vrednotenja ali na zadnji dan delovanja borze, na kateri finančni instrument kotira.
Družba najmanj ob koncu obračunskega obdobja preveri ustreznost izkazane velikosti posameznega finančnega instrumenta z vidika 
morebitne potrebe po oslabitvi. Pri presoji dokazov za namene ocenjevanja potreb za morebitno oslabitev finančnega instrumenta 
družba presoja, ali gre za pomembno in dolgotrajnejše padanje njegove poštene vrednosti. 
Poštena vrednost naložbenih nepremičnin se praviloma ugotavlja na podlagi cenitev, ki jih izdela neodvisni pooblaščeni ocenjevalec 
vrednosti nepremičnin. Za naložbene nepremičnine, katerih poštena vrednost je ocenjena, cenilec uporabi način tržnih primerjav 
(za prazno zemljišče in poslovni prostor) ter na donosu zasnovan način (za zasedene poslovne prostore). V primeru, ko je ocenjena 
vrednost naložbene nepremičnine (poštena vrednost, znižana za stroške prodaje) nižja od knjigovodske vrednosti, je opravljena 
slabitev naložbene nepremičnine.
Pri finančnih sredstvih in finančnih obveznostih, ki niso merjene po pošteni vrednosti, družba ocenjuje, da njihova knjigovodska 
vrednost odraža pošteno vrednost.

w) Izkaz denarnega toka

Izkaz denarnega toka prikazuje spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto in je za del, ki se nanaša na poslovanje, 
sestavljen po posredni metodi iz podatkov izkaza finančnega položaja na dan 31. decembra 2019 in izkaza finančnega položaja na 
dan 31. decembra 2020 ter iz podatkov izkaza poslovnega izida za obdobje januar–december 2020.
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5.5 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

5.5.1 Nekratkoročna sredstva
Pojasnilo PS 1: Neopredmetena sredstva
 Leto 2020

V EUR Premoženjske 
pravice

Druga 
neopredmetena 

sredstva

Neopredmetena 
sredstva v 

pripravi
Skupaj 

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2019 452.742 8.088.649 - 8.541.391 
Stanje 1. 1. 2020 452.742 8.088.649 - 8.541.391 
Nabava - - 1.344.852 1.344.852 
Aktiviranje 684.339 660.513 -1.344.852 -
Odpis -4.386 -118.552 - -122.938
Stanje 31. 12. 2020 1.132.695 8.630.610 - 9.763.305 
Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2019 419.202 7.551.662 - 7.970.864 
Stanje 1. 1. 2020 419.202 7.551.662 - 7.970.864 
Amortizacija 94.496 479.317 - 573.813 
Odpis -4.386 -118.552 - -122.938
Stanje 31. 12. 2020 509.312 7.912.427 - 8.421.739 
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2019 33.540 536.987 - 570.527 
Stanje 1. 1. 2020 33.540 536.987 - 570.527 
Stanje 31. 12. 2020 623.383 718.183 - 1.341.566

 Leto 2019

V EUR Premoženjske 
pravice

Druga 
neopredmetena 

sredstva

Neopredmetena 
sredstva v 

pripravi
Skupaj 

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2018 434.696 7.487.236 - 7.921.932 
Stanje 1. 1. 2019 434.696 7.487.236 - 7.921.932 
Nabava - - 619.459 619.459 
Aktiviranje 18.046 601.413 -619.459 -
Stanje 31. 12. 2019 452.742 8.088.649 - 8.541.391 
Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2018 377.589 7.149.131 - 7.526.720 
Stanje 1. 1. 2019 377.589 7.149.131 - 7.526.720 
Amortizacija 41.613 402.531 444.144 
Stanje 31. 12. 2019 419.202 7.551.662 - 7.970.864 
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2018 57.107 338.105 - 395.212 
Stanje 1. 1. 2019 57.107 338.105 - 395.212 
Stanje 31. 12. 2019 33.540 536.987 - 570.527 

Med premoženjskimi pravicami so izkazane licence; v letu 2020 se te nanašajo na nov poslovno-informacijski sistem. Med drugimi 
neopredmetenimi sredstvi pa je izkazana vrednost različne programske opreme.

 Odpisanost neopredmetenih sredstev

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0 EUR 6.153.026 5.368.516 
Odstotek odpisanosti 63,02 % 62,85 %

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0 evrov, se nanaša na razne vrste programske 
opreme, ki je bila nabavljena v letih 2004 – 2017; aplikacije za spremljanje prijav motenj in delovanja IT opreme (Desk Manager), 
centralne registre, telegrafijo, informatizacijo in digitalizacijo glavne pisarne, prenovo UPO opreme – modul za prodajo blaga in storitev 
dostave, elektronsko fakturiranje, zapestne terminale, popis osnovnih sredstev, programsko opremo za računalniško konstruiranje in 
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risanje, evidentiranje voznikov kartic ter spremljanje in obdelavo tahografov v tovornem cestnem prometu, programski paket varnosti 
in zdravja idr. Navedena neopredmetena sredstva na dan 31. decembra 2020 predstavljajo v primerjavi z nabavno vrednostjo vseh 
neopredmetenih sredstev 63-odstotno stopnjo odpisanosti.

 Obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih sredstev

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Obveznosti do dobaviteljev za neopredmetena sredstva 93.814 -

Družba ni zastavila neopredmetenih sredstev kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo PS 2: Opredmetena osnovna sredstva
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Opredmetena osnovna sredstva 167.509.926 168.877.855 
Pravica do uporabe sredstev 7.384.379 8.411.446 
Skupaj  174.894.305  177.289.301

a) Opredmetena osnovna sredstva brez pravice do uporabe

 Leto 2020 

V EUR Zemljišča Zgradbe

Vlaganja 
v tuja 

opredmetena 
osnovna 
sredstva

Oprema
Predujmi 

za osnovna 
sredstva

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
pripravi

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2019 10.349.042 174.873.276 1.629.706 155.875.138 163.313 6.237.895 349.128.370 
Stanje 1. 1. 2020 10.349.042 174.873.276 1.629.706 155.875.138 163.313 6.237.895 349.128.370 
Nabava - - - - 982.464 15.656.783 16.639.247 
Aktiviranje 298.643 2.229.731 76.880 11.655.246 - -14.260.500 -
Prodaja -133.067 -2.399.212 - -5.103.837 - - -7.636.116
Odpis - - -49.559 -5.848.640 - - -5.898.199
Prenos iz naložbenih 
nepremičnin

58.620 952.363 - - - - 1.010.983 

Prenos na sredstva za 
prodajo

-48.277 -1.922.888 - - - - -1.971.165

Prenos med skupinami 5.000.967 -5.005.456 7.507 -3.018 - - -
Stanje 31. 12. 2020 15.525.928 168.727.814 1.664.534 156.574.889 1.145.777 7.634.178 351.273.120 
Popravek vrednosti 
Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2019 535.293 68.018.862 1.607.163 110.089.197 - - 180.250.515 
Stanje 1. 1. 2020 535.293 68.018.862 1.607.163 110.089.197 - - 180.250.515 
Amortizacija 37.199 3.431.058 10.062 10.829.269 - - 14.307.588 
Prodaja - -1.955.466 - -5.063.429 - - -7.018.895
Odpis - - -49.559 -5.828.568 - - -5.878.127
Oslabitev 160.640 2.645.811 - - - - 2.806.451 
Prenos iz naložbenih 
nepremičnin

- 551.771 - - - - 551.771 

Prenos na sredstva za prodajo - -1.256.109 - - - - -1.256.109
Prenos med skupinami - -3.907 3.907 - - - -
Stanje 31. 12. 2020 733.132 71.432.020 1.571.573 110.026.469 - - 183.763.194 
Neodpisana vrednost
Stanje 1. 1. 2020 9.813.749 106.854.414 22.543 45.785.941 163.313 6.237.895 168.877.855 
Stanje 31. 12. 2020 14.792.796 97.295.794 92.961 46.548.420 1.145.777 7.634.178 167.509.926 
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 Leto 2019

V EUR Zemljišča Zgradbe

Vlaganja 
v tuja 

opredmetena 
osnovna 
sredstva

Oprema
Predujmi 

za osnovna 
sredstva

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
pripravi

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2018 10.191.042 175.092.912 1.723.387 153.985.223 650.799 4.311.974 345.955.337 
Prerazvrstitev MSRP 16 - - - -634.432 - - -634.432
Stanje 1. 1. 2019 10.191.042 175.092.912 1.723.387 153.350.791 650.799 4.311.974 345.320.905 
Nabava - - - - -487.486 18.867.400 18.379.914 
Aktiviranje 657.132 3.448.316 6.571 12.829.460 - -16.941.479 -
Prodaja -67.450 -795.528 - -4.399.467 - - -5.262.445
Odpis - - -100.252 -5.905.646 - - -6.005.898
Oslabitev -2.137 -24.904 - - - - -27.041
Prenos na naložbene 
nepremičnine

-834.109 -3.936.677 - - - - -4.770.786

Prenos iz naložbenih 
nepremičnin

408.523 1.400.295 - - - - 1.808.818 

Prenos na sredstva za prodajo -3.959 -311.138 - - - - -315.097
Stanje 31. 12. 2019 10.349.042 174.873.276 1.629.706 155.875.138 163.313 6.237.895 349.128.370 
Popravek vrednosti 
Stanje 31. 12. 2018 498.156 67.273.089 1.698.507 110.746.884 - - 180.216.636 
Preračuni za nazaj - - - -70.486 - - -70.486
Stanje 1. 1. 2019 498.156 67.273.089 1.698.507 110.676.398 - - 180.146.150 
Amortizacija 39.039 3.525.757 8.847 9.678.389 - - 13.252.032 
Prodaja - -378.091 - -4.372.540 - - -4.750.631
Odpis - - -100.191 -5.893.738 - - -5.993.929
Prenos na naložbene 
nepremičnine

-1.902 -2.811.380 - - - - -2.813.282

Prenos z naložbenih 
nepremičnin

- 551.092 - - - - 551.092 

Prenos na sredstva za prodajo - -141.605 - - - - -141.605
Prenos med skupinami - - - 689 - - 689 
Stanje 31. 12. 2019 535.293 68.018.862 1.607.163 110.089.198 - - 180.250.516 
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2018 9.692.886 107.819.823 24.880 43.238.339 650.799 4.311.974 165.738.701 
Prerazvrstitev MSRP 16 - - - -563.946 - - -563.946
Stanje 1. 1. 2019 9.692.886 107.819.823 24.880 42.674.393 650.799 4.311.974 165.174.755 
Stanje 31. 12. 2019 9.813.749 106.854.414 22.543 45.785.940 163.313 6.237.895 168.877.854 

V letu 2020 smo odprli nove prostore z opremo za paketni pretovorni center Šentjanž pri Dravogradu ter uredili tretjo fazo energetike 
v poštnem logističnem centru Maribor. Povečanje vrednosti opreme se nanaša na nabavo vozil in prikolic, viličarjev in dvokoles, 
zabojnikov za prevoz tvarine, pohištvene in računalniške opreme (strežniki, delovne postaje, računalniki, tiskalniki, podpisne tablice), 
DWS-naprave v poštnem logističnem centru, nabavo agregatov, klimatskih naprav ter druge opreme. V okviru vlaganj v tuja sredstva 
so bili urejeni prostori za dostavo pošte Lenart.
Med investicijami v teku so izkazane nabave nepremičnin in opreme, ki v obračunskem obdobju še niso bile aktivirane. Večje postavke 
so: nepremičnine na Ptuju, v Vidmu pri Ptuju, Murski Soboti, Idriji in Kopru, paketna pretovorna pošta Celje ter poštni logistični center 
(PLC) Ljubljana. 
Predujmi so bili dani za nabavo transportnih sredstev – dvokoles ter za nadgradnjo programske in strojne opreme obstoječih naprav 
za usmerjanje standardnih pisemskih pošiljk v PLC Ljubljana.
Prenos sredstev na naložbene nepremičnine je pojasnjeno v Pojasnilu PS 3.
Prenos sredstev na sredstva za prodajo je pojasnjeno v Pojasnilu PS 10.
Prenos sredstev med skupinami se nanaša na preknjižbo vrednosti zemljišč pod stavbami, ki smo jih v letu 2020 iz nepremičnin 
prenesli na postavko zemljišč.
Zaradi dotrajanosti, uničenja in neuporabnosti so bila med letom ter ob rednem letnem popisu odpisana osnovna sredstva s skupno 
sedanjo vrednostjo 19.504 evrov. 

 Obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih sredstev

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Obveznosti do dobaviteljev za opredmetena osnovna sredstva 2.800.462 2.563.902 
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Obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih sredstev se nanašajo na dobavljeno računalniško opremo, dvokolesa, viličarje, električne 
vozičke za dostavo, pohištveno opremo in pisarniške stole ter izvedena gradbena dela.

 Odpisanost opredmetenih osnovnih sredstev

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0 EUR 78.445.740 81.623.234 
Odstotek odpisanosti 22,33 % 23,38 %

Največjo skupino sredstev, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0 EUR, predstavljajo računalniška oprema, ki je bila nabavljena v 
letih 2006–2016, različne vrste transportnih sredstev ter pohištvena in poštna oprema. Delež odpisanosti opredmetenih sredstev v 
letu 2020 znaša 22 odstotkov in se je glede na leto 2019 znižal.
Družba je v sklopu presoje indikatorjev slabitve osnovnih sredstev identificirala 76 nepremičnin, za katere so bile izvedene cenitve.
Izbrane nepremičnine je ocenjevalo zunanje podjetje na dan 30. novembra 2020. Ocenjena je bila poštena vrednost, zmanjšana 
za stroške prodaje. Uporabljeni tehniki ocenjevanja sta bili način tržnih primerjav in na donosu zasnovan način. V okviru načina 
tržnih primerjav je bila za vsako nepremičnino narejena podrobna analiza transakcij s primerljivimi nepremičninami v neposredni 
bližini cenjenih nepremičnin in izvedena prilagoditev zaradi približka indikativni ceni primerljivih nepremičnin. Prilagoditve se 
nanašajo na površino, lokacijo in druge funkcionalne značilnosti ocenjevanih nepremičnin glede na druge primerljive prodane ali 
oglaševane nepremičnine. V okviru na donosu zasnovanega načina je bila uporabljena metoda kapitalizacije donosa, ki temelji 
na preveritvi podatkov o ponudbenih in realiziranih najemninah za podobne nepremičnine v okolici, oceni pričakovanih letnih 
dobičkov ter njihove kapitalizacije z ustrezno kapitalizacijsko stopnjo. Uporabljena mera kapitalizacije se je gibala v razponu od 
7,15 odstotkov do 8,49 odstotka.
Na osnovi izdelanih cenitev nepremičnin je bila za 47 nepremičnin izvedena oslabitev v skupni vrednosti 2.900.451 evrov.
Družba ni zastavila opredmetenih osnovnih sredstev kot jamstvo za obveznosti. 

b) Pravica do uporabe opredmetenih osnovnih sredstev 

Družba kot najemojemalec
 2020

V EUR Zemljišča Zgradbe Oprema Skupaj
Pravica do uporabe
Stanje 31. 12. 2019 379.071 2.244.048 7.980.866 10.603.985 
Stanje 1. 1. 2020 379.071 2.244.048 7.980.866 10.603.985 
Povečanje iz naslova novih najemov 6.432 611.900 881.381 1.499.713 
Prekinitev najema -3.544 -53.509 -346.535 -403.588
Preračun 20.127 3.687 -21.779 2.035 
Stanje 31. 12. 2020 402.086 2.806.126 8.493.933 11.702.145 
Popravek vrednosti 
Stanje 31. 12. 2019 42.864 512.212 1.637.463 2.192.539 
Stanje 1. 1. 2020 42.864 512.212 1.637.463 2.192.539 
Amortizacija 83.949 745.616 1.959.145 2.788.710 
Prekinitev najema -3.544 -53.509 -346.535 -403.588
Preračun - -176.154 -83.741 -259.895
Stanje 31. 12. 2020 123.269 1.028.165 3.166.332 4.317.766 
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2019 336.207 1.731.836 6.343.403 8.411.446 
Stanje 1. 1. 2020 336.207 1.731.836 6.343.403 8.411.446 
Stanje 31. 12. 2020 278.817 1.777.961 5.327.601 7.384.379 
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 2019

V EUR Zemljišča Zgradbe Oprema Skupaj
Pravica do uporabe
Stanje 31. 12. 2018 - - - -
Preračun MSRP 16 157.922 1.853.262 6.403.041 8.414.225 
Prerazvrstitev MSRP 16 - - 634.433 634.433 
Stanje 1. 1. 2019 157.922 1.853.262 7.037.474 9.048.658 
Povečanje iz naslova novih najemov 97.420 138.106 5.262.418 5.497.944 
Prekinitev najema -11.624 -81.835 -4.933.626 -5.027.085
Preračun 135.353 334.515 614.600 1.084.468 
Stanje 31. 12. 2019 379.071 2.244.048 7.980.866 10.603.985 
Popravek vrednosti 
Stanje 31. 12. 2018 - - - -
Prerazvrstitev MSRP 16 70.486 70.486 
Stanje 1. 1. 2019 - - 70.486 70.486 
Amortizacija 43.136 514.104 1.908.225 2.465.465 
Prekinitev najema -272 -1.892 -341.248 -343.412
Stanje 31. 12. 2019 42.864 512.212 1.637.463 2.192.539 
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2018 - - - -
Preračun MSRP 16 157.922 1.853.262 6.403.041 8.414.225 
Prerazvrstitev MSRP 16 - - 563.947 563.947 
Stanje 1. 1. 2019 -157.922 -1.853.262 -6.966.988 -8.978.172
Stanje 31. 12. 2019 336.207 1.731.836 6.343.403 8.411.446 

 Zneski, pripoznani v izkazu poslovnega izida v povezavi z najemi

V EUR 2020 2019
Amortizacija pravice do uporabe 2.788.710 2.465.465 
Odhodki za obresti 167.331 162.012 
Stroški, povezani s kratkoročnimi najemi 81.698 662.913 
Stroški, povezani z najemi sredstev majhne vrednosti 236.036 237.377 
Stroški, povezani z neodbitnim deležem DDV 225.718 196.660 
Skupaj 3.499.493 3.724.427 

 Delež spremenljivih najemnin

V EUR 2020 2019
Nespremenljive najemnine 2.657.477 2.370.027 
Skupaj 2.657.477 2.370.027 

Družba kot najemodajalec
Prihodke iz najema družba razkriva v pojasnilu PS 29 Prihodki od prodaje.

 Zapadlost prihodnjih najemnin

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Pričakovane nediskontirane najemnine:
do 1. leta 965.272 1.203.369 
v 2. letu 956.129 1.203.089 
v 3. letu 939.314 1.182.283 
v 4. letu 924.481 1.182.283 
v 5. letu 909.827 1.182.283 
nad 6 let 942.452 1.149.283 
Skupaj 5.637.475 7.102.590 

Pričakovane prihodnje najemnine se nanašajo na oddajo zemljišč, poslovnih prostorov in opreme ob upoštevanju izteka sklenjenih 
pogodb.
Na odvisno družbo bodo postopno prenesene vse informacijske storitve za trg, ki so se do sedaj izvajale v okviru Pošte Slovenije, 
zato se bo zmanjšal delež najemnin iz naslova oddajanja računalniške opreme.
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Pojasnilo PS 3: Naložbene nepremičnine
 Leto 2020

V EUR Naložbene nepremičnine
Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2019 14.373.946
Stanje 1. 1. 2020 14.373.946
Nabava 6.901
Prodaja -78.110
Oslabitev -118.581
Prenos na opredmetena osnovna sredstva -1.010.983
Prenos na sredstva za prodajo -93.592
Stanje 31. 12. 2020 13.079.581
Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2019 6.036.059
Stanje 1. 1. 2020 6.036.059
Amortizacija 264.884
Prodaja -50.281
Oslabitev -24.581
Prenos na opredmetena osnovna sredstva -551.771
Prenos na sredstva za prodajo -53.969
Stanje 31. 12. 2020 5.620.341
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2019 8.337.887
Stanje 1. 1. 2020 8.337.887
Stanje 31. 12. 2020 7.459.240

 Leto 2019

V EUR Naložbene nepremičnine
Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2018 11.437.620
Stanje 1. 1. 2019 11.437.620
Nabava 34.993
Oslabitev -7.639
Prenos na opredmetena osnovna sredstva -1.808.817
Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev 4.770.786 
Prenos na sredstva za prodajo -52.997
Stanje 31. 12. 2019 14.373.946
Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2018 3.599.895
Stanje 1. 1. 2019 3.599.895
Amortizacija 204.872
Prenos na opredmetena osnovna sredstva -551.092
Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev 2.813.281 
Prenos na sredstva za prodajo -30.897
Stanje 31. 12. 2019 6.036.059
Neodpisana vrednost
Stanje 31. 12. 2018 7.837.725
Stanje 1. 1. 2019 7.837.725
Stanje 31. 12. 2019 8.337.887

Med naložbene nepremičnine so vključene:
• počitniška stanovanja in
• poslovni prostori z zemljiščem ali deli v poslovnih prostorih, ki jih dajemo oz. jih bomo dali v najem.
Naložbene nepremičnine so razvrščene v tretjo raven (sredstva, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov in jih zato 
ni mogoče uvrstiti v prvo ali drugo raven).
V letu 2020 med naložbene nepremičnine nismo prenesli nobene nepremičnine. Nepremičnine Zgornja Polskava, Bled in Kostanjevica 
na Krasu smo iz naložbenih nepremičnin prenesli nazaj na opredmetena osnovna sredstva, ker na podlagi notranjega akta ne 
izpolnjujejo več kriterijev za naložbene nepremičnine (manj kot 30 odstotkov celotne površine) oziroma gre za poštne objekte, dane 
v najem pogodbenikom, v katerih se še vedno opravlja osnovna poštna dejavnost.
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 Prihodki in odhodki od naložbenih nepremičnin

V EUR 2020 2019
Prihodki od najemnin od naložbenh nepremičnin  463.752  544.466
Neposredni poslovni odhodki od naložbenih nepremičnin -340.132 -389.559
Skupaj  123.620  154.907

V letu 2020 je bilo z naložbenimi nepremičninami ustvarjenih 463.752 evrov prihodkov, odhodki so znašali 340.132 evrov, od tega 
stroški amortizacije 136.885 evrov. Prihodki iz najemnin so se znižali pri počitniških stanovanjih, saj ta dlje časa niso bila zasedena 
ter tudi zaradi prodaje nekaterih objektov. Zaradi posledic pandemije COVIDA-19 najemnin nismo nižali, smo pa najemnikom, ki so 
podali vloge, podaljšali plačilni rok na 60 dni.
Poštene vrednosti naložbenih nepremičnin se obdobno preverjajo. Družba ocenjuje, da poštena vrednost naložbenih nepremičnin 
pomembno ne odstopa od knjigovodskih vrednosti. 
Družba ni zastavila naložbenih nepremičnin kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo PS 4: Finančne naložbe v odvisne družbe
 Splošni podatki o odvisnih družbah

Odvisna družba Sedež odvisne družbe Delež

Kapital na 
dan 31. 12. 

2020 (v 
EUR)

Čisti 
poslovni 
izid 2020  

(v EUR)

Delež  
31. 12. 

2019

Kapital na 
dan  

31. 12. 
2019 

(v EUR)

Čisti  
poslovni 
izid 2019  

(v EUR)

PS Logistika d. o. o. Brnčičeva ulica 45,  
1231 Ljubljana - Črnuče

100,00 % 13.967.218 909.636 100,00% 14.290.994 232.875

EPPS, d. o. o. Stegne 13A, 1000 Ljubljana 100,00 % 6.300.903 1.025.099 100,00% 7.310.975 647.800
APS PLUS d. o. o. Cesta v Mestni log 81,  

1000 Ljubljana
100,00 % -132.863 -700.353 55,00% 567.490 -234.721

PS Moj paket d. o. o. Partizanska cesta 54, 2000 Maribor 100,00 % 994.773 420.291 100,00% 774.482 228.593
IPPS d. o. o. Zagrebška cesta 106, 2000 Maribor 100,00 % 374.900 239.638 100,00% 260.459 112.541
Intereuropa d. d. Vojkovo nabrežje 32,  

6000 Koper - Capodistria
80,89 % 89.224.850 2.314.512 72,13% 87.227.000 3.388.000

A. D. Intereuropa 
logističke usluge, Beograd

Zemunska 174, 
 11272 Dobanovci

24,49 % 5.904.042 -857.282 - - -

Zetatrans A. D. Podgorica Ćemovsko polje b.b.,  
81000 Podgorica

10,52 % 16.330.825 496.144 - - -

 Stanje naložb v odvisne družbe

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
PS Logistika d. o. o. 13.103.000 13.103.000 
EPPS, d. o. o. 1.551.394 1.551.394 
APS PLUS d. o. o. - 438.139 
PS Moj paket d. o. o. 221.979 221.979 
IPPS d. o. o. 100.000 100.000 
Intereuropa d. d. 32.241.092 28.748.266 
A. D. Intereuropa logističke usluge 2.273.905 -
Zetatrans A. D. 1.383.781 -
Skupaj 50.875.151 44.162.778 

 Gibanje naložb v odvisne družbe

V EUR 2020 2019
Stanje 1. 1. 44.162.778 15.394.512 
Pridobitev 7.351.172 28.768.266 
Oslabitev -638.799 -
Stanje 31. 12. 50.875.151 44.162.778 

Pošta Slovenije je na podlagi določil Zakona o prevzemih izvedla postopek objave obvezne prevzemne ponudbe za zagotovitev 
možnosti izstopa iz lastniške strukture za ostale delničarje družbe Intereuropa d. d. Prevzemna ponudba je veljala od 10. decembra 
2019 do 13. januarja 2020. Ponujena cena je bila 1,45 evra za delnico. Pošta Slovenije je pridobila dodatnih 2.408.846 navadnih 
delnic po enotni ceni 1,45 evra na delnico, za kar je odštela 3.492.826 milijonov evrov (8,76-odstotni delež). Po zaključku prevzemne 
ponudbe je Pošta Slovenije imela v lasti 22.235.236 delnic družbe Intereuropa, kar predstavlja 80,89 odstotka vseh izdanih delnic 
družbe Intereuropa d. d. 
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Pošta Slovenije je v skladu s prevzemno zakonodajo v zakonsko predpisanih rokih objavila prevzemno ponudbo za odkup preostalih 
delnic za odvisno družbo Intereurope v Črni gori. Dne 26. januarja 2020 se je iztekla obvezna prevzemna ponudba za družbo Zetatrans 
A. D. Podgorica. Po zaključku obvezne prevzemne ponudbe in poteku obveznega dodatka odkupa je Pošta Slovenije pridobila 864.863 
delnic oz. 10,52 odstotka družbe Zetatrans A. D. Podgorica v vrednosti 1.383.781 evrov. Tako je Pošta Slovenije skupaj z družbo 
Intereuropa d. d. lastnik 6.559.288 delnic oz. 79,79 odstotka delnic družbe Zetatrans A. D. Podgorica.
Pošta Slovenije je v skladu s prevzemno zakonodajo v zakonsko predpisanih rokih objavila prevzemno ponudbo za odkup 
preostalih delnic za odvisno družbo Intereurope v Srbiji. Po zaključku obvezne prevzemne ponudbe in poteku obveznega dodatka 
odkupa je Pošta Slovenije pridobila 4.672 delnic oz. 24,49 odstotka družbe AD Intereuropa Beograd v vrednosti 2.273.905 evrov 
(267.203.921 RSD). Tako je Pošta Slovenije skupaj z družbo Intereuropa d. d. lastnik 18.714 delnic oz. 98,11 odstotka delnic 
družbe AD Intereuropa Beograd.
V letu 2020 je bila izvedena dokapitalizacija odvisne družbe APS Plus v višini 200.660 evrov.
Družba je sklopu presoje poštenih vrednosti sredstev v letu 2020 izvedla slabitev finančne naložbe v odvisno družbo APS Plus. 
V letu 2020 je bila s strani pooblaščenega cenilca vrednosti podjetja iz družbe KF FINANCE d. o. o. opravljena cenitev, katere predmet 
je bila ocena nadomestljive vrednosti dolgoročnih sredstev denar ustvarjajoče enote (v nadaljevanju: DUE), ki predstavlja denar 
ustvarjajoče enote APS Plus na ravni 100 % lastnika v lastniško zaprti strukturi. Kot najmanjša DUE je bila opredeljena družba APS 
Plus kot celota. 
Cenilec je ocenjeval nadomestljivo vrednost DUE APS Plus z uporabo metode sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov, 
za katero je presodil, da je v danem primeru najbolj ustrezna, hkrati pa je preveril tudi možnost uporabe drugih metod (metodo 
primerljivih borznih podjetij ali primerljivih transakcij, metodo ocenjevanja vrednosti pri uporabi ter metodo seštevanja v okviru 
nabavno vrednostnega načina ocenjevanja vrednosti), za katere je presodil, da niso ustrezne.
V konkretnem primeru je bila na podlagi uporabljene metode ocenjena poštena vrednost prilagojena za stroške prodaje, ki je bila 
osnova za izdajo sklepa o višini nadomestljive vrednosti.
Ob upoštevanju 10,59 % diskontne stopnje, 5 % diskontne stopnje za pomanjkanje tržljivosti/likvidnosti in 2 % stroškov prodaje, 
znaša nadomestljiva vrednost DUE APS Plus na dan 31.12.2020, 0 evrov. 
Na podlagi izvedene cenitve je bila izvedena slabitev naložbe v odvisno družbo APS Plus v višini 638.799 evrov, za kar je bila pripoznana 
izguba zaradi oslabitve.
Družba ni zastavila finančnih naložb v odvisne družbe kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo PS 5: Finančne naložbe v pridružene družbe
 Splošni podatki o pridruženih družbah

Pridružena družba Sedež pridružene družbe Delež 31. 12. 2020 Kapital na dan  
31. 12. 2020 (v EUR)

Čisti poslovni izid  
2020 (v EUR)

Športna loterija in igre na srečo d. d. Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 20,00 % 13.153.347 3.409.832

 Stanje naložb v pridružene družbe

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Športna loterija in igre na srečo d. d. 111.009 111.009 
Skupaj 111.009 111.009

V letu 2020 ni bilo sprememb v gibanju naložbe v pridruženo družbo. Družba ni zastavila finančne naložbe v pridruženo družbo kot 
jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo PS 6: Druge finančne naložbe
 Stanje drugih finančnih naložb

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Naložbe v delnice in deleže drugih družb, merjene po pošteni vrednosti prek drugega 
vseobsegajočega donosa

48.935 53.819

Skupaj 48.935 53.819

 Gibanje drugih finančnih naložb

V EUR 2020 2019
Stanje 1. 1. 53.819 49.379 
Prevrednotenje -4.884 4.440 
Stanje 31. 12. 48.935 53.819 

Med druge finančne naložbe sta vključeni naložbi v Indomo Maribor ter Zavarovalnico Triglav. Na dan 31. decembra 2020 je bilo 
opravljeno prevrednotenje naložbe v Zavarovalnico Triglav. Zaradi nižje borzne cene delnice v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo 
na dan 31. decembra 2020 je bil učinek zmanjšanja finančne naložbe v višini 4.884 evrov ustrezno pripoznan v kapitalu.
Finančne naložbe niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.
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Pojasnilo PS 7: Finančne terjatve
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Dani depoziti 350.000 350.000 
Dana posojila drugim 73.209 73.048 
Popravek vrednosti danih posojil drugim -1.098 -1.607
Skupaj 422.111 421.441 

 Obrestne mere finančnih terjatev

Obrestna mera (%) EUR
Dani depoziti 0,00 %  350.000
Dana posojila drugim 6M Euribor + 2,00 

% p.a.
 65.000

2,00 % p.a.  8.209

 Gibanje finančnih terjatev

V EUR 2020 2019
Stanje 1. 1. 421.441 447.900 
Nova posojila in depoziti - 73.000 
Obresti 161 48 
Vračila posojil in depozitov - -100.000
Oslabitev - -1.607
Odprava oslabitve 509 2.100 
Stanje 31. 12. 422.111 421.441 

 Finančne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nad 1 do 2 let 10.866 -
Nad 2 do 3 let 32.229 10.813 
Nad 3 do 5 let 379.016 410.628 
Skupaj 422.111 421.441

 Zavarovanje finančnih terjatev na dan 31. decembra 2020

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Dana posojila drugim  8.209  8.048
Skupaj  8.209  8.048

Depozit v višini 350.000 EUR je zastavljen in služi kot zavarovanje za garancije za splošno zavarovanje plačila carinskih obveznosti in 
drugih uvoznih terjatev.
Ostale finančne terjatve niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo PS 8: Poslovne terjatve
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Terjatve do drugih 338.590 457.816 
Popravek vrednosti terjatev do drugih -84.783 -91.738
Dane dolgoročne varščine 10.405 3.863 
Skupaj 264.212 369.941

Terjatve do drugih 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 % (letna obrestna mera).

 Poslovne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nad 1 do 2 let 257.052 270.987 
Nad 2 do 5 let 72.819 165.236 
Nad 5 do 10 let 8.719 21.593 
Skupaj 338.590 457.816 

Poslovne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo, so izkazane v bruto vrednosti. 
Terjatve do zaposlenih niso bile zastavljene kot jamstvo za obveznosti.
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Pojasnilo PS 9: Druga sredstva
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Odloženi stroški iz naslova stanovanjskega rezervnega sklada  477.093  426.144
Skupaj 477.093 426.144

5.5.2 Kratkoročna sredstva
Pojasnilo PS 10: Sredstva za prodajo
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nepremičnine 754.679 195.592 
Skupaj 754.679 195.592 

Med sredstva za prodajo so uvrščena sredstva, za katera se v letu 2021 predvideva prodaja, in zajemajo poslovne prostore Destrnik, 
Ožbalt, Velenje Gorica, Knežak ter upravno stavbo v Novem mestu.

 Gibanje sredstev za prodajo

V EUR 2020 2019
Stanje 1. 1. 195.592 31.759 
Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev 715.057 173.492 
Prenos iz naložbenih nepremičnin 39.623 22.100 
Prodaja -195.593 -31.759
Stanje 31. 12. 754.679 195.592 

Pojasnilo PS 11: Sredstva iz pogodb s kupci
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nezaračunani prihodki 10.838.509 7.460.479 
Popravek vrednosti nezaračunanih prihodkov -53.109 -64.400
Skupaj 10.785.400 7.396.079 

 Gibanje popravka vrednosti nezaračunanih prihodkov

V EUR 2020 2019
Stanje na koncu preteklega poslovnega leta 64.400 72.286 
Stanje 1. 1. 64.400 72.286 
Oblikovanje - -7.886
Odprava -11.291 - 
Stanje 31. 12. 53.109 64.400 

Nezaračunani prihodki se pretežno nanašajo na nezaračunane prihodke iz naslova mednarodnega poštnega obračuna.

Pojasnilo PS 12: Zaloge
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Material 240.135 169.903
Drobni inventar 781.155 628.975
Trgovsko blago 595.700 594.872
Skupaj 1.616.990 1.393.750

 Oslabitev, odpis, primanjkljaj in presežek pri popisu

V EUR 2020 2019
Oslabitev 2.643 -1.882 
Odpis -61.480 -71.890 
Primanjkljaj pri popisu -2.341 -3.967 
Presežek pri popisu 1.686 2.902 
Skupaj -59.492 -74.837

Zaloge materiala se nanašajo pretežno na obrazce in avtoplašče, zaloge drobnega inventarja na službeno in zaščitno obleko, zaloge 
trgovskega blaga pa pretežno na vrednotnice, voščilnice in razglednice. 
V letu 2020 smo zaradi zastarelosti, poškodovanosti in neuporabnosti odpisali zaloge v vrednosti 61.480 evrov. 
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Pri popisu zalog trgovskega blaga in materiala je bil ugotovljen primanjkljaj v višini 2.341 evrov ter presežek v višini 1.686 evrov. Na 
podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju med Pošto Slovenije in odvisno družbo PS Moj paket je Pošta Slovenije odvisni družbi 
poravnala 21.878 evrov iz naslova odtujenega blaga, ki se prodaja v poštnih poslovalnicah.
Družba na dan 31. decembra 2020 nima zastavljenih zalog.

Pojasnilo PS 13: Finančne terjatve
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Dana posojila družbam v Skupini 300.000 -
Depoziti pri bankah 7.000.000 -
Skupaj 7.300.000 -

V letu 2020 je bilo dano posojilo odvisni družbi APS Plus, d. o. o. v višini 300.000 evrov. Depoziti so sklenjeni pri Novi KBM in Sberbanki. 
Depoziti pri bankah so obrestovani z letno obrestno mero 0,01 %. 

 Gibanje kratkoročnih finančnih terjatev

V EUR 2020 2019
Stanje 1. 1. - -
Nova posojila in depoziti 7.300.000 -
Stanje 31. 12. 7.300.000 -

Finančne terjatve niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo PS 14: Poslovne terjatve
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Terjatve do družb v Skupini 1.546.828 1.333.517 
Popravek vrednosti terjatev do družb v Skupini -6.128 -8.315
Terjatve do kupcev 39.532.939 38.816.404 
Popravek vrednosti terjatev do kupcev -2.009.684 -2.393.696
Terjatve za obresti 126.233 172.425 
Popravek vrednosti terjatev za obresti -81.766 -81.751
Terjatve za obresti v Skupini 362 -
Terjatve do državnih in drugih institucij 2.863.429 1.341.700 
Druge poslovne terjatve 551.183 535.319 
Popravek vrednosti drugih terjatev -356.892 -375.343
Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih terjatev 97.429 97.806 
Skupaj 42.263.933 39.438.066 

Povečanje terjatev do državnih in drugih institucij se nanaša pretežno na Covid subvencije (krizni dodatek idr.), ki se postopoma s 
prejetimi povračili pokrivajo v letu 2021.
Pošta Slovenije svojih terjatev v glavnem ne zavaruje, razen terjatev do kupcev s slabšo bonitetno oceno. Višina zavarovanih terjatev 
v letu 2020 znaša 5.717 evrov.
Poslovne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo, ter gibanje popravkov vrednosti terjatev je predstavljeno v poglavju 4.7 Določanje 
poštene vrednosti in finančna tveganja.
Poslovne terjatve niso bile zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo PS 15: Predujmi in druga sredstva 
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Dani predujmi in varščine  258.425  4.275.615
Odloženi stroški in odhodki  685.251  817.601
Skupaj 943.676 5.093.216 

Odloženi stroški in odhodki zajemajo postavke, ki se nanašajo na leto 2021, so pa bili zanje prejeti računi v letu 2020.

Pojasnilo PS 16: Denar in denarni ustrezniki 
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Gotovina v blagajni in prejeti čeki  3.528  3.542
Denar v bankah  40.791.242  12.026.081
Kratkoročni depoziti pri bankah  20.290.000  26.850.000
Skupaj  61.084.770  38.879.623
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Denarna sredstva so izkazana po izvirni vrednosti. Predstavljajo sredstva v evrih v blagajni in na transakcijskih računih pri Novi 
KBM, Novi Ljubljanski banki, SKB banki in banki Intesa Sanpaolo ter sredstva v USD pri Novi Ljubljanski banki in v RSD pri UniCredit 
Bank Srbija.
Kratkoročni depoziti pri bankah so obrestovani z letno obrestno mero od -0,2 % do +0,0001 %. 
Depoziti niso bili zastavljeni kot jamstvo za obveznosti.

5.5.3 Kapital
Pojasnilo PS 17: Kapital
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Osnovni kapital 121.472.482 121.472.482
Kapitalske rezerve 79.326.851 79.326.851
Rezerve iz dobička: 1.689.398 1.532.883
- zakonske rezerve 1.689.398 1.532.883 
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti -3.177.478 -2.325.347
Prenesen čisti poslovni izid 16.392.434 12.572.535
Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.973.796 3.949.172
Skupaj 218.677.483 216.528.576

Kapital izraža lastniško financiranje družbe in je z vidika družbe njena obveznost do lastnika – države. Osnovni kapital družbe je 
kapital, ki je registriran na sodišču v višini 121.472.482 evrov.
Kapitalske rezerve so posledica odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Pošta Slovenije je v letu 2020 ustvarila 
3.130.312 evrov čistega dobička, ki pa je zmanjšan zaradi prerazporeditve 156.516 evrov med zakonske rezerve. 
Spremembe vseh sestavin kapitala smo pojasnili pri pojasnilih k izkazu gibanja kapitala.

 Bilančni dobiček

V EUR 2020 2019
Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.130.311 4.157.023
Preneseni čisti dobiček 16.392.434 12.572.535
Povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja in nadzora 
 (zakonskih rezerv, rezerv za lastne poslovne deleže ter statutarnih rezerv)

-156.515 -207.851

Bilančni dobiček, ki ga skupščina razporedi za deleže v dobičku,  
druge rezerve, prenos v naslednje leto in druge namene

19.366.230 16.521.707

Bilančna izguba  -  -

5.5.4 Nekratkoročne obveznosti
Pojasnilo PS 18: Rezervacije 
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Jubilejne nagrade 2.706.700  2.654.122
Odpravnine 15.793.825  14.404.853
Tožbe 113.870  29.350
Nepremičnine 159.470  201.785
Skupaj 18.773.865 17.290.110

 Gibanje rezervacij 2020

V EUR Stanje na dan  
1. 1. 2020

Poraba  
v letu 2020

Odprava 
 v letu 2020

Oblikovanje  
v letu 2020

Stanje na dan 
 31. 12. 2020

Jubilejne nagrade 2.654.122 -272.244 -3.979 328.801 2.706.700 
Odpravnine 14.404.853 -687.990 -21.720 2.098.682 15.793.825 
Tožbe 29.350 -18.200 -3.000 105.720 113.870 
Nepremičnine 201.785 - -42.315 - 159.470 
Skupaj 17.290.110 -978.434 -71.014 2.533.203 18.773.865
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 Gibanje rezervacij 2019

V EUR Stanje na dan  
1. 1. 2019

Poraba 
 v letu 2019

Odprava 
 v letu 2019

Oblikovanje  
v letu 2019

Stanje na dan 
 31. 12. 2019

Jubilejne nagrade 2.595.882 -334.742 -6.484 399.466 2.654.122 
Odpravnine 12.661.211 -525.841 -39.704 2.309.187 14.404.853 
Tožbe 89.000 -36.102 -49.898 26.350 29.350 
Nepremičnine 210.162 - -8.377 - 201.785 
Skupaj 15.556.255 -896.685 -104.463 2.735.003 17.290.110 

Na osnovi aktuarskega izračuna smo dodatno oblikovali rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine v višini 2.427.483 evrov, in 
sicer v izkazu poslovnega izida kot strošek rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 1.215.702 evrov ter strošek obresti v 
višini 132.753 evrov ter v bilanci stanja kot izgubo iz prevrednotenja iz naslova aktuarskih preračunov v višini 1.079.028 evrov.
V letu 2020 smo zaradi prerazporeditve delavcev iz Pošte Slovenije v odvisno družbo IPPS odpravili rezervacije za jubilejne nagrade 
in odpravnine v višini 25.699 evrov.

Pojasnilo PS 19: Odloženi prihodki
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Odloženi prihodki  147.991  158.204
Skupaj 147.991 158.204

Odloženi prihodki se nanašajo na prejeta in v letu 2020 neizkoriščena finančna sredstva za izvedbo projektov ter na prejete subvencije 
za električna vozila, ki se postopoma prenašajo med prihodke.

 Gibanje odloženih prihodkov

V EUR 2020 2019
Stanje 1. 1. 158.204 313.955 
Povečanje 99.950 29.356 
Zmanjšanje -110.163 -185.107
Stanje 31. 12. 147.991 158.204 

Pojasnilo PS 20: Finančne obveznosti
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Prejeta posojila od bank 57.222.428 36.842.105 
Obveznosti iz najemov 4.340.760 5.594.122 
Obveznosti iz poslovnega najema - v Skupini 204.038 267.610 
Skupaj 61.767.226 42.703.837 

 Gibanje finančnih obveznosti

V EUR 2020 2019
Stanje na koncu preteklega poslovnega leta 42.703.837 13.135.056 
Prehod na MSRP 16 - 8.414.225 
Prenos na kratkoročne finančne obveznosti MSRP 16 - -2.370.027
Stanje 1. 1. 42.703.837 19.179.254 
Povečanje prejetih posojil od bank 30.774.979 29.223.786 
Povečanje obveznosti iz najemov 1.760.290 1.883.938 
Prenos na kratkoročne finančne obveznosti iz posojil -10.394.655 -5.238.824
Prenos na kratkoročne finančne obveznosti iz najemov -3.077.225 -2.344.317
Stanje 31. 12. 61.767.226 42.703.837 

Med posojili od bank so zajeta naslednja posojila:
• Posojilo pri Novi KBM v višini 15 milijonov evrov, ki je bilo najeto za investicije v letu 2018. Rok koriščenja posojila je bil do 31. 

decembra 2018, rok vračila posojila je 1. oktober 2025. Obrestna mera posojila je 6-mesečni EURIBOR + 0,50 %. V letu 2020 sta 
bila odplačana dva obroka v skupni višini 2.142.857 evrov. Konec leta 2020 je bil del obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2021, 
prenesen na kratkoročne finančne obveznosti. 

• Posojilo pri kreditodajalcih Nova Ljubljanska banka (NLB), SKB Banka in Unicredit Banka Slovenija, in sicer:
• Tranša A se je črpala za plačilo kupnine za odkup delnic Intereurope v višini 20.123.788 evrov v letu 2019 in 2.444.979 evrov v letu 

2020. Rok koriščenja posojila je bil do 25. marca 2020, rok vračila posojila je 26. junij 2026. Obrestna mera posojila je 6-mesečni 
EURIBOR + 1,00 %. V letu 2020 so bili odplačani štirje obroki v skupni višini 3.472.118 evrov. Konec leta 2020 je bil del obveznosti, 
ki zapade v plačilo v letu 2021, prenesen na kratkoročne finančne obveznosti.
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• Tranša B se je črpala za plačilo CAPEX in OPEX v višini 9.100.000 evrov v letu 2019 in 28.330.000 evrov v letu 2020. Rok koriščenja 
posojila je bil do 31. decembra 2020, rok vračila posojila je 26. junij 2029. Obrestna mera posojila je 6-mesečni EURIBOR + 1,05 
%. Konec leta 2020 je bil del obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2021, prenesen na kratkoročne finančne obveznosti.

Skupne kratkoročne obveznosti po vseh posojilih, ki zapadejo v plačilo v letu 2021, znašajo 10.394.655 evrov.
Obveznosti iz naslova najema se nanašajo na obveznosti iz naslova sredstev v uporabi (zemljišča, zgradbe in oprema), ki zapadejo v 
plačilo v naslednjih letih, in najema sistemskega prostora. Sistemski prostor je bil najet v letu 2017, vrednost najema je 571.700 evrov. 
Doba najema sistemskega prostora je 60 mesecev. V letu 2020 so bili odplačani obroki v višini 116.459 evrov. Konec leta 2020 je bil 
del obveznosti v vrednosti 120.414 evrov, ki zapade v plačilo v letu 2021, prenesen na kratkoročne finančne obveznosti. 
Konec leta 2020 je bil del finančnih obveznosti iz najema v skupni vrednosti 3.077.225 evrov, ki zapade v plačilo v letu 2021, prenesen 
na kratkoročne finančne obveznosti.

Pojasnilo PS 21: Poslovne obveznosti
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Poslovne obveznosti v Skupini 725.768 781.015
Poslovne obveznosti do drugih 46.245 23.871
Druge poslovne obveznosti 105.491 130.407
Skupaj 877.504 935.293

Poslovne obveznosti v Skupini se nanašajo na priznane odškodnine Pošte Slovenije za delavce, prerazporejene iz Pošte Slovenije v 
IPPS, ter posledične preprečitve nastanka prikrajšanja delavcev IPPS iz naslova prenosa rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine.
Med poslovnimi obveznostmi do drugih družba izkazuje obveznost v višini 46.245 evrov za izplačilo spremenljivega dela plač 
poslovodnih oseb, katerih pravica izhaja iz pogodb o zaposlitvi poslovodnih oseb in iz Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v 
gospodarskih družbah v lasti države. 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.
Po stanju na dan 31. decembra 2020 se izplačilo spremenljivega dela plač, izkazanega med nekratkoročnimi poslovnimi obveznostmi, 
nanaša na leto 2019. Del obveznosti iz naslova spremenljivega dela plač v višini 77.480 evrov, ki zapade v izplačilo v letu 2021 in se 
nanaša na leta 2017, 2018 in 2019, je izkazan med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi.
Druge poslovne obveznosti se nanašajo na prejete donacije in druge nekratkoročne poslovne obveznosti, pri katerih se na podlagi 
sporazuma investicijska vlaganja v poslovne prostore obračunavajo pri najemnini teh prostorov.

5.5.5 Kratkoročne obveznosti
Pojasnilo PS 22: Finančne obveznosti
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Obveznosti iz najemov 2.322.540 2.258.589 
Obveznosti iz najemov - v Skupini 292.778 85.728 
Kratkoročni del dolgoročnih posojil 10.018.504 5.238.824 
Skupaj 12.633.822 7.583.141 

 Gibanje finančnih obveznosti

V EUR 2020 2019
Stanje na koncu preteklega poslovnega leta 7.583.141 2.255.492
Prenos iz nekratkoročnih finančnih obveznosti MSRP 16 - 2.370.027
Stanje 1. 1. 7.583.141 4.625.519
Prenos iz nekratkoročnih finančnih obveznosti iz posojil 10.394.655 5.238.824
Prenos iz nekratkoročnih finančnih obveznosti iz najemov 3.077.225 2.344.317
Odplačila obveznosti iz posojil -5.614.975 -2.142.857
Odplačila obveznosti iz najemov -2.806.224 -2.482.662
Stanje 31. 12. 12.633.822 7.583.141

Finančne obveznosti iz najemov predstavljajo kratkoročne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2021.
Finančne obveznosti iz posojil predstavljajo kratkoročne obveznosti iz naslova prejetih posojil NKBM, NLB, SKB in Unicredit, ki prav 
tako zapadejo v plačilo v letu 2021.
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Pojasnilo PS 23: Poslovne obveznosti
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Obveznosti do dobaviteljev v Skupini 2.568.668 2.524.106 
Obveznosti do dobaviteljev 11.767.632 11.359.486 
Obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje 489.011 375.388 
Obveznosti do zaposlencev 14.541.426 12.281.415 
Obveznosti do države in drugih institucij 1.694.757 1.882.466 
Druge obveznosti 3.972.145 3.018.511 
Obveznosti za vračilo državne pomoči * 958.000 -
Skupaj 35.991.639 31.441.372 

 *Obveznosti za vračilo državne pomoči

V EUR 31. 12. 2020
Čakanje na delo 916.357 
Zamudne obresti 41.643 
Skupaj 958.000 

Družba nima obveznosti do članov poslovodstva, zaposlenih po individualni pogodbi, niti do članov nadzornega sveta, razen tistih, 
ki se nanašajo na izplačilo spremenljivega dela plač poslovodstva ter plač za december 2020.

Pojasnilo PS 24: Obveznosti za davek iz dohodka
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb  30.061  -
Skupaj  30.061  -

Pojasnilo PS 25: Obveznosti iz pogodb s kupci
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Prejeti predujmi in varščine 171.512 89.048 
Skupaj  171.512  89.048

Pojasnilo PS 26: Odloženi prihodki
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Odloženi prihodki 193.716 313.271
Skupaj 193.716 313.271

Odloženi prihodki predstavljajo prihodke, ki se nanašajo na leto 2021, medtem ko so računi bili izstavljeni v letu 2020.

 Gibanje odloženih prihodkov

V EUR 2020 2019
Stanje 1. 1. 313.271 77.116 
Povečanje 193.716 313.271 
Zmanjšanje -313.271 -77.116
Stanje 31. 12. 193.716 313.271 

Pojasnilo PS 27: Druge obveznosti
V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Vnaprej vračunani stroški in odhodki: 13.865.385 9.426.181
- neizkoriščen letni dopust 3.328.389 3.222.590 
- stroški iz naslova mednarodnega obračuna 7.358.967 4.728.138 
- drugi stroški 3.178.029 1.475.453 
Skupaj 13.865.385 9.426.181

Povečanje drugih obveznosti se nanaša pretežno na mednarodni obračun poštnih storitev, in sicer zaradi dogovora med poštnimi 
operaterji v okviru sporazuma IRA-E (International Remuneration Agreement Europe), ki so v letu 2020 pričakovali zniževanje količin 
zaradi Covid-19, zaradi česar je bilo nižje črpanje vnaprej vračunanih stroškov iz naslova mednarodnega obračuna.
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Pojasnilo PS 28: Pogojna sredstva in obveznosti
 Prejete in izdane garancije ter poroštva

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Prejete garancije in poroštva ter menice 2.578.001 2.834.486 
Izdane garancije in poroštva za družbe v Skupini 53.616.166 475.347 
Izdane garancije in poroštva 3.967.762 13.199.794 
Skupaj 60.161.929 16.509.627

Prejete garancije in poroštva ter menice se nanašajo na prejete bančne garancije za dobro izvedbo poslov. 
Izdane garancije in poroštva za družbe v Skupini se nanašajo na izdana poroštva odvisnim družbam APS PLUS d. o. o., PS Logistika 
d. o. o. in Intereuropa d. d. Povečanje izdanih poroštev se v največji meri nanaša na izdano poroštvo Pošte Slovenije odvisni družbi 
Intereuropa d. d. v višini 80 odstotkov obveznosti za dolgoročni kredit, za dolgoročno kreditno linijo in garancijski okvir, kar na dan 
31. decembra 2020 znaša 53.156.000 evrov.
Izdane garancije se nanašajo na carinske in druge izdane garancije. 

5.5.6 Poslovni prihodki
Pojasnilo PS 29: Prihodki od prodaje
V EUR 2020 2019
Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu 227.178.312 221.028.732 
Prihodki od prodaje storitev na tujih trgih 12.840.381 14.346.763 
Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu 500.458 542.700 
Prihodki od prodaje blaga in materiala na tujih trgih 84.142 97.764 
Skupaj 240.603.293 236.015.959 

V EUR 2020 2019
Prihodki od pogodb s kupci 239.529.902 234.812.588
Prihodki od najemnin 1.073.391 1.203.371
Skupaj 240.603.293 236.015.959

Prihodke od prodaje predstavljajo prihodki od opravljenih poštnih in drugih storitev na domačem trgu in v mednarodnem poštnem 
prometu, prihodki od denarnih storitev in prihodki od prodaje blaga.
Prihodki od prodaje so doseženi predvsem na območju Republike Slovenije.

Pojasnilo PS 30: Drugi prihodki
V EUR 2020 2019
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 1.800 -
Prihodki od subvencij 7.825.175 505.541 
Dobiček od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 916.141 266.340 
Odprava rezervacij 71.014 104.463 
Odprava vkalkuliranih stroškov 250.936 180.208 
Prejete odškodnine 215.680 349.865 
Drugi prihodki 207.840 261.095 
Skupaj 9.488.586 1.667.512 

V EUR Prihodki, vezani na državne pomoči 
Subvencije COVID-19 7.313.637
Skupaj 7.313.637

Prejete subvencije v povezavi s COVIDOM-19 v višini 7.313.637 evrov se nanašajo na zadržane prispevke za redno delo in višjo silo, 
subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje za višjo silo, krizni dodatek, obračunan v decembru 2020, nadomestila za višjo silo in karanteno 
ter refundacije za boleznine do tri oziroma 30 dni.
Prihodki od subvencij iz naslova preseganja kvot invalidov ter oprostitve plačila prispevkov za invalide znašajo 336.389 evrov, prihodki 
od ostalih subvencij (energetska učinkovitost, projekti, spodbude za izobraževalne programe) pa znašajo 175.149 evrov.
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, čigar invalidnost je posledica bolezni ali poškodbe 
izven dela, je Pošta Slovenije upravičena do nagrade v višini 25 odstotkov minimalne plače na mesec (v letu 2020 za 136.387 evrov) 
ter oproščena plačila prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (v letu 2020 za 200.002 evrov). 
Dobiček od prodaje osnovnih sredstev predstavlja pozitivno razliko med prodajno vrednostjo osnovnih sredstev in njihovo 
knjigovodsko vrednostjo in se pretežno nanaša na odprodajo poslovnega objekta upravne zgradbe v Kranju.
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Odprava rezervacij se nanaša na odpravo rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine iz naslova prerazporeditve delavcev iz Pošte 
Slovenije v odvisno družbo IPPS ter na odpravo rezervacij za tožbe iz naslova zaključenih delovnih in gospodarskih sporov ter pravd. 
Odprava vkalkuliranih stroškov se nanaša na odpravo stroškov za letni dopust konec leta 2019, ki je posledica previsoko ovrednotene 
urne postavke vkalkuliranih stroškov neizkoriščenega letnega dopusta za isto leto, ter odpravo stroškov zaradi neizplačanih nagrad 
in odpravnin za leto 2019.
Prejete odškodnine vključujejo povrnjene odškodnine za poškodovana transportna sredstva oziroma poškodbe na objektih, povrnjene 
odškodnine za izgubljene pošiljke ter odškodnine zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbene obveznosti.
Druge postavke vključujejo prihodke od ostalih provizij, skontov, prihodke za stroške, nastale po Zakonu o preprečevanju zamud pri 
plačilih, ter druge prihodke. 

5.5.7 Poslovni odhodki
Pojasnilo PS 31: Nabavna vrednost prodanega blaga, stroški materiala in energije
 Nabavna vrednost prodanega blaga, stroški materiala in energije

V EUR 2020 2019
Nabavna vrednost prodanega blaga 467.273 490.148 
Stroški materiala in energije 11.779.101 10.841.299 
- stroški materiala 3.636.604 1.994.330 
- stroški energije 6.424.076 6.721.679 
- odpis drobnega inventarja 1.005.535 1.461.851 
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 712.823 663.432 
- drugi stroški materiala in popisne razlike pri materialu 63 7 
Skupaj 12.246.374 11.331.447

Pojasnilo PS 32: Stroški storitev 
V EUR 2020 2019
Stroški prevoznih storitev 8.227.183 9.557.416
Najemnine 671.869 1.204.468
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev 10.199.208 8.977.685
Stroški storitev poštnega prometa 10.181.197 10.546.252
Povračila stroškov v zvezi z delom 179.765 1.287.276
Stroški intelektualnih in osebnih storitev 15.031.332 13.283.269
Zavarovalne premije 4.327.557 3.517.427
Stroški bančnih storitev in plačilnega prometa 2.713.447 2.381.696
Stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentance 1.485.829 1.653.128
Stroški študentskega dela 2.601.616 4.480.033
Stroški čiščenja 1.933.080 1.663.472
Stroški cestnin in špediterskih storitev 430.337 675.924
Pristojbina AKOS 460.227 363.637
Stroški drugih storitev 1.753.660 1.820.691
Skupaj 60.196.307 61.412.374

 Stroški revizijskih storitev

V EUR 2020 2019
Revidiranje letnega poročila 49.059 55.666 
Druge storitve dajanja zagotovil 1.101 1.101 
Skupaj 50.160 56.767

Pojasnilo PS 33: Stroški dela
V EUR 2020 2019
Plače 127.059.651 122.481.534 
Povračilo prehrane in prevoza 12.491.486 11.929.795 
Regres za letni dopust 7.480.732 5.990.838 
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 1.215.702 1.139.871 
Ostali stroški dela 5.996.243 1.010.905 
Skupaj 154.243.814 142.552.943 
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2020 2019
Povprečno št. zaposlencev na podlagi delovnih ur 5.510 5.451 
Stroški dela na zaposlenca v EUR 27.991 26.153 

 Prejemki poslovodstva, nadzornega sveta in zaposlenih po individualnih pogodbah

V EUR 2020 2019
Poslovodstvo 289.664 351.601
Nadzorni svet 135.823 147.757
Zaposleni po individualnih pogodbah 2.877.612 2.420.674
Skupaj 3.303.099 2.920.032

 Prejemki poslovodstva 

2020 Bruto plača  
(1)

Spremenljivi del 
plače (2) Bonitete (3) Skupaj bruto 

plača (1+2+3) Skupaj neto* Potni stroški, 
dnevnice

Boris NOVAK 95.326 - 5.055 100.381 49.193 2.582 
Andrej RIHTER 85.438 - 6.837 92.275 43.932 2.848 
Vinko FILIPIČ 85.429 - 3.433 88.862 47.742 2.716 
Skupaj 266.193 - 15.325 281.518 140.867 8.146 
*Znesek, ki ga družba nakaže na račun posameznika kot plačilo po akontaciji dohodnine, ki pa ne upošteva morebitnih naknadnih doplačil dohodnine posameznika.

 Prejemki članov nadzornega sveta, revizijske komisije in kadrovske komisije nadzornega sveta

2020
Plačilo za opravljanje 

funkcije - bruto 
letno (1)

Sejnine NS in komisij 
- bruto letno (2)

Potni stroški in drugi 
prejemki (3)

Skupaj bruto 
(1+2+3) Skupaj neto*

Matjaž ŠIFKOVIČ 18.810 3.234 570 22.614 15.877 
Dejan KASTELIC 15.589 4.543 570 20.702 14.487 
Matjaž FORTIČ 16.535 4.763 2.116 23.414 16.459 
Zdravko SELIČ 18.038 4.763 707 23.508 16.527 
Aleš ARNEJČIČ 1.878 - 48 1.926 1.353 
Dijana KOS 10.522 2.915 1.607 15.044 10.942 
Božidar POGRAJC 1.878 - 48 1.926 1.353 
Saša GRŽINIĆ 10.522 2.915 - 13.437 9.773 
Katarina SITAR ŠUŠTAR 6.500 4.248 559 11.307 8.223 
Jasna BROVČ POTOKAR - 1.890 55 1.945 1.415 
Skupaj 100.272 29.271 6.280 135.823 96.409 
*Znesek, ki ga družba nakaže na račun posameznika kot plačilo po akontaciji dohodnine, ki pa ne upošteva morebitnih naknadnih doplačil dohodnine posameznika.

V letu 2020 smo evidentirali 165 evrov stroškov kotizacije za izobraževanje članov revizijske komisije. Drugih stroškov delovanja 
nadzornega sveta v letu 2020 ni bilo. 
Danih predujmov, posojil in poroštev, ki bi jih družba ali njena odvisna družba odobrila članom poslovodstva, članom nadzornega 
sveta in zaposlenim po individualni pogodbi, na dan 31. decembra 2020 ni bilo.
Družba nima terjatev do poslovodstva oziroma zaposlenih po individualnih pogodbah na dan 31. decembra 2020. 

Pojasnilo PS 34: Amortizacija
V EUR 2020 2019
Amortizacija neopredmetenih sredstev 573.813 444.144 
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 14.307.588 13.252.032 
Amortizacija naložbenih nepremičnin 264.884 204.872 
Amortizacija pravice do uporabe 2.788.710 2.465.465 
Skupaj 17.934.995 16.366.513
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Pojasnilo PS 35: Drugi odhodki in izgube zaradi oslabitve terjatev
V EUR 2020 2019
Izguba ob izločitvi/prodaji osnovnih sredstev 126.686 105.521 
Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 2.900.451 34.680 
Prevrednotenje zalog -2.643 1.882 
Oblikovanje rezervacij 105.720 26.350 
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 837.904 809.023 
Odškodnine 1.025.740 511.286 
Donacije za humanitarne, kulturne in druge namene 222.011 200.487 
Drugi stroški 177.381 266.556 
Skupaj 5.393.250 1.955.785 

V EUR 2020 2019
Oslabitev terjatev 43.835 339.294
Odprava oslabitve terjatev -97.135 -69.624
Skupaj -53.300 269.670 

Izgubo ob izločitvi osnovnih sredstev predstavlja negativna razlika med prodajno vrednostjo osnovnih sredstev in njihovo knjigovodsko 
vrednostjo. 
Na osnovi izdelanih cenitev nepremičnin je bila izvedena oslabitev v skupni vrednosti 2.900.451 evrov.
Oblikovanje rezervacij predstavlja oblikovane rezervacije za tožbe iz naslova gospodarskih sporov, pravd in delovnih sporov za leto 
2020. 
Odškodnine zajemajo pretežno plačila nadomestil za izgubljene poštne pošiljke ter odškodnine iz naslova nadomestila prikrajšanja 
za obveznosti do delavcev, ki so bili iz Pošte Slovenija premeščeni v odvisno družbo IPPS v višini 265.619 evrov, in zaradi prenosa 
distribucije rezervnih delov v višini 273.000 evrov iz odvisne družbe PS Logistika.
V letu 2020 so bile izplačane donacije za kulturne, humanitarne, športne in druge namene v višini 222.011 evrov, od tega smo največji 
znesek namenili donaciji za KUD Pošta v višini 80.000 evrov. 
Oslabitev terjatev je izračunana na podlagi poenostavljenega modela oslabitve terjatev, ki je opisan v računovodskih usmeritvah. 

5.5.8 Finančni prihodki 
Pojasnilo PS 36: Finančni prihodki iz deležev v dobičku odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb 
V EUR 2020 2019
Športna loterija in igre na srečo d. d. 552.647 610.342 
PS Zavarovanja d. o. o. - 31.460 
PS Logistika d. o. o. 1.188.578 -
EPPS, d. o. o. 2.000.000 -
PS Moj paket d. o. o. 200.000 -
Skupaj 3.941.225 641.802

Finančni prihodki iz deležev v dobičku odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb se nanašajo na prejeto dividendo Športne 
loterije ter prejete dividende družb v skupini: EPPS, d. o. o., PS Moj Paket d. o. o. in PS Logistika d. o. o. 

Pojasnilo PS 37: Finančni prihodki
V EUR 2020 2019
Prihodki iz deležev v drugih družbah - 3.700 
Prihodki od obresti od družb v Skupini 1.248 3.433 
Prihodki od obresti od danih posojil 161 48 
Prihodki od obresti od drugih 109.912 195.747 
Tečajne razlike 170.159 309.406 
Drugi finančni prihodki 291.022 -
Odprava oslabitve danih posojil drugim 509 -
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v Skupini 267.676 -
Davek na finančne storitve -22.752 -
Skupaj 817.935 512.334 

Drugi finančni prihodki se nanašajo na prejeti dobropis oz. bonus na poslovno-tehnični rezultat leta 2019, ki smo ga prejeli od 
zavarovalnice Generali za avtomobilsko in premoženjsko zavarovanje. 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v Skupini se nanašajo na obračunana nadomestila za izdano poroštvo družbi 
Intereuropa d. d., na katerega je bilo treba obračunati davek na finančne storitve.
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5.5.9 Finančni odhodki
Pojasnilo PS 38: Finančni odhodki
V EUR 2020 2019
Odhodki za obresti od bank  435.297  103.686
Odhodki za obresti od družb v Skupini  14.465  1.158
Odhodki za obresti od drugih  76.820  10.598
Odhodki za obresti - aktuarski izračun  132.753  226.025
Odhodki za obresti iz najemov  152.866  172.197
Oslabitev finančnih naložb v deleže družb v Skupini  638.799  -
Oslabitev posojil  -  1.607
Tečajne razlike  332.993  203.503
Skupaj 1.783.993 718.774 

Oslabitev finančnih naložb v deleže družb v Skupini se nanaša na družbo APS Plus d. o. o.

5.5.10 Davek od dobička in odloženi davki
Pojasnilo PS 39: Davek od dobička in odloženi davki
V EUR 2020 2019
Obračunani davek 30.061 -
Odložni davek -54.766 73.078 
Davek -24.705 73.078 
Dobiček pred obdavčitvijo 3.105.606 4.230.101 
Davek, obračunan po predpisani stopnji 590.065 803.719 
Davek od prihodkov, ki povečujejo davčno osnovo - -
Davek od prihodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo -757.568 -129.174
Davek od odhodkov, ki povečujejo davčno osnovo -85.393 345.995 
Davek od odhodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo 498.294 -32.702
Davek od davčnih olajšav -51.186 -758.656
Davek od drugih prilagoditev davčne osnove -164.150 -229.182
Davek iz odprave terjatev za odložene davke 76.415 266.562 
Davek iz oblikovanja terjatev za odložene davke -131.182 -193.484
Davek skupaj -24.705 73.078 
Efektivna davčna stopnja 0 % 2 %

Zakonsko predpisana davčna stopnja v letu 2020 je 19 odstotkov. Družba je v letu 2020 v davčnem obračunu izkazala pozitivno 
davčno osnovo v višini 427.616 evrov, ki jo je zmanjšala za davčne investicijske olajšave v višini 269.398 evrov.

 Odložene terjatve za davek

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Rezervacije 1.849.327 1.779.802 
Oslabitev finančnih naložb 375.898 254.527 
Oslabitev terjatev 261.909 295.531 
Skupaj 2.487.134 2.329.860 

 Gibanje odloženih terjatev za davek za leto 2020

V EUR Stanje na dan  
1. 1. 2020

Črpanje v letu 
2020

Odprava v letu 
2020

Oblikovanje v 
letu 2020

Stanje na dan  
31. 12. 2020

Rezervacije 1.779.802 -156.581 -4.505 230.611 1.849.327 
Oslabitev finančnih naložb 254.527 - - 121.371 375.898 
Oslabitev terjatev 295.531 - -38.437 4.815 261.909 
Skupaj 2.329.860 -156.581 -42.942 356.797 2.487.134 
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 Vpliv odloženega davka na izkaz poslovnega izida in drugi vseobsegajoči donos

V EUR Stanje na dan 
 1. 1. 2020

Pripoznano 
v izkazu 

poslovnega izida

Pripoznano 
v drugem 

vseobsegajočem 
donosu

Stanje na dan  
31. 12. 2020

Rezervacije 1.779.802 -32.983 102.508 1.849.327 
Oslabitev finančnih naložb 254.527 121.371 - 375.898 
Oslabitev terjatev 295.531 -33.622 - 261.909 
Skupaj 2.329.860 54.766 102.508 2.487.134 

 Gibanje odloženih terjatev za davek za leto 2019

V EUR Stanje na dan  
1. 1. 2019

Črpanje v letu 
2019

Odprava v letu 
2019

Oblikovanje v 
letu 2019

Stanje na dan  
31. 12. 2019

Rezervacije 1.662.350 -131.710 -8.160 257.322 1.779.802 
Oslabitev finančnih naložb 352.382 - -97.855 - 254.527 
Oslabitev terjatev 260.644 -4.346 -24.491 63.724 295.531 
Skupaj 2.275.376 -136.056 -130.506 321.046 2.329.860 

 Vpliv odloženega davka na izkaz poslovnega izida in drugi vseobsegajoči donos

V EUR Stanje na dan 1. 
1. 2019

Pripoznano 
v izkazu 

poslovnega izida

Pripoznano 
v drugem 

vseobsegajočem 
donosu

Stanje na dan 31. 
12. 2019

Rezervacije 1.662.350 -10.110 127.562 1.779.802 
Oslabitev finančnih naložb 352.382 -97.855 - 254.527 
Oslabitev terjatev 260.644 34.887 - 295.531 
Skupaj 2.275.376 -73.078 127.562 2.329.860 

V izkazu poslovnega izida izkazana postavka odloženega davka iz naslova oslabitve in odprave oslabitve terjatev, rezervacij za jubilejne 
nagrade in odpravnine ter finančne naložbe v višini 54.766 evrov vpliva na povečanje poslovnega izida obračunskega obdobja.
Postavka odloženega davka iz naslova aktuarske izgube rezervacij za odpravnine v višini 102.508 evrov se pripozna v drugem 
vseobsegajočem donosu.

Pojasnilo PS 40: Spremembe v drugem vseobsegajočem donosu
Postavke v drugem vseobsegajočem donosu, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid, so pripoznani nerealizirani aktuarski 
dobički oziroma izgube, ki se nanašajo na rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in na odložene davke. Oblikovani so za začasne 
razlike med davčno vrednostjo aktuarskih dobičkov oziroma izgub, ki se pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu. 
Postavke v drugem vseobsegajočem donosu se nanašajo na vrednosti iz naslova prevrednotenj finančnih sredstev po pošteni vrednosti 
prek drugega vseobsegajočega donosa.

5.5.11 Pojasnila k izkazu denarnega toka 
Izkaz denarnega toka prikazuje spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto. Sestavljen je po posredni metodi v skladu 
z MRS 7.

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
A Denarni tokovi pri poslovanju
Postavke izkaza poslovnega izida 3.130.311 4.157.023
Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk izkaza finančnega položaja 24.592.268 16.368.383
Izid denarnih tokov pri poslovanju 27.722.579 20.525.406
B Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju 5.373.589 1.445.224
Izdatki pri naložbenju -32.642.172 -50.232.706
Izid denarnih tokov pri naložbenju -27.268.583 -48.787.482
C Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju 30.774.979 29.223.786
Izdatki pri financiranju - najemi -2.973.557 -2.654.859
Izdatki pri financiranju - ostalo -6.050.272 -6.247.702
Izid denarnih tokov pri financiranju 21.751.150 20.321.225
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 38.879.623 46.820.474
Denarni izid v obdobju 22.205.147 -7.940.851
Č Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 61.084.770 38.879.623

Računovodsko poročilo Pošte Slovenije 



- 181 -

Denarni tok pri poslovanju je bil pozitiven (27.722.579 evrov) in boljši v primerjavi z letom 2019. Na višji denarni tok pri poslovanju 
so pretežno vplivale spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij.
Denarni tok pri naložbenju je bil negativen (-27.268.583 evrov) in se pretežno nanaša na izdatke za pridobitev opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev ter izdatke za pridobitev finančnih naložb.
Denarni tok pri financiranju je bil pozitiven (21.751.150 evrov) in se pretežno nanaša na prejeto posojilo NLB, plačilo obveznosti iz 
prejetega posojila Nove KBM in NLB ter plačilo obveznosti iz finančnega in poslovnih najemov. 
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov znaša 61.084.770 evrov.

5.5.12 Pojasnila k izkazu gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala ima v skladu z MSRP obliko sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala.
Sprememba rezerv, nastala zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti: rezerve zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 
nekratkoročnih finančnih naložb so se znižale za 4.884 evrov zaradi prevrednotenja delnic v Zavarovalnici Triglav.
Druge sestavine vseobsegajočega donosa – aktuarski preračuni: na podlagi aktuarskega preračuna smo iz naslova rezervacij za 
odpravnine oblikovali aktuarsko izgubo v višini 1.079.028 evrov in terjatev za odloženi davek v višini 102.508 evrov.
Razporeditev preostalega čistega dobička na druge sestavine kapitala: v skladu s 64. in 230. členom ZGD-1 se je zaradi prenosa v 
zakonske rezerve znižal čisti dobiček tekočega leta za 156.515 evrov. 
Prenos sorazmernega dela rezervacij iz odpravnin: ob porabi rezervacij za odpravnine se je sorazmerni del aktuarskih izgub v višini 
129.273 evrov prenesel v dobro prenesenih izgub.
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5.6 DOLOČANJE POŠTENE VREDNOSTI IN FINANČNA TVEGANJA

Finančna tveganja

Področje tveganja Opis tveganja Ukrepi za obvladovanje tveganja Izpostavljenost
Kreditno tveganje Nepravočasna 

poravnava 
zapadlih terjatev ali 
neporavnava.

Sprotna in ažurna izterjava, poglobljeno delo na področju kompenzacij, 
sklepanje dogovorov o poravnavi, čim ugodnejši koeficient obračanja 
terjatev. Preventivno delovanje s preverjanjem bonitet, aktivno spremljanje 
stanja naših terjatev, redno izvajanje postopkov izterjave, dopolnitev 
Pravilnika o terjatvah.  

Majhna

Valutno tveganje Vpliv sprememb 
tečajev tujih valut na 
poslovni izid.

Zaradi nizkega prometa v tuji valuti Pošta Slovenije ukrepov, kot so 
varovanje valutnih tveganj, nakup drugih valut v trenutku oddaje, 
spremljanje kazalcev mednarodnih trgov, ni izvajala. Ni uporabljala 
valutnega ščitenja, saj Pošta Slovenije sklepa pogodbe v stabilnih valutah.

Majhna

Obrestno tveganje Nedoseganje 
obrestnih mer (OM) 
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, aktivno sodelovanje z 
bankami in z agentom v primeru nedoseganja finančnih zavez. 

Majhna

Tveganje plačilne 
sposobnosti

Neusklajena 
likvidnost oziroma 
dospelost sredstev 
in obveznosti do 
virov sredstev lahko 
povzroči plačilno 
nesposobnost.

Najem kreditov, nadzor nad izvedbo investicij, redna izterjava domačih 
in tujih kupcev, koriščenje depozitov. Vse aktivnosti Pošte Slovenije so 
usmerjene v stalen nadzor, planiranje likvidnosti in urejene odnose do vseh 
deležnikov, zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti, 
stalno spremljanje likvidnosti, napoved denarnega toka, primerno višino in 
ročnost dolgoročnih posojil, redne stike z bankami.  

Majhna

Kreditno tveganje

Zaradi družbenoekonomskega okolja in tudi zaradi vpliva COVIDA-19 posvečamo posebno pozornost kreditnemu tveganju. Družba 
je tudi v letu 2020 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. 2020 31. 12. 2019
Dana posojila in depoziti (brez zaposlenih)  7, 13 7.723.209 423.048 
Popravek vrednosti danih posojil in depozitov  7, 13 -1.098 -1.607
Terjatve do kupcev  8, 14 41.079.767 40.149.921 
Popravek vrednosti terjatev do kupcev  8, 14 -2.015.812 -2.402.011
Druge poslovne terjatve (brez predujmov, zaposlenih in države)  8, 14 1.113.797 1.263.366 
Popravek vrednosti drugih poslovnih terjatev  8, 14 -523.441 -548.832
Denar in denarni ustrezniki  16 61.084.770 38.879.623 
Nezaračunani prihodki  11 10.838.509 7.460.479 
Popravek vrednosti nezaračunanih prihodkov  11 -53.109 -64.400
Skupaj  119.246.592  85.159.587

Pošta Slovenije svojih terjatev v glavnem ne zavaruje, razen terjatev do kupcev s slabšo bonitetno oceno. Višina zavarovanih terjatev 
v letu 2020 znaša 5.717 evrov. 
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Struktura terjatev po zapadlosti je razvidna iz naslednje tabele.

 Kratkoročne terjatve do kupcev po zapadlosti

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nezapadle terjatve  36.001.874  33.259.770
Zapadle terjatve  5.077.893  6.890.151
- do 30 dni  1.046.108  2.460.776
- od 31 do 60 dni  144.908  1.075.240
- od 61 do 90 dni  422.278  189.483
- od 91 do 180 dni  1.066.369  901.347
- od 181 do 365 dni  727.161  488.027
- nad 365 dni  1.671.069  1.775.278
Skupaj  41.079.767  40.149.921

 Kratkoročne terjatve za obresti in druge terjatve po zapadlosti

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Nezapadle terjatve  197.425  242.769
Zapadle terjatve  916.372  1.020.597
- do 30 dni  107.592  100.695
- od 31 do 60 dni  3.400  1.280
- od 61 do 90 dni  587  3.052
- od 91 do 180 dni  9.075  43.438
- od 181 do 365 dni  48.498  50.432
- nad 365 dni  747.220  821.700
Skupaj  1.113.797  1.263.366

Kratkoročne terjatve do kupcev so se v letu 2020 v skupni vrednosti povišale, od tega so se povišale nezapadle terjatve, medtem ko 
so se zapadle terjatve znižale. V največji meri so se znižale zapadle kratkoročne terjatve iz mednarodnega obračuna. Kratkoročne 
terjatve za obresti in druge terjatve so se v skupni vrednosti znižale, in sicer tako nezapadle kot zapadle terjatve.
Poslovne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo, so izkazane v bruto vrednosti. 

 Gibanje popravka vrednosti poslovnih terjatev (nekratkoročnih in kratkoročnih)

V EUR 2020 2019
Stanje na koncu preteklega poslovnega leta 2.950.843 2.946.900 
Stanje 1. 1. 2.950.843 2.946.900 
Odpisi -363.854 -265.648
Plačila terjatev -5.727 -7.964
Izguba zaradi oslabitve terjatev (+) 43.835 347.179
Razveljavitev izgub zaradi oslabitve (-) -85.844 -69.624
Stanje 31. 12. 2.539.253 2.950.843 

 Gibanje popravka vrednosti sredstev iz pogodb s kupci

V EUR 2020 2019
Stanje na koncu preteklega poslovnega leta 64.400 72.286 
Stanje 1. 1. 64.400 72.286 
Izguba zaradi oslabitve terjatev - -7.886
Razveljavitev izgub zaradi oslabitve -11.291 - 
Stanje 31. 12. 53.109 64.400 

 Gibanje popravka vrednosti finančnih terjatev (nekratkoročnih in kratkoročnih)

V EUR 2020 2019
Stanje na koncu preteklega poslovnega leta 1.607 2.100 
Stanje 1. 1. 1.607 2.100 
Izguba zaradi oslabitve terjatev - 1.607 
Razveljavitev izgub zaradi oslabitve -509 -2.100
Stanje 31. 12. 1.098 1.607 
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Valutno tveganje

Pošta Slovenije je kot vsi poštni operaterji vključena 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 deviznih tečajev. 

V EUR 31. 12. 2020 EUR USD SDR* OSTALO
Denar in denarni ustrezniki 61.084.770 61.071.903 12.738 - 129 
Kratkoročne poslovne terjatve 42.263.933 39.848.618 2.500 2.412.815 -
Nekratkoročne poslovne terjatve 264.212 264.212 - - -
Kratkoročne finančne terjatve 7.300.000 7.300.000 - - -
Nekratkoročne finančne terjatve 422.111 422.111 - - -
Kratkoročne poslovne obveznosti -36.193.212 -34.891.707 - -1.300.105 -1.400
Nekratkoročne poslovne obveznosti -877.504 -877.504 - - -
Kratkoročne finančne obveznosti -12.633.822 -12.633.822 - - -
Nekratkoročne finančne obveznosti -61.767.226 -61.767.226 - - -
Izpostavljenost izkaza finančnega položaja -136.738 -1.263.415 15.238 1.112.710 -1.271
*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. 2019 EUR USD SDR* OSTALO
Denar in denarni ustrezniki 38.879.623 38.854.975 24.610 - 38 
Kratkoročne poslovne terjatve 39.438.066 36.210.402 - 3.227.664 -
Nekratkoročne poslovne terjatve 369.941 369.941 - - -
Nekratkoročne finančne terjatve 421.441 421.441 - - -
Kratkoročne poslovne obveznosti -31.530.420 -30.613.165 - -914.859 -2.396
Nekratkoročne poslovne obveznosti -935.293 -935.293 - - -
Kratkoročne finančne obveznosti -7.583.141 -7.583.141 - - -
Nekratkoročne finančne obveznosti -42.703.837 -42.703.837 - - -
Izpostavljenost izkaza finančnega položaja -3.643.620 -5.978.677 24.610 2.312.805 -2.358
*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

Izpostavljenost obrestnemu tveganju, ki predstavlja nevarnost sprememb obrestnih mer za posojila, je nizka, povečala pa se je pri 
depozitih. Banke so v letu 2020 konstantno zniževale obrestne mere za depozite in ponujale celo negativne obresti. 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. 2020 31. 12. 2019
Finančni instrumenti, obrestovani po fiksni obrestni meri
Finančne terjatve 7.657.111 356.441 
Denar in denarni ustrezniki 61.084.770 38.879.623 
Finančne obveznosti -7.160.116 -8.206.049 
Neto finančni instrumenti po fiksni obrestni meri 61.581.765 31.030.015 
Finančni instrumenti, obrestovani po variabilni obrestni meri
Finančne terjatve 65.000 65.000 
Finančne obveznosti -67.240.932 -42.080.929 
Neto finančni instrumenti po variabilni obrestni meri -67.175.932 -42.015.929 

 Analiza občutljivosti in vpliv na poslovni izid iz rednega poslovanja

V EUR Posojilo na dan  
31. 12. 2020 Porast OM za 0,1 % Porast OM za 0,25 % Porast OM za 0,5 %

6 M EURIBOR 67.240.932 - - -
Skupaj  67.240.932  -  -  -

Za simulacijo vpliva spremembe obrestne mere na poslovni izid za leto 2020 je upoštevana sprememba 6-mesečnega EURIBOR-a 
za 0,10 %, 0,25 % in 0,50 %. 6-mesečni EURIBOR je bil na dan 31. decembra 2020 negativen in je znašal -0,523 %. Pri amortizacijskih 
načrtih in izračunih obresti je bil upoštevan v višini 0,0 %. V primeru spremembe 6-mesečnega EURIBOR-a za +0,10 %, +0,25 % ali 
za 0,5 % bi bil EURIBOR še vedno negativen, zato na višino plačila obresti ne bi vplival.
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Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje, 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 letu 2020 
povezanih predvsem s pandemijo COVIDA-19, je to tveganje tesno povezano s kreditnim tveganjem. Navedeno tveganje obvladujemo 
s skrbnim načrtovanjem denarnih tokov (investicije, obvladovanje kreditnega tveganja in tekočega poslovanja). Pošta Slovenije je znana 
po plačilni disciplini ter stabilnem denarnem toku. V letu 2020 pa se je povečalo financiranje z najetimi viri (krediti) za financiranje 
investicij in financiranje prevzema družbe Intereuropa d. d. Povečalo pa se je tudi stanje likvidnih sredstev, iz česar izhaja, da Pošta 
Slovenije nima likvidnostnih težav.

V EUR

Knjigovodska 
vrednost  

na dan  
31. 12. 2020

Pogodbeni 
denarni 

tokovi skupaj

Od 0 do 6 
mesecev

Od 6 do 12 
mesecev Od 1 do 5 let Nad 5 let

Prejeta posojila od bank in drugih 67.240.932 69.681.462 5.324.237 5.305.144 41.589.690 17.462.390 
Finančne obveznosti iz najema 7.160.116 7.163.966 1.309.441 1.309.441 4.545.084 -
Obveznosti do dobaviteljev 14.336.300 14.336.300 14.336.300 - - -
Druge poslovne obveznosti 22.734.416 22.764.477 21.886.973 - 877.504 -
Skupaj 111.471.764 113.946.205 42.856.951 6.614.585 47.012.278 17.462.390 

V EUR

Knjigovodska 
vrednost  

na dan  
31. 12. 2019

Pogodbeni 
denarni 

tokovi skupaj

Od 0 do 6 
mesecev

Od 6 do 12 
mesecev Od 1 do 5 let Nad 5 let

Prejeta posojila od bank in drugih 42.080.929 43.491.438 2.799.552 2.789.246 26.129.056 11.773.585 
Finančne obveznosti iz najema 8.206.049 8.217.419 1.175.918 1.175.918 5.865.583 -
Obveznosti do dobaviteljev 13.883.592 13.883.592 13.883.592 - - -
Druge poslovne obveznosti 18.582.121 18.582.121 17.646.828 - 935.293 -
Skupaj 82.752.691 84.174.570 35.505.890 3.965.164 32.929.932 11.773.585 

Določanje poštene vrednosti

Ob upoštevanju računovodskih usmeritev je v več primerih potrebna določitev poštene vrednosti finančnih ter tudi nefinančnih 
sredstev in obveznosti. Družba je poštene vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja določila 
po metodah, predstavljenih v računovodskih usmeritvah. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi s predpostavkami za določitev 
poštenih vrednosti, so ta navedena v pojasnilih k posameznim postavkam sredstev oziroma obveznosti družbe.
Sredstva in obveznosti družba uvršča glede na izračun njihove poštene vrednosti v tri ravni:
• prva raven – sredstva in obveznosti po tržni ceni (uporaba objavljenih cen, ki se pojavljajo na aktivnem trgu za enaka sredstva in 

obveznosti),
• druga raven – sredstva in obveznosti, ki se ne uvrščajo v prvo raven, njihova vrednost pa je določena neposredno ali posredno 

na podlagi primerljivih tržnih podatkov,
• tretja raven – sredstva in obveznosti, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov in jih zato ni mogoče uvrstiti v prvo 

ali drugo raven.

Poštena vrednost naložbenih nepremičnin se ugotavlja na podlagi cenitev, ki jih izdela neodvisni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 
nepremičnin. Za naložbene nepremičnine, katerih poštena vrednost je bila ocenjena, je cenilec uporabil način tržnih primerjav (za 
prazno zemljišče in poslovni prostor) ter na donosu zasnovan način (za zasedene poslovne prostore). V primeru, ko je bila ocenjena 
vrednost naložbene nepremičnine (poštena vrednost, znižana za stroške prodaje) nižja od knjigovodske vrednosti, je bila opravljena 
slabitev naložbene nepremičnine.
V letu 2020 je družba izvedla cenitve nepremičnih v sklopu opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih je izdelal neodvisni ocenjevalec 
vrednosti nepremičnin, pri čemer je uporabil način tržnih primerjav in na donosu zasnovan način. Nadomestljiva vrednost nepremičnin 
temelji na pošteni vrednosti, znižani za stroške prodaje. Z metodo kapitalizacije donosa je cenilec ocenil vrednost celotne lokacije. V 
primeru, ko je bila ocenjena vrednost nepremičnin nižja od knjigovodskih vrednostih, je bila opravljena slabitev nepremičnin.
Poštena vrednost kratkoročnih sredstev in obveznosti je na dan 31. decembra 2020 enaka njihovi knjigovodski vrednosti. 
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 Poštena vrednost 

31. 12. 2020 31. 12. 2019

V EUR Knjigovodska 
vrednost

Poštena  
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

Poštena 
 vrednost

Nekratkoročne finančne naložbe 51.035.095 51.035.095 44.327.606 44.327.606 
Naložbene nepremičnine 7.459.240 7.459.240 8.337.887 8.337.887 
Nekratkoročne finančne terjatve 422.111 422.111 421.441 421.441 
Nekratkoročne poslovne terjatve 264.212 264.212 369.941 369.941 
Kratkoročne finančne terjatve 7.300.000 7.300.000 - -
Kratkoročne poslovne terjatve 42.263.933 42.263.933 39.438.066 39.438.066 
Denar in denarni ustrezniki 61.084.770 61.084.770 38.879.623 38.879.623 
Nekratkoročne finančne obveznosti -61.767.226 -61.767.226 -42.703.837 -42.703.837
Nekratkoročne poslovne obveznosti -877.504 -877.504 -935.293 -935.293
Kratkoročne finančne obveznosti -12.633.822 -12.633.822 -7.583.141 -7.583.141
Kratkoročne poslovne obveznosti -36.193.212 -36.193.212 -31.530.420 -31.530.420
Skupaj 58.357.597 58.357.597 49.021.873 49.021.873 

  Poštena vrednost sredstev

V EUR
31. 12. 2020 31. 12. 2019

1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven
Sredstva, merjena po pošteni vrednosti
Nekratkoročne finančne naložbe 44.400 35.898.778 15.091.917 49.284 28.748.266 15.530.056 

44.400 35.898.778 15.091.917 49.284 28.748.266 15.530.056 
Sredstva, za katera je poštena vrednost razkrita
Nekratkoročne finančne terjatve - - 422.111 - - 421.441 
Nekratkoročne poslovne terjatve - - 264.212 - - 369.941 
Kratkoročne finančne terjatve - - 7.300.000 - - -
Kratkoročne poslovne terjatve - - 42.263.933 - - 39.438.066 
Denar in denarni ustrezniki 61.084.770 - - 38.879.623 - -

61.084.770 - 50.250.256 38.879.623 - 40.229.448 
Skupaj 61.129.170 35.898.778 65.342.173 38.928.907 28.748.266 55.759.504 

 Poštena vrednost naložbenih nepremičnin

V EUR
31. 12. 2020 31. 12. 2019

1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven
Sredstva, za katera je poštena vrednost razkrita
Naložbene nepremičnine - - 7.459.240 - - 8.337.887 
Skupaj - - 7.459.240 - - 8.337.887 

 Poštena vrednost obveznosti

V EUR
31. 12. 2020 31. 12. 2019

1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven
Obveznosti, za katere je poštena vrednost razkrita
Nekratkoročne finančne obveznosti - - 61.767.226 - - 42.703.837 
Nekratkoročne poslovne obveznosti - - 877.504 - - 835.293 
Kratkoročne finančne obveznosti - - 12.633.822 - - 7.583.141 
Kratkoročne poslovne obveznosti - - 36.193.212 - - 31.530.420 
Skupaj - - 111.471.764 - - 82.652.691 
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5.7 POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI

Pošta je v 100-odstotni lasti RS. 
Družba je prek lastnika povezana z vsemi družbami, ki so v pretežni državni lasti (najmanj 20-odstotni lastniški delež). Seznam teh 
družb je objavljen na spletni strani SDH (https://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/seznam-nalozb).
Skupna vrednost poslov z družbami, ki so v pretežni državni lasti, je prikazana v spodnjih tabelah.

 Stanje terjatev in obveznosti

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Poslovne terjatve  2.149.000  2.531.098
Sredstva  2.149.000  2.531.098
Poslovne obveznosti  1.530.755  1.887.913
Finančne obveznosti  56.526.647  29.223.786
Obveznosti  58.057.402  31.111.699

 Promet terjatev in obveznosti

V EUR 2020 2019
Promet terjatev 11.139.103  13.157.408
Promet obveznosti 10.169.378  10.410.957
Skupaj  21.308.481  23.568.365
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5.8 POSLOVANJE S POVEZANIMI OSEBAMI 

Skupino Pošta Slovenije je na dan 31. decembra 2020 poleg obvladujoče družbe sestavljalo šest odvisnih družb ter ena pridružena 
družba.
Transakcije med povezanimi osebami so bile opravljene po istih pogojih kot veljajo pri običajnih premišljenih transakcijah.

 Stanje terjatev in obveznosti družb v Skupini in pridružene družbe

V EUR 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Kratkoročne poslovne terjatve
Odvisne družbe 1.541.062 1.333.517 
Pridružena družba 11.501 13.245 
Kratkoročne finančne terjatve
Odvisne družbe 300.000 -
Nekratkoročne poslovne obveznosti
Odvisne družbe 725.768 781.015 
Kratkoročne poslovne obveznosti
Odvisne družbe 2.568.668 2.524.106 
Pridružena družba 18.352 12.322 
Nekratkoročne finančne obveznosti
Odvisne družbe 204.038 267.610 
Kratkoročne finančne obveznosti
Odvisne družbe 292.778 85.728 

 Prihodki in odhodki družb v Skupini in pridružene družbe

V EUR 2020 2019
Prihodki od prodaje
Odvisne družbe 9.443.713 9.843.326 
Pridružena družba 224.454 275.738 
Nabavna vrednost prodanega blaga
Odvisne družbe 16.946 55.592 
Stroški materiala
Odvisne družbe 74.280 17.494 
Stroški storitev
Odvisne družbe 8.807.076 8.856.561 
Drugi stroški
Odvisne družbe 825.045 50.922 
Finančni prihodki iz deležev 
Odvisne družbe 3.388.578 31.460 
Pridružena družba 552.648 610.342 
Finančni prihodki iz obresti in drugi finančni prihodki
Odvisne družbe 268.924 3.433 
Finančni odhodki iz obresti in drugi finančni odhodki
Odvisne družbe 14.465 1.158 

Odškodnine iz naslova prikrajšanja odvisnih družb IPPS in PS Logistika so razkrite v Pojasnilu 35.
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5.9 DOGODKI PO DATUMU IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA

1. Z januarjem 2021 se je začela centralizacija določenih podpornih funkcij Pošte Slovenije in Intereurope. Tako je bil del dejavnosti 
in s tem tudi del zaposlenih iz Intereurope prenesen na Pošto Slovenije in s 1. januarjem začelo združeno delovati šest podpornih 
funkcij na ravni Pošte Slovenije. V Pošto Slovenijo kot novega delodajalca je skupno prešlo 16 sodelavcev iz dosedanjih podpornih 
služb Intereurope.

2. V skladu s strategijo razvoja storitev na področju informacijskih tehnologij smo začeli s poenotenjem ponudbe informacijskih 
storitev, ki smo jih doslej ponujali pod blagovnima znamkama Posita in APS PLUS. Družbo APS PLUS, napredne poštne storitve, 
smo preimenovali v družbo Posita, informacijske rešitve. Posita je postala blagovna znamka za celovito digitalno poslovanje. Na 
družbo Posita bomo v prihodnjem obdobju postopoma prenesli izvajanje vseh storitve informacijske infrastrukture in računalništva 
v oblaku, ki jih ponujamo pod blagovno znamko Posita, in storitve za digitalno poslovanje, kot so storitve zaupanja PoštarCA, 
akreditirana varna hramba ter izmenjava in vročanje elektronskih dokumentov. Družba bo ob tem ohranila izvajanje dosedanjega 
nabora informacijskih storitev podjetja APS PLUS, kot so brezpapirno poslovanje ter poslovne rešitve SAP.

3. V družbi Posita (APS PLUS) je Pošta Slovenije z vplačili v kapital v višini 5,3 milijona evrov, povečala osnovni kapital družbe. 
4. V marcu 2021 je SDH sprejel spremembo Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. nadzorni svet Pošte Slovenije ima po 

novem devet članov. Ustanovitelj imenuje šest članov, tri člane pa svet delavcev Pošte Slovenije.
5. V marcu 2021 je prišlo do zamenjave nadzornega sveta Pošte Slovenije. Predstavniki kapitala so Matjaž Fortič, Tomaž Kokot, Aleš 

Buležan, Franci Mihelič, Ervin Renko in Tomaž Kostanjevec, predstavnika sveta delavcev pa Dijana Kos in Saša Gržinić. Predsednik 
nadzornega sveta je postal Tomaž Kokot, njegov namestnik pa Franci Mihelič. 
V mesecu aprilu je bila kot tretji član predstavnikov sveta delavcev izvoljena Vlasta Vidrih.

6. Vodenje Pošte Slovenije je s 1. aprilom 2021 prevzel dosedanji predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije Tomaž Kokot, ki ga 
je nadzorni svet na svoji seji 30. marca 2021 imenoval za začasnega generalnega direktorja. 

7. Nadzorni svet družbe Intereuropa d. d. je 31. marca 2021 prejel odstopno izjavo mag. Borisa Novaka z mesta predsednika in člana 
nadzornega sveta družbe Intereuropa d. d.

8. Aprila 2021 je odvisna družba Intereuropa d. o. o. Zagreb sklenila pogodbo za nakup zemljišča v Industrijski coni Kukuljanovo za 
postavitev logističnega centra. Isti dan je tudi sklenila pogodbo za prodajo obstoječe lokacije Dražice, ki jo na osnovi najema še 
naprej uporablja za svojo dejavnost do preselitve v novi logistični center.

9. Epidemija COVIDA-19 se nadaljuje tudi v letu 2021 in s tem izvajanje vseh aktivnosti in ukrepov za preprečitev širjenja epidemije. 
COVID-19 bo vplival na poslovanje Skupine Pošta Slovenije tudi v letu 2021, ocenjujemo pa, da bo poslovni načrt za leto 2021 
kljub temu dosežen.

10. Pošta Slovenije kot delodajalec in oba reprezentativna sindikata SDPZ in SPD so v marcu začeli pogajanja o novi Kolektivni 
pogodbi Pošte Slovenije d. o. o., kar je v skladu z zavezami 13. člena Dogovora o ukrepih za zagotovitev vzdržnosti poslovanja 
Pošte Slovenije d. o. o. in IPPS d. o. o. v letu 2020 in 2021, s katerim se je veljavnost sedanje kolektivne pogodbe podaljšala do 31. 
decembra 2021. Cilj pogajanj je sklenitev nove kolektivne pogodbe pred iztekom leta 2021, pri čemer se uravnotežijo pričakovanja 
socialnih partnerjev, upoštevajoč položaj družbe na trgu. Nova kolektivna pogodba bo veljala od 1. januarja 2022 in bo vplivala 
na nekoliko višje stroške poslovanja družbe.

Računovodsko poročilo Pošte Slovenije 
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