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POVZETEK 

 

Čeprav se v današnjem času vse več informacij prenaša preko interneta, so poštne pošiljke še 

vedno ohranile relativno pomembno vlogo. Podjetje Pošta Slovenije d.o.o. (PS) je največje 

slovensko podjetje, ki se ukvarja z logistiko, dostavo poštnih pošiljk, hkrati pa je do sedaj tudi 

edini nosilec koncesije za opravljanje univerzalnih poštnih storitev na območju Republike 

Slovenije. Pri svojem poslovanju se mora veliko podjetje, kar tudi PS je, ozirati tako nazaj k 

temeljnim predpostavkam svojega delovanja, kot tudi v prihodnost, ki pa je zaradi obsega 

poslovanja ter velikosti podjetja pri PS še posebej nepredvidljiva. Podjetje oblikuje cilje ter 

strategijo svojega poslovanja v štiriletnem strateško-razvojnem programu. Za pravilno 

načrtovanje ter odločitve mora opazovati širok spekter tako uradnih kot tudi priložnostnih 

pokazateljev vezanih na gospodarstvo. Sam poštni promet je namreč v veliki meri povezan z 

gospodarstvom, njegovo širitvijo, kot tudi z morebitnim krčenjem. Le manjši del v prenosu 

poštnih pošiljk lahko smatramo kot prenos korespondence, vezane na netržne oz. 

neekonomske odnose. Tako mora biti podjetje v obdobju razmaha informacijsko-

komunikacijske (IK) tehnologije prvotno pozorno predvsem na vidik, ki ga v čas in prostor 

prinaša vsesplošna digitalizacija ter informatizacija pri globalnem poslovanju. Pravočasno 

mora pripraviti svoje odgovore na zahteve trga v tej smeri ter prehiteti konkurenco v smislu 

povezovanja tradicionalnega načina prenosa poštnih pošiljk z modernimi cilji ter ambicijami 

svojih strank.  

 

Podjetje se mora ustrezno odzivati tudi na gospodarska nihanja, ki z vidika poštnega prometa 

rišejo vzporednico razvoju IK tehnologije. Beležiti mora svoje pretekle rezultate ter jih znati s 

pomočjo analitičnih orodij uporabiti pri snovanju načrtov. Hkrati pa se še ozirati h glavnim ter 

verodostojnim pokazateljem v gospodarstvu, kot je npr. bruto domači proizvod – BDP. Ta 

nam lahko s svojimi specifičnimi lastnostmi predstavlja primerjalni faktor, za katerega lahko 

trdimo, da ni v dovolj veliki meri uporabljen pri razumevanju ter načrtovanju poslovanja PS. 

 

Ključne besede: logistika, poštne pošiljke, Pošta Slovenije d.o.o., gospodarstvo, BDP, 

načrtovanje 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

Even though increasingly more information is transmitted over the Internet nowadays, postal 

items still preserved a pretty important role. The company Pošta Slovenije d.o.o. (PS) is the 

biggest Slovenian company involved in logistics and delivery of postal items. At the same 

time, it has been the only holder of the concession to perform universal postal services in the 

territory of the Republic of Slovenia so far. In its conduct of business, a big company, which 

PS indeed is, has to look back to the basic presumptions of its activity and also look in the 

future, which, however, is especially unpredictable in case of PS because of the scope of its 

business conduct and the big size of the company. The company forms its goals and strategy 

of its business conduct in a four – year strategic – developmental program. For the appropriate 

planning and decisions, it has to observe a broad spectrum of official and also occasional 

indicators tied to the economy. The postal traffic is namely connected to the economy, its 

expansion, and possible shrinkage to a great extent. Only a small portion of the transfer of 

postal items can be regarded as the transfer of the correspondence tied to non – marketing/ 

non – economic relations. Thus, in time of the expansion of the information and 

communication technology (ICT), the company has to be primarily vigilant about the 

perspective, brought in the time and space by the widespread digitalization and 

computerization in the global conduct of business. It has to prepare its responses to the 

demands of the market in this direction on time and to be ahead of the competition in the 

sense of connecting the traditional way of transferring postal items with the modern goals and 

ambitions of its customers. 

 

The company has to respond appropriately also to the economic fluctuations which draw the 

parallel to the development of the ICT from the perspective of postal traffic. It has to record 

its past results and be able to use them in designing plans by means of analytical tools. At the 

same time, it still has to turn to the main and trustworthy indicators in the economy, such as 

the GDP. The latter can represent a comparative factor by its specific characteristics, for 

which we can claim that it is not enough extensively used in understanding and planning of 

the business conduct of PS. 

 

Keywords: logistics, postal items, Pošta Slovenije d.o.o., economy, GDP, planning 
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1 UVOD  

 

 

Na prenos poštnih pošiljk lahko gledamo iz več zornih kotov. Lahko nam predstavlja tako 

zastarelo vejo gospodarstva, kot tudi z javno službo države povezano dejavnostjo ali le kot del 

področja komunikacij. Lahko pa zremo nanj kot na dobro organizirano in napredno panogo z 

zanimivim odtisom v zgodovini ter svetlo prihodnostjo. V tej magistrski nalogi bomo razvoj 

poštnega prometa ter zbir storitev predstavili na zgornji način. Hkrati pa bomo z raziskavo 

iskali ter poskušali podati še dodatna orodja za napredno in stabilno načrtovanje poslovanja. 

Prepričani smo, da bo imel poštni promet, morebiti v povezavi z logistiko ter oskrbnimi 

verigami, v prihodnosti še zelo pomembno vlogo.    

 

1.1 Namen naloge  

 

Po celoviti seznanitvi s teoretičnimi osnovami logistike, poštnega prometa ter 

makroekonomskimi pojmi želimo v tej nalogi prikazati poslovanje Pošte Slovenije d.o.o. po 

obsegu prenesene poštne tvarine v delu navadnih pisemskih poštnih pošiljk ter paketnih 

pošiljk v domačem prometu. Prav tako želimo prikazati tudi nihanja obsega storitev ter 

odmike od dolgoročnejših trendov. Laična ocena podatkov, ki jih bomo v nalogi preverjali, bi 

nam narekovala sklep, da prihaja do nihanja obsega predvsem iz razloga splošno poznane 

intenzivnosti širitve informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v posameznem 

časovnem obdobju, kvartalu, letu. Raziskavo pa bomo usmerili predvsem v dimenzijo 

primerljivosti obsega poštnega prometa s časovno opredelitvijo višine bruto domačega 

produkta – BDP (ang. GDP). Zgornja predpostavka bo torej pri našem raziskovanju 

drugotnega pomena, saj bi nam njeno upoštevanje v raziskavo vneslo prevelik dvom ter 

popačenje rezultatov. Kot pa bo v nalogi izhajalo iz hipotez, bomo poskušali potrditi vpliv 

gibanja BDP na obseg prenosa poštnih pošiljk. Ker sta ta dva pojma teoretično zelo različna, 

nam ju najverjetneje ne bo uspelo povsem vzporedno povezati, vseeno pa želimo ugotoviti 

obstoj korelacije. Potrditev takšnih hipotez ter morebiten pozitiven odgovor na raziskovalno 

vprašanje v tem kontekstu nam lahko zagotovijo v poštnem prometu poenostavljen način 

obdelave podatkov ter planiranje. Če bomo vsaj do neke mere akceptirali predvidljivost 

gibanja BDP skozi napovedi, lahko trdimo, da nam bo na ustrezno dolgi rok uspelo z 

upoštevanjem tega orodja pripraviti bolj natančno poslovno politiko podjetja ter 

organiziranost znotraj podjetja hitreje prilagajati. Vemo namreč, da so velika podjetje, kot je 
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Pošta Slovenije d.o.o., precej toga ter težje obvladljiva v hitro spreminjajočem se poslovnem 

okolju. Glavno vodilo snovalcem strateških načrtov ter izvajalcev kratkoročne poslovne 

politike pa mora biti pravočasno ter hitro ukrepanje v primeru nastopa spremembe na trgu. 

Aktualni BDP ali njegovo napovedano višino kot relevanten faktor v tovrstnem odločanju bi 

lahko uporabili za hitro seznanitev s trenutno pozicijo podjetja, simulacijo poslovnih 

dogodkov ter sprejem hitrih ter dobrih ukrepov. V podjetju bi na takšen način poskrbeli za 

ohranitev nivoja kvalitete izvedenih storitev ne glede na e-substitucijo, obseg pošiljk ter 

strank, poleg tega pa zagotovili še pozitivno bilančno poslovanje, kar je vedno primarni cilj 

tako vodstva v podjetjih kot tudi lastnikov.     

 

1.2 Vsebinska struktura naloge in metodološki pristop 

 

Magistrska naloga bo sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del bomo 

razdelili na štiri vsebinske sklope. V njem bomo analizirali vsebino virov in s pomočjo 

zgodovinske ter deskriptivne raziskovalne metode predstavili teoretična izhodišča, ki se 

nanašajo na logistiko, poštni promet, makroekonomijo ter bruto domači proizvod. 

 

Empirični del bo temeljil na komparativni raziskovalni metodi, v začetnem pristopu bomo 

uporabili tudi deskriptivno ter metodo opazovanja. Na časovno premico bomo nanizali 

dejanske vrednosti opazovanih spremenljivk in na ta način predstavili gibanje obeh, BDP-ja 

ter obsega prenesenih poštnih pošiljk. Opazovali in primerjali bomo njuna trenda ter 

ugotavljali razlike ali morebitne povezave. Vzporedno bomo na posamezni časovni enoti 

iskali še druge razloge in vplive iz okolja, povezanega s posamezno spremenljivko 

(spremembe na trgu poštnih storitev, gospodarska kriza…) ter jih komentirali. 

 

S predstavitvijo in interpretacijo dobljenih rezultatov raziskave bomo poskušali odgovoriti na 

spodaj navedeno raziskovalno vprašanje ter potrditi ali ovreči postavljeni hipotezi. 

 

1.3 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Raziskovalni problem je v Terminološkem slovarju vzgoje in izobraževanja opredeljen kot 

prva faza raziskovalnega procesa. Snovalci slovarja razlagajo, da je to generalno, široko, 

splošno vprašanje, ki nas pri raziskavi zanima. Opredelimo ga zaradi neskladja v teoriji in 

praksi, ki ga čutimo ob določeni zadevi. Tudi zaradi slabe raziskanosti področja, ali ker 
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ugotovimo, da se teoretiki o določeni problematiki ne strinjajo in podobno. Pri določitvi 

raziskovalnega problema je dobro upoštevati pomen raziskovalnega problema za prakso, 

teorijo in znanost. Prav tako tudi njegovo aktualnost, interes, pogoje za raziskovanje ter 

izkušnje in znanje raziskovalca (Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja 2009). 

 

V magistrski nalogi bomo poskušali potrditi vpliv gibanja BDP na obseg prenosa poštnih 

pošiljk. V začetku raziskave bomo pozornost namenili primerjavi BDP ter obsegu prenosa 

pisemskih pošiljk, nato bomo izvedli še podobno primerjavo za paketne pošiljke. Na ta način 

bomo postavili ločnico med vplivom gibanja BDP na splošno korespondenčno aktivnost 

populacije ter v istem obdobju opazovali še aktivnost gospodarskih subjektov, ki so primarni 

uporabniki prenosa paketnih poštnih pošiljk.  

 

Raziskovanja vpliva gibanja BDP na obseg prenesenih poštnih pošiljk smo se lotili, ker nas na 

podlagi dolgoletnih izkušenj s prenosom poštnih pošiljk zanima, če obstaja in kakšna je 

potencialna povezava med podatki, ki opisujejo zgornja dva dejavnika. Raziskovali bomo 

predvsem povezanost obeh trendov v časovnem obdobju od leta 2004 do leta 2016. Za ta 

interval smo se odločili iz dveh pomembnejših razlogov. Navedeni interval predstavlja 

obdobje, v katerem je slovensko gospodarstvo doživelo tri večja nihanja. Od leta 2004 naprej 

smo v Sloveniji beležili splošno gospodarsko konjunkturo, kateri je sledilo večletno obdobje 

gospodarske krize. Ta se je pred nekaj leti nato zaključila in gospodarstvo je ponovno v 

trendu konstantne rasti. Drugi razlog raziskave na intervalu 2004-2016 pa je dostopnost 

podatkov, predvsem o poštnih pošiljkah. Natančne in primerljive podatke je bilo namreč moč 

dobiti ravno v okviru tega intervala. Zato bodo predstavljeni podatki natančen odraz delovanja 

podjetja Pošta Slovenije d.o.o. na poštnem trgu v segmentu prenosa pošiljk.  

 

1.4 Opredelitev raziskovalnega vprašanja 

 

Raziskovalno vprašanje smo v magistrski nalogi določili predvsem v namen lažje 

interpretacije rezultatov raziskave. V magistrski nalogi torej želimo odgovoriti na naslednje 

vprašanje:  

 

»Ali obstaja povezava med gibanjem obsega prenosa poštnih pošiljk ter gibanjem bruto 

domačega proizvoda?« 
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Raziskavo bomo izvedli ter sklep sprejeli s pomočjo primerjave pridobljenih sekundarnih 

podatkov. Za vmesni cilj si bomo postavili potrditev ali zavrnitev naslednjih hipotez:  

 

H1: »V slovenskem gospodarstvu lahko opazimo vpliv gibanja BDP-ja na obseg prenosa 

pisemskih poštnih pošiljk, ki jih kot največji izvajalec tovrstnih storitev prenese Pošta 

Slovenije d.o.o.« 

 

H2: »V slovenskem gospodarstvu lahko opazimo vpliv gibanja BDP-ja na obseg prenesenih 

paketnih pošiljk izvajalca Pošta Slovenije d.o.o.« 

 

V nalogi si bomo zastavili tudi dva raziskovalna podvprašanja, ki sta zasnovana na osnovi 

vrste prenesenih poštnih pošiljk. Vsebinsko se podvprašanja odražata tudi v zgoraj navedenih 

hipotezah in sta sledeča: 

 

»Ali lahko v slovenskem gospodarstvu opazimo vpliv gibanja BDP-ja na obseg prenosa 

pisemskih poštnih pošiljk?« 

 

»Ali je mogoče v slovenskem gospodarstvu opaziti vpliv gibanja BDP-ja na obseg prenesenih 

paketnih pošiljk izvajalca Pošta Slovenije d.o.o.?« 

 

1.5 Opredelitev raziskovalnih ciljev 

 

V povezavi z raziskovalnim problemom je pravilno določiti tudi raziskovalne cilje. Za 

doseganje teh ter uspešno izdelavo magistrske naloge bo v raziskavi potrebno izvesti vrsto 

aktivnosti. Te so naslednje: 

 izbor ter preučevanje ustrezne domače in tuje literature, 

 pridobitev podatkov s strani Pošte Slovenije d.o.o.,  

 preučitev ter primerjava podatkov, 

 predstavitev rezultatov raziskave, 

 interpretacija, 

 povezava dobljenih rezultatov raziskave s prakso. 
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Po uspešni izvedbi zgoraj navedenih korakov bomo poskušali doseči sledeče: 

 pridobiti jasen vpogled v poslovanje enega največjih slovenskih podjetij, 

 raziskati realizacijo prenosa poštnih pošiljk Pošte Slovenije d.o.o., 

 preučiti makroekonomsko teorije v povezavi z glavnimi ekonomskimi kazalniki, 

 na izbranem intervalu na različne načine opredeliti višino BDP (nominalno, realno, 

p.c.) ter 

 ugotoviti povezavo med podatki.  

 

V celoti pa bo raziskava zaključena z interpretacijo dobljenih rezultatov. Te bomo predstavili 

na način ugotavljanja prednosti ter slabosti takšne analize za velike gospodarske subjekte na 

trgu. 

 

 

2 TEORETIČNA IN KONCEPTUALNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Teoretične osnove logistike 

 

Osnove logistike bomo predstavili, ker te predstavljajo platformo različnim specializiranim 

načinom prenosa informacij, blaga in ljudi.  

 

Že pri preučevanju zgodovine opazimo, da je bila pri človeku v vseh različnih časovnih 

obdobjih vedno prisotna želja premagovati prostor in čas. Logistika, ki jo lahko opredelimo 

kot zelo pomembno pri zgoraj omenjenem procesu, se je začela najprej razvijati kot del 

vojaških aktivnosti pred nekaj stoletji. V osnovnem vojaškem izrazoslovju logistika 

predstavlja predvsem razvoj, oskrbo, distribucijo, upravljanje z materialom, transport ter 

logistične povezave. Z razvojem teh se je nato logistika razširila še na druge dejavnosti, ki 

niso neposredno povezane z vojsko. Posledično lahko logistiko obravnavamo z dveh vidikov: 

 kot samostojno vedo, ki obravnava logistične sisteme ter s tem pojmuje 

logistične procese z vidika celotnega gospodarstva in 

 kot poslovno logistiko, ki obravnava logistične procese v okviru 

poslovnega sistema, ter predstavlja veščine vodenja vseh aktivnosti, ki 

pospešujejo premikanje materiala in proizvodov od izvora do ponora 

(Podbregar in Bosotina 2007). 
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Pojem logistika je opredeljen v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014) kot vojaško 

oskrbovanje  oboroženih sil z materialnimi sredstvi ter gradnja in vzdrževanje vojaških 

objektov. 

 

Sicer pa lahko najdemo glede izvora pojma »logistika« več razlag. Kot najustreznejšo lahko 

opredelimo to, ki ima osnovo v francoskem glagolu »loger«. Ta v neposrednem prevodu iz 

francoščine pomeni nastaniti, naseliti. V vojaški terminologiji je pomen tega izraza razširjen 

in ne pomeni zgolj nastanitev vojske, ampak tudi oskrbovanje vojske s hrano, obleko, orožjem 

ter ostalimi potrebščinami. 

 

Logistika kot pojem povzema lastnosti storitev, kar lahko razložimo na način, da z ravnanjem 

po načelih logistike ne ustvarjamo, produciramo. Odraz uporabe se pokaže kot prostorska ter 

časovna sprememba lokacije blaga. Z logistiko si torej pomagamo pri prenosu blaga od 

proizvodnje do končnega potrošnika v nespremenjeni obliki (Gerič 2010). 

 

Shapiro in Heskett (1985) pravita, da je logistika proces premikanja blaga od točke A do 

točke B ter njegovo shranjevanje na poti. 

 

Logistiko označuje Ballou (1999) kot menedžment več aktivnosti, povezanih s premikanjem, 

skladiščenjem ter s tem posebnih opravili, ki nastopajo med dobavo ter končno uporabo. 

Glavni namen logistike je po njegovem mnenju zagotavljati strankam storitev, ki zadovoljuje 

njihove potrebe ter zahteve na kar se da učinkovit način. Primarni cilj logistike je tako oskrba 

strank s pravimi dobrinami in storitvami na pravem mestu ter ob pravem času po 

najoptimalnejši ceni te storitve. 

 

Avtorji Jakomin, Zelenika ter Medeot (2002), prometni strokovnjaki s Fakultete za pomorstvo 

in promet, definirajo logistiko kot celoto med seboj povezanih aktivnosti, ki so namenjene 

premikanju surovin, polproizvodov, ostalega materiala ter gotovih proizvodov od dobaviteljev 

do podjetja. Poleg tega logistika pomeni še premikanja znotraj podjetja ter od proizvodnega 

podjetja do odjemalcev oz. kupcev. Avtorji menijo, da se z logistiko poleg navedenega 

povezujejo tudi ostale podporne aktivnosti v časovnem intervalu izvajanja storitev. Dodajajo 

še, da lahko logistične procese pogosto označimo tudi kot sistem načrtovanja, implementacije 

ter nadzora učinkovitega in zmogljivega toka blaga, z njimi povezanih storitev ter informacij 

na poti od izvora do ponora. Celoten proces odvit z namenom zadovoljevanja zahtev strank ali 

potrošnikov, torej vzdolž oskrbne verige. 
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Evelin Vatovec Krmac (2010) navaja, da se tako v teoriji kot v praksi za logistiko oziroma 

upravljanje logistike uporabljajo tudi številne sopomenke. Najpogosteje so to poslovna 

logistika, upravljanje kanalov, distribucija, industrijska logistika, upravljanje surovin, fizična 

distribucija, sistemi s hitrimi odzivi, upravljanje oskrbovalne verige, načrtovanje oskrbe, itd. 

 

Ugotovimo lahko, de je vsem zgornjim razlagam preučevanih avtorjev skupno dejstvo, da je 

logistika znanost, s katero lahko preučujemo ter rešujemo probleme časovne in prostorske 

neenakomernosti pretoka stvari. V celotnem procesu gre tako za premikanje blaga v različnih 

stanjih, od surovine do končnega porabnika gotovih izdelkov. Vključuje tudi uvajanje 

embalaže ter pomožnih transportnih sredstev v proces in organizacijo ravnanja z odpadki, ki 

nastanejo v procesu. Prav tako tudi njihovo plasiranje v ponovno uporabo, predelavo, trajno 

odlaganje ali končno uničenje. Dejavnost lahko razumemo tudi kot celovito upravljanje, 

vodenje ter izvajanje storitev zunanjega in notranjega transporta, skladiščenja blaga in 

povezanih pretovornih opravil.  

 

Pravilno je, da na logistiko ne zremo zgolj s funkcionalnega vidika. Sistem izvajanja 

logističnih storitev moramo obravnavati z vidika funkcionalnosti, v kateri so združeni 

izvajalci, ljudje ter  sredstva in viri, s katerimi ti gospodarijo. Oblike organiziranosti tega 

sistema pa so lahko zelo različne, saj je logistika za ostala področja poslovanja posameznega 

poslovnega sistema povezujoča ter zato tudi podporna dejavnost. Vedno pa mora biti zato 

logistika organizirana tako, da se gladko povezuje kot podsistem na osnovni poslovni proces 

ali pa mora nastopati kot samostojno organizirana dejavnost znotraj poslovnega subjekta, 

katerega izvajanje logističnih storitev je njegova osnovna dejavnost. 

 

2.1.1 Zgodovinski razvoj logistike 

 

Razvoj sodobne logistike ločimo s tremi zgodovinskimi ločnicami. Razdelimo ga lahko na 

obdobje pred letom 1950, na obdobje od leta 1950 do leta 1970 in na čas po letu 1970. Pred 

letom 1950 so strokovnjaki skušali definirati fizično distribucijo in to, kako se ta razlikuje od 

marketinga na strani povpraševanja. Prva prava uporaba logistike nastopi pri dejavnosti 

vojaške oskrbe med drugo svetovno vojno. Po teh prvih začetkih je moralo preteči še mnogo 

let, preden so logistiki poznani iz vojske sledila še podjetja oziroma gospodarski subjekti. Kot 

samostojna znanost se je tako logistika v gospodarstvu začela pospešeno razvijati v drugem 

obdobju, in sicer med letoma 1950 in 1970.  
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Celoten razvoj logistične dejavnosti je imel svoje začetke v izkušnjah, ki so jih imele ZDA v 

oskrbovanju zavezniške vojske po vsem svetu, in sicer z uvajanjem sredstev, ki so dvigovala 

hitrost ter zaščito pošiljk na višjo raven. Glavni produkt takšnega razmišljanja je bila uvedba 

kontejnerjev, palet in druge učinkovite embalaže v oskrbo vojaških sil (Kaltnekar 1993). 

 

Razvoj logistike je doživel razmah predvsem v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Takrat je 

nastopila zasičenost trga s prodajnim blagom, poleg tega se je okrepila še konkurenca med 

gospodarskimi subjekti. Ti so kot odziv na stanje na trgu iskali najustreznejše rešitve, kako 

varno ter zanesljivo prevažati in dostavljati blago strankam, kako pridobiti čas in hkrati še 

zmanjšati stroške. Zasluge za takratni hitri razvoj logistične znanosti pripisujemo Oskarju 

Morgensternu, ki je leta 1955 v publikaciji Naval Research Logistics Quarterly objavil 

strokovni članek in v njem sistematično opredelil logistično teorijo. Poleg imenovanega lahko 

izpostavimo še Johna Mageea zaradi njegovega članka o logistiki v distribuciji, ki je bil 

objavljen v reviji Harvard Business Review leta 1960. 

 

V že prej omenjenem tretjem obdobju zgodovinskega razvoja logistike po letu 1970 se je ta 

začela le še izpopolnjevati. Podjetja so do takrat namreč že spoznala osnovni pomen in vse 

prednosti logistične teorije. Vedela so namreč, da jim uvajanje logističnih načel v poslovanje 

prinaša določene koristi. Obdobje, ki je takrat nastopilo, je poznano tudi kot obdobje naftne 

krize. Proizvajalci in trgovci z nafto so se počasi začeli zavedati, da so stroški prevoza, 

skladiščenja ter prodaje zelo pomembni in da je na tem področju potrebno uvesti novosti. 

Takšne, ki lahko izboljšajo poslovanje in hkrati tudi uspešnost podjetja oziroma poslovne 

verige. Posledica tega je bil nastanek integralnega logističnega pristopa. Čeprav je bila fizična 

distribucija še vedno prevladujoča tema, so vse večji pomen začeli pripisovati tudi nabavi in 

gospodarjenju z materiali. To je počasi privedlo do današnje poslovne, podjetniške logistike, 

ki povezuje tako gospodarjenje z materiali ali distribucijo le-teh kot tudi dodatne dejavnosti 

povezane s tem. 

 

2.1.2 Logistika v gospodarstvu 

 

Kadar logistika na trgu ne nastopa kot osnovna dejavnost samostojnega poslovnega subjekta 

in je samo ena od poslovnih funkcij podjetja, govorimo o poslovni logistiki. Ta deluje kot 

prežemajoča dejavnost vseh ostalih funkcij v podjetju, kot so nabava, oglaševanje, prodaja, 

finance in  proizvodnja. Omogoča ter izboljšuje njihovo delovanje, povezuje jih v zaključeno 
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celoto ter vpliva tudi na njihovo optimizacijo. Poslovna logistika tako v povezavi z 

ekonomskimi vidiki obravnava logistične procese v okviru posameznega podjetja. Pomeni 

proces vodenja in koordiniranja aktivnosti, ki pospešujejo transport materiala in proizvodov 

od izvora do porabnika. Podjetja želijo varno, hitro, na najprimernejši način ter po 

najugodnejši ceni dostaviti blago potrošnikom (Gerič 2010). 

 

Kadar govorimo o poslovni logistiki kot znanstveni disciplini, se moramo v namen njenega 

lažjega razumevanja najprej seznaniti s štirimi dejavniki, ki so bistveno vplivali na njen 

razvoj. Ti so po mnenju Logožara (2004): 

 sprememba trga iz tržišča prodajalcev v tržišče kupcev, 

 tehnološke spremembe na področju transporta, komunikacij in pri elektronski 

obdelavi podatkov, 

 razvoj teorije sistemov, 

 razvoj vojaške logistike in s tem povezane uporabe kvantitativnih tehnik za 

reševanje podjetniških problemov.  

 

V sodobnih in razvitih gospodarstvih pa podjetniško logistiko najprej opazimo kot dejavnik 

povezovanja in združevanja ljudi ter sredstev, da na takšen način lažje realizirajo proizvodne 

cilje ter tako zadovoljijo porabnike blaga ter storitev še s časovno in prostorsko komponento. 

Pri posameznih državah v hitrem razvoju lahko opazimo, da ima na njihove logistične sisteme 

zelo velik vpliv globalizacija svetovnega gospodarstva. Prav tako tudi njegova 

internacionalizacija, čeprav lahko ugotovimo, da so tesni gospodarski stiki med različnimi 

državami sicer obstajali že pred razvojem same poslovne logistike. Nadgradnjo se da iz tega 

razloga zaznati predvsem pri blagovnih in informacijskih tokovih, ki tečejo čez kontinentalne 

meje. Manjši napredki so na podlagi tega vidni pri meddržavnih trgovskih tokovih (Logožar 

2004). 

 

Svetovni gospodarski trendi v zadnjem desetletju potrjujejo dejstvo, da imajo v pomembnih 

svetovnih gospodarstvih na njihovo storitveno in proizvodno sposobnost poslovnih sistemov 

bistven vpliv prav logistične dejavnosti, ki so ustrezno informacijsko-komunikacijsko 

podprte.  V tem primeru logistična dejavnost ustvarja še močnejšo povezanost med 

posameznimi subjekti na svetovnem trgu ne glede na prostorsko oddaljenost. Ta povezanost je 

najpogosteje vzpostavljena ter prepoznana kot pozitivna na podlagi rezultatov raziskovalnega 

dela posameznih poslovnih funkcij v podjetjih. Takšne odločitve pa ne bi bilo mogoče sprejeti 

ob šibko IK podprti logistični dejavnosti, ker bi bili rezultati povezovanja slabše predvidljivi 
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ter mnogo bolj tvegani. Zato lahko trdimo, da so logistični procesi v vse tesnejši povezavi s 

poslovnimi funkcijami kot so nabava, proizvodnja in prodaja.  

 

V namen lažjega razumevanja ter kot navezavo na nadaljnjo tematiko te magistrske naloge 

lahko predstavimo raziskavo Podbregarja ter Bosotina, ki sta skušala logistiko v gospodarstvu 

opazovati še s plati prihodkov. Opozarjata, da je zelo napačno razmišljanje o poslovni 

logistiki zgolj kot o strošku, ki nujno pritiče uspešnosti posameznega gospodarskega subjekta. 

Ugotovila sta namreč, da ustvarja logistika v razvitih tržnih gospodarstvih tudi 10 in več 

odstotkov bruto družbenega proizvoda (BDP) teh držav, povprečno približno 7 %. V Sloveniji 

je ta delež malo nižji, in sicer prispeva logistika v BDP 5 %. Kot pomembna komponenta 

BDP-ja logistika tako pomembno vpliva na stopnjo inflacije, obrestne mere, produktivnost ter 

druge ekonomske kategorije.  Na podlagi zgornjih podatkov lahko nato avtorja oblikujeta 

napotek, da je ves čas potrebno izboljševati logistično produktivnost, ki posledično izboljšuje 

tudi produktivnost narodnega gospodarstva. To zvišanje produktivnosti se državi nato 

manifestira predvsem kot pozitiven učinek na cene blaga ali storitev, plačilno bilanco, 

vrednost nacionalne valute, konkurenčnost na zunanjih trgih, dobiček in gospodarsko rast. 

Zadnja dva pa sta osrednji pogoj ter tudi vzrok za višjo stopnjo zaposlenosti prebivalstva, kar 

v ekonomskem kontekstu sklepa »krog uspešnosti« (Podbregar in Bosotina 2007). 

 

2.1.3 Logistika na mikro ravni 

 

Po dokončni uveljavitvi logistike v poslovnih sistemih pred nekaj desetletji je bila primarna 

skrb le-teh učinkovito upravljanje s stroški, ki jih je učinkovita logistična podpora povzročila. 

Uspešnost na tem področju je bila v podjetjih pogosto ključ do dobičkonosnosti ter 

konkurenčne prednosti. Seveda se je učinkovito upravljanje logističnih stroškov odražalo tudi 

v celovitem obvladovanju stroškov celotnega poslovnega sistema. Danes pa so podjetja vse 

bolj tržno usmerjena. Njihov glavni fokus je naravnan k odjemalcem in zadovoljevanju 

njihovih potreb ter pričakovanj. Pri opisanem konceptu poslovanja, ki ga poznamo tudi kot 

trženjski koncept, prevladuje miselnost, ki pogojuje uspešnost podjetja v odvisnosti od 

pravilne določitve potreb in želja ciljnih trgov. Prav tako še v odvisnosti od doseganja 

pričakovanj svojih odjemalcev na boljši način, kot to opravljajo konkurenčna podjetja (Kotler 

2004). 
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Slika 2.1: Elementi logističnega procesa 

 

 

Vir: Ogorelc, 1996 

 

Funkcije logistične dejavnosti prepoznamo v prav vsakem podjetju. V podjetjih, katerih 

primarna dejavnost ni izvajanje logističnih storitev, jih običajno obravnavamo kot podporne, 

infrastrukturne funkcije, ki skrbijo za nemotene fizične tokove blaga, informacij ali energije 

(Slika 2.1). V specializiranih logističnih podjetjih pa logistične funkcije pomenijo njihovo 

osnovno dejavnost. Cilj teh funkcij pa je v obeh primerih gospodarskih subjektov enak, in 

sicer dostaviti pravo blago v natančno potrebni količini na določeno prostorsko točko ob 

dogovorjenem času za pravilnega naročnika ob sprejemljivih in dogovorjenih stroških.  

 

Za logistiko v npr. proizvodnem podjetju bi tako lahko rekli, da je veda, katere glavni namen 

v takšnem podjetju je ugotavljanje, načrtovanje, krmiljenje ter nadzor nad tokom materiala in 

informacij od dobavitelja le-teh preko proizvodnje do končnega porabnika ob uporabi 

logistične infrastrukture. Hkrati pa opisani tokovi lahko potekajo tudi v nasprotno smer. Njen 

namen je torej zagotoviti ustrezen nivo zadovoljevanja potreb odjemalcev ob sprejemljivih 

stroških.    
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Upravljanje oskrbnih verig se kot veda pojavi v smislu nadgradnje upravljanja logistike. Sama 

logistika je v njenem osnovnem pomenu namreč orientirana predvsem na tokove in dogodke 

znotraj posameznega podjetja ter na njihovo optimizacijo. Upravljanje oskrbnih verig pa ima 

nalogo obvladovati vrednostne tokove, ki jih sestavljajo skupine proizvajalcev, njihovi 

dobavitelji, kupci ter še druge organizacije, kot so računovodski servisi, inšpektorati, itd. 

Kvalitetno in celovito (ang. end to end) obvladovanje logističnih procesov zato zahteva 

razširjen pristop k upravljanju tokov v omrežju oskrbnih verig (Vatovec Krmac 2010). 

 

V času, ki ga živimo, lahko glede na zgoraj predstavljeno uporabo logistike vidimo, da so se 

zahteve do logistike povečale do te mere, da ima med primerljivimi podjetji na trgu že 

različna kakovost izvedbe njihovih logističnih storitev zelo direkten vpliv na tržno uspešnost 

in tudi na dobiček posameznega podjetja. Opišemo lahko tudi nekaj primerov zahtev 

gospodarstva, ki nazorno prikažejo težnje posameznih poslovnih subjektov k čim 

kvalitetnejšemu opravljanju logističnih storitev: 

 Podjetja v namen čim širše pokritosti trga v panogi, v kateri delujejo, proizvajajo vse 

bolj raznolike proizvode, ki pa imajo sočasno še vse krajše življenjske cikle. Ta 

poslovni pristop naročnikov logističnih storitev postavlja pred izvajalce vse bolj 

razširjen nabor logističnih zahtev;  

 Zelo podobno zahtevno deluje tudi koncept nabave »just in time«, ki zahteva od 

dobaviteljev surovin, materialov dobavo manjših naročilnih količin v kratkih ter fiksno 

določenih intervalih. Spoštovanje zahtev naročnika ter natančno izvajanje 

dogovorjenega je pri tem konceptu ključnega pomena in ima zelo širok vpliv;  

 Zanimiv primer, ki prav tako zaradi vse večje razvitosti gospodarstva predstavlja 

nasprotje prejšnjemu primeru, je način masovne proizvodnje z ustvarjanjem presežne 

ponudbe proizvedenega blaga. Pri teh naročnikih pa je potrebno posvečati pozornost 

željam njihovih kupcev v povezavi z logističnimi značilnostmi proizvodov. Gre torej 

za pakiranje, skladiščenje ter transport presežnih artiklov. 

 

Cilj v posameznem gospodarskem subjektu je torej postaviti logistično verigo, njeno 

načrtovanje ter krmiljenje v središče pozornosti. Bolj kot podjetje uporablja logistiko za 

ustvarjanje konkurenčnih prednosti, ta pridobiva na vrednosti in toliko bolj se zmanjšuje njena 

vloga zgolj preproste podporne funkcije. Zato so podjetja, ki so spoznala strateški pomen 

logistike, namenila logistiki višji položaj v organizacijski hierarhiji. S tem se nekdanje, v 

bistvu operativne, naloge logistike razširjajo s taktičnimi in strateškimi vidiki. Cilj 

logističnega področja tako ni zgolj zmanjševanje vseh stroškov, na katere ima logistika vpliv, 
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ampak je vključena tudi na prihodkovno stran v podjetju. Vse bolj opazen je namreč njen 

vpliv na povečevanje razlike med prihodki, na katere lahko vpliva logistika ter stroški 

podjetij.  

 

2.1.4 Logistični sistemi in podsistemi 

 

Temeljna členitev logističnega procesa mora biti skladna s tremi osnovnimi fazami 

poslovnega procesa: 

 input materiala, energije, informacij, 

 proces transformiranja, 

 output proizvodov v okolje. 

 

V vsaki posamezni fazi pa lahko določimo skupine, oddelke, posameznike, ki nam 

predstavljajo podsistem sistema logistike. Takšne skupine se formirajo in nastopajo 

funkcijsko podobno kot prikazuje Slika 2.2. Na zelo posplošenem teoretičnem primeru, kot je 

prikazan na sliki, je v prvem delu označen podsistem, ki predstavlja zbir dobaviteljev. 

Njihova stična točka so terminali naročnika, kjer v podjetje priteka input. Terminali so sami 

po sebi prav tako podsistemi logistike, s svojo točno določeno funkcijo ter organiziranostjo. 

Naslednji podsistem je proizvodnja, ki je prežeta predvsem z načeli usklajenega izvajanja 

logističnih opravil. Vsaka proizvodnja se od druge primerjalno med podjetji zelo razlikuje ter 

ima pogosto zelo posebne zahteve do izvajalcev logističnih procesov, primeri so opisani v 

2.1.3. Faza, ki sledi proizvodnji pa terja podobno organizacijo logistike ter ravnanja z 

outputom podjetja, kot smo ga že opisali v zgornjem delu tega odstavka.  

 

Vezano na tematiko te magistrske naloge predstavlja v našem primeru raziskave input poštna 

pošiljka, ki jo stranka – pošiljatelj odda v prenos v poštni poslovalnici ali jo vloži v poštni 

nabiralnik. Proces transformiranja vključuje skrb za sprejem pošiljke v prenos, njeno 

usmerjanje, skladiščenje in notranji transport. Output pa predstavlja dostavo poštne pošiljke 

naslovniku. 

 

Strateške odločitve o osnovnih logističnih ciljih, med katere lahko uvrstimo tudi naš 

raziskovalni problem, se sprejemajo na najvišjem nivoju poslovnega sistema in vplivajo na 

oblikovanje upravljavskega ustroja podjetja, na organizacijsko strukturo poslovne logistike ter 

na logistični komunikacijsko-informacijski podsistem (Vatovec Krmac 2010).  
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Organizacijska struktura poslovne logistike in njenih podsistemov ni za našo raziskavo 

relevantna, zato je ne bomo v nadaljevanju podrobneje predstavljali.  

 

Slika 2.2: Logistični sistem 

 

 

Vir: Požar, 1998 

 

Vse večji vpliv na ključna področja v logistiki ima njena informacijsko-komunikacijska (IK) 

podpora, meni Evelin Vatovec Krmac. Njeno razmišljanje govori o tem, da imajo ključne, že 

zgoraj opisane (Slika 2.2),  logistične aktivnosti, ki lajšajo pretok izdelkov od kraja nastanka 

do kraja njihove uporabe, seveda bistven in osrednji pomen v logistiki. Predstavljajo temeljne 

sestavne dele logističnega procesa, pa vendar je za njihov razvoj in nadgradnjo zelo 

pomemben vpliv IK tehnologije (Vatovec Krmac 2010). 
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Močna konkurenca na trgu sili podjetja tudi k raznim posodobitvam svojih izdelkov ter k 

inovativnemu pristopu reklamiranja ter prodaje. Lahko opazimo, da postajajo kupci vse 

zahtevnejši tudi zaradi številnih informacij, ki so jim zaradi močno razvite IK tehnologije na 

voljo. Na vedno širšem svetovnem trgu iščejo cenene in hkrati kvalitetne izdelke, zanje 

ugoden ter enostaven način naročanja in seveda hitro, točno dobavo. Podjetja morajo za 

ohranitev starih kupcev ter pridobivanje novih tako vse večji napor vlagati v tržno usmerjeno 

logistiko, podprto s sodobnimi tehnologijami, avtomatizacijo, sledenjem (Track&trace, RFID, 

itd.). Uvajanje navedenega pa zahteva posedovanje ter uporabo še drugih znanj kot so 

poznavanje trgov, uspešno vpeljan koncept učinkovite postrežbe kupcev, ponudbo pravih 

količin blaga po primernih cenah na pravem mestu in ob pravem času, vzpostavitev tržno 

ustreznih cen, ki povečujejo prodajo, več tečajno označevanje cen, uvedbo poprodajnih 

storitev, dostopnih na daljavo, itd. Pri načrtovanju in krmiljenju tovrstne IK podpore 

logističnega sistema pa si moramo vedno najprej določiti cilje, ki so za nas pomembni in 

dosegljivi. V nasprotnem primeru takšna podpora pri delovanju logističnega sistema za nas ne 

bo uspešna (Vatovec Krmac 2010). 

 

Pomembne povezave v logističnem procesu, ki jih lahko ob uvajanju naprednih IK tehnologij 

postavimo na višjo raven so predvsem osnovne logistične točke želenega nahajanja materiala: 

 med viri potrebnega materiala (dobavitelji) in poslovnim procesom, 

 med posameznimi fazami dela v proizvodnem procesu ter 

 od poslovnega sistema do porabnikov oziroma uporabnikov proizvodov (Ogorelc 

2004). 

 

2.2 Poštni promet 

 

Ko danes nalepimo na pismo ali dopisnico znamko in jo pošljemo prijatelju, znancu, 

sorodniku, nas ne zanima zgodovinski razvoj poštnega prometa. Pa vseeno je prav, da smo 

vsaj osnovno osveščeni o delovanju in pomenu poštnih zvez. Njihovo funkcioniranje, ki je 

laičnemu uporabniku dejansko neznano, je v resnici zelo kompleksno in zahteva visoko 

strokovno usposobljenost tako zaposlenih v upravi podjetij, ki se ukvarjajo s poštnim 

prometom, kot tudi tistih, ki neposredno izvajajo storitve poštnega prometa. 
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Geograf Belec (1982) promet definira kot pretok oseb, blaga, sporočil ter obvladovanje 

prostora oziroma prostorskih dimenzij. Plevnik (2007) pa povsem poenostavljeno promet 

opredeljuje kot fizično premikanje v prostoru.  

 

V povezavi z zgornjim lahko poštni promet tako opredelimo kot skupno točko več 

gospodarsko pomembnih trgov. Ti so naslednji:  

 trg komunikacij,  

 oglaševanja in  

 transporta oz. logistike (Gogala 2000). 

 

Poštni promet ima v ožjem pomenu neposreden vpliv na gospodarski vidik in položaj 

posameznega podjetja, kraja, regije, države in globalno tudi celega sveta. Predstavlja 

povezavo med samimi poslovnimi subjekti, med proizvodnimi in potrošnimi centri, 

nadpovprečno pa se glede na globalno dostopnost povečuje tudi njegov vpliv na področju 

medsebojnih odnosov ter prenosa informacij med ljudmi. Poštni promet je tista vrsta 

storitvene dejavnosti, katere omrežje je med vsemi najgostejše, tako znotraj posameznih držav 

kot tudi po svetu (Blatnik in Čebela 2011). 

 

Na podlagi zgoraj predstavljenih dejstev lahko trdimo, da je bistvena naloga poštnega prometa 

zadovoljiti nastale potrebe po poštnih storitvah, organizirati ter stalno skrbeti za nemoten 

prenos poštnih pošiljk in omogočati izmenjavo pošiljk med uporabniki poštnih storitev. Te pa 

se opravljajo na osnovi točno določenega tehnološkega procesa in po t. i. fazah prenosa 

pošiljk, ki se v zadnjih nekaj letih ob nastopu liberalizacije poštnega prometa korenito 

spreminjajo. Lahko bi rekli, da gre za svojevrstno revolucijo pri organizaciji poštnega 

prometa. 

 

Več poudarkov glede liberalizacije poštnih storitev bomo navedli v poglavju, ki predstavlja 

regulacijo delavnosti. Kljub temu pa je prav, da se v tem delu vsaj bežno seznanimo z 

ekonomsko politiko EU, ki je narekovala celostno odprtje poštnega trga.  

 

Z liberalizacijo poštnega trga se je le-ta bistveno spremenil. Dotlej je namreč veljalo 

prepričanje, da na poštnih trgih svetovnih gospodarstev veljajo predvsem pravila 

monopolnega trga. Liberalizacijo pa spremlja še, v različnih državah zelo različen, a vseeno 

povsod dobro zaznan, proces s katerim je večina svetovnih poštnih operaterjev spremenila 

lastniško strukturo. Od večinsko družbeno lastniških so se operaterji transformirali v podjetja, 
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ki so v celotni ali vsaj v delni zasebni lasti. Ta proces je bil najintenzivnejši predvsem v 

naprednih svetovnih gospodarstvih, kjer je bila nacionalna država do tedaj večinski lastnik 

poštno-operaterskih podjetij. V obdobju pred liberalizacijo je namreč veljalo, da je smotrnost 

poštnega trga ter pozitivno poslovanje le-tega odvisno predvsem od pogoja, da je operater na 

poštnem trgu zgolj eden sam. Ponujati mora čim širši spekter poštnih storitev, samostojno ter 

brez dodatnih podizvajalcev. Ugotovili so, da je zgolj takšen način poslovanja lahko v velikih 

združenih poštnih organizacijah stroškovno učinkovit (AKOS 2017). 

 

2.2.1 Zgodovinski razvoj 

 

Beseda pošta izvira iz italijanske besede posta, ta pa ima korenine v latinskem izrazu posita 

statio, kar pomeni postaja za menjavo konj. Beseda pošta je v zgodovini pomenila tudi 

razdaljo med dvema postajama, ki je merila 8000 geometrijskih sežnjev, 1 seženj 8 čevljev, 1 

čevelj pa je 31,2 cm, torej je ena pošta razdalja, ki izmerjena v tem merilu, znaša 14.976 m.  

 

Simbol ali zaščitni znak mnogih poštnih uprav ali organizacij je poštni rog. Izvira pa iz 

dejstva, da so v zgodovini pri prenosu poštnih pošiljk postiljoni (poštni uslužbenci) z njim 

naznanjali prihod na poštno postajo ali sklicevali potnike pred odhodom kočije. Z različnimi 

melodijami so lahko napovedali vrsto vožnje  oziroma pošiljke ter s tem oznanili zahtevo po 

obravnavi na postaji (Hozjan 1997). 

 

Že od nekdaj so torej ljudje imeli željo sporočati drug drugemu različne informacije na 

daljavo. Najstarejša poštna služba je delovala približno 4000 let pr. n. št. na Kitajskem in 

3000 let pr. n. št. v Egiptu in Asiriji. Znano je, da je med Egiptom in Sirijo, katere princi so 

bili faraonovi vazali, ter med vladarji Asirije in Babilona delovala za te čase zelo dobro 

organizirana poštna služba.  
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Slika 2.3: Korespondenca iz starega veka 

 

Vir: Wikivisually, 2017 

V naslednjem obdobju so imeli svojo državno pošto, ki je delovala tudi na naših tleh, 

organizirano že Rimljani. Sistem prenosa pošiljk je bil znan tudi pod imenom angareion oz. 

angaros in je slonel na štafeti sla na konju. Na postajah oz. angarijah vzdolž cest, ki so bile 

med sabo oddaljene po en dan ježe, so bili potrebni glasniki, ki so se imenovali tudi angari ter 

seveda konji. Glasniki so po štafetnem sistemu predajali drug drugemu različna ustna in pisna 

sporočila. Značilno za prenos te vrste je bilo, da so glasniki potovali noč in dan. Zaradi tega 

velja ta poštna služba za prvi organizirani neprekinjeni prenos sporočil ter vesti nasploh 

(Hozjan 1997). 

 

Starogrški zgodovinar Herodot je o zgoraj omenjenih angarih celo zapisal zelo znan stavek:  

»Njih ne sme zadržati ne sneg, ne dež, ne dnevna pripeka, ne noč, samo, da najhitreje 

premagajo odrejeno jim pot.« 

Ang.: »Neither snow nor rain nor heat nor gloom of night stays these couriers from the swift 

completion of their appointed rounds« (Panoramio 2017). 

 

Ta zapis je še v današnjem času zelo pogosto uporabljen za predstavljanje poštne dejavnosti 

nasploh ali posamezne poštne uprave. S ponosnim poudarkom na uspešnosti, zanesljivosti ter 

hitrosti prenosa pošiljk. Ameriška poštna uprava ga ima celo vklesanega v kamen nad 

glavnim vhodom v največjo poštno poslovalnico v New Yorku.  
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Slika 2.4: Glavna poštna poslovalnica v New Yorku 

 

Vir: Panoramio, 2017 

V začetku srednjega veka je bila nato zelo razširjena oblika pošiljanja sporočil s kurirji. 

Najprej so bili ti povsem naključne osebe, ki so v nekem trenutku potovale v kraj, kamor je 

pošiljatelj želel poslati sporočilo. Potujoči pevci in drugi umetniki, trgovci, pridigarji, pa tudi 

romarji in drugi so bili zaradi svojega načina življenja za to še posebej prikladni in uporabni. 

 

Bolj ali manj stalne poštne zveze so za potrebe upravljanja države postavljali različni vladarji 

v srednjem veku. Posebej pomembne so bile zveze za vojaške potrebe v času vojn. Tudi 

posamezni cerkveni redi so imeli svoje zveze za prenašanje novic in obvestil. Te poštne zveze 

so v prihodnjih desetletjih postale vse bolj stalne in sčasoma dostopne tudi posameznim 

privatnim uporabnikom. Skupna lastnost teh zgodnjih zvez je bila, da je poštnino oz. 

pristojbino za prenos obvestila vedno plačal naslovnik in ne pošiljatelj. Izračun poštnine, ki je 

slonel na različnih osnovah, je bil zelo zapleten. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.panoramio.net/
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Slika 2.5: Rimski poštni voz, relief 

 

 

 

Vir: Hozjan, 1997 

 

Prepoznane razlike med organizacijami poštne službe, predvsem pa razlike v obračunavanju 

poštnin v posameznih državah, so v 17. stoletju pripeljale do prvih meddržavnih dogovorov o 

poštnem prometu. Ti so vsebovali predvsem določila o tranzitu ter dostavi poštnih pošiljk 

oddanih v eni državi za naslovnika v drugi. Množica takšnih bilateralnih dogovorov pa je 

pomenila še vedno razlike v osnovnih parametrih določanja cene poštnine kot so enota mase, 

enota razdalje, itd. Tovrstna dilema je nato v sredini 19. stoletja že pomenila zavoro 

ekonomskemu razvoju. Prepoznali so, da je čas za poenostavitev poštnega poslovanja, 

predvsem poenostavitev izračuna poštnin. V državah, ki so k spremembi pristopile, so se 

poenotili glede predloga sir Rowlanda Hilla, ki je leta 1837 vodil najpomembnejšo reformo na 

poštnem področju doslej. Z njo je določil enotno tarifo, 1 peni, za pismo poslano komor koli 

po državi. Sprejetje te reforme je pripeljalo kmalu tudi do uporabe prve poštne znamke, ki ga 

imenujemo črni peni (Blatnik in Čebela 2011). 
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Slika 2.6: Prva znamka – »Penny Black« 

 

 

Vir: Hozjan, 1997 

 

2.2.2 Povezava logistike ter poštnega prometa  

 

Pomen logistične funkcije v poštnem prometu kot dejavnosti, ki se širi na nova področja 

delovanja, je zelo velik. Poštni promet je namreč včasih opravljal samo enostaven prenos 

pisemskih pošiljk ter gotovine. Sedaj pa se pod pritiski panog, kot so transport in informatika, 

širi ter uvaja številne poslovne novosti, ki včasih niso bile poznane kot del poštnega prometa. 

Na osnovi tega lahko ugotovimo, da se poštna podjetja v veliki meri transformirajo v 

univerzalne logistične specialiste. Pri tem imajo poštne organizacije nedvomno prednost pred 

novo nastajajočimi konkurenti v smislu utečene organizacije dela, primernih izkušenj in 

usposobljene delavne sile, učinkovitega voznega parka ter ostale logistične opreme. S tem 

opazimo, da sta izrednega pomena osnovno vrednosti v logistiki, natančnost ter pravočasnost 

izvedene storitve. Naročniki pa nato skozi zaupanje pokažejo, kako uspešno je posamezno 

poštno podjetje in na osnovi vlaganja v dobro logistično podporo lahko to zaupanje ter 

konkurenčno prednost samo še okrepi kljub močni domači ter tudi mednarodni konkurenci iz 

poštne dejavnosti in izven.   

 

2.2.3 Vloga poštnega prometa v gospodarstvu 

 

»Poštno tržišče lahko definiramo kot celovitost odnosa med ponudbo in povpraševanjem po 

poštnih storitvah na določenem prostoru in v določenem času« (Horvat 2000, 27). 
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Sodobna poštna infrastruktura, ki bistveno pripomore k temu, da lahko ljudje nemoteno 

pošiljajo ter sprejemajo informacije, je po dogovornih mednarodnih gospodarskih standardih 

pogoj gospodarskega in družbenega razvoja, vpliva na ekonomsko rast, je hkrati tudi gonilna 

sila znanstvenega ter tehnološkega razvoja, prav tako pa spodbuja še razvoj domače 

industrije, poštne in informacijske tehnologije. Lahko trdimo, da kvalitetno organiziran poštni 

promet danes veliko prispeva k povezovanju človeštva tako na ravni posameznikov kot 

skupin. S prenosom pisane korespondence, paketnih pošiljk z blagom, gotovine in ostalimi 

spremljajočimi aktivnostmi povezuje na ravni regije, znotraj posamezne države in pa tudi prek 

njenih meja globalno ves svet. Poštni promet povezuje posameznike, društva, skupine. Z 

njegovo pomočjo se povezujejo politične stranke, gospodarske družbe, javni zavodi in seveda 

posamezniki. Vpliv ima tudi na kulturno področje, ki ga s prenosom knjig, časopisov in 

drugih pisnih virov spreminja na način, da ima znanje in šolanje širši doseg. Vpliva torej na 

širjenje izobrazbe, kulture, znanosti, tehnike in, lahko smo prepričani, tudi demokracije 

(Blatnik in Čebela 2011). 

 

V skladu z življenjskim standardom prebivalstva ter s posledicami tehničnega razvoja, se 

poštni promet ter njegova vloga v gospodarstvu opazno spreminjata. V obdobju pospešene 

informatizacije, v katerem trenutno živimo, ima takšen ali drugačen prenos informacij 

največji pomen. Ker pa se hitro uveljavljajo tudi novi načini komuniciranja, mora poštna 

dejavnost strmeti k razvoju novih produktov ter storitev, ki jih lahko ponudi odjemalcu oz. 

uporabniku. To pa zahteva strokovno delo ter usposobljen kader. Če pogledamo nekaj 

desetletij nazaj, je bila pošta sama po sebi monopolna dejavnost na področji povezav med 

ljudmi. K temu je mnogo pripomoglo mednarodno sodelovanje med razvitejšimi državami 

tedanjega časa, ki so čutile potrebo po enotnem poštnem prostoru. Tako si niti ne moremo 

predstavljati, da bi današnji poštni sistem lahko normalno deloval brez povezave, kot je 

Svetovna poštna zveza (UPU), ki je vodilni svetovni generator ter usmerjevalec napredka na 

področju poštnega prometa.  

 

2.3 Makroekonomska teorija 

 

Vsako gospodarstvo naravno teži k ravnovesju. Na ravnotežje gospodarstva pa lahko vplivajo 

različni dejavniki, povezani z nacionalno državo ali širšo globalno skupnostjo. Takšni 

dejavniki so npr. (Polanec 2011): 

 davki na dohodek, ki predstavljajo predpisano dohodnino,  
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 socialni prispevki, 

 davki na potrošnjo (DDV, trošarine na naftne derivate … ), 

 državni izdatki, 

 Evropska centralna banka, ki s spreminjanjem količine denarja v obtoku ali 

spreminjanjem obrestne mere vpliva na trg denarja.  

 

»Ekonomija ali veda o gospodarstvu je zelo praktična veda, ki preučuje, kako ljudje 

upravljajo redke vire, da bi zadovoljili želje ali potrebe« (Kramar 2008, 1). 

 

Makroekonomijo lahko razumemo kot vejo ekonomije, katere cilj je predvsem preučevanje 

gospodarstva kot celote. Pojem izvira iz sestavljenih grških nazivov makro, ki pomeni velik,  

oikos, ki predstavlja gospodinjstvo, hiša ali družina, ter nomos, ki pomeni običaj ali zakon. 

Skovanka predstavljenih pojmov oikos in nomos pa predstavlja upravljanje gospodinjstva. V 

svojih osnovah makroekonomija preučuje na trgu njegovo delovanje, kar zajema rast ali 

upadanje gospodarskih aktivnosti. Ukvarja se tudi z njegovo strukturo, s tem ko preverja, 

kakšni so deleži različnih gospodarskih panog v samem gospodarstvu. Ključno pa je 

preučevanje obnašanja oziroma odločanja subjektov na trgu (Polanec 2011). 

 

Makroekonomija se torej ukvarja s preučevanjem globalnih ekonomskih zakonitosti in kot 

teoretični pristop ne obravnava zgolj skupka reakcij ter obnašanja posameznikov. Poleg tega 

sodi v področje obravnave še prilagajanje teh posameznikov situacijam, ki se pojavijo v 

gospodarstvu. Glavni vpliv na formiranje posameznih navedenih situacij ima prav gotovo 

ekonomska politika določene države. Vzporedno pa prispeva korekcije v gospodarstvo še 

različna razvitost gospodarskih panog, ki ga sestavljajo. Brez razlik bi bili ekonomski 

problemi v gospodarstvu bistveno manj izpostavljeni in manj zanimivi za preučevanje.  

 

Bukovnikova in ostali (2009) pišejo, da se makroekonomija ukvarja s proučevanjem 

ekonomske politike in družbenoekonomskim razvojem. Ta se izvaja s pomočjo teoretičnih 

modelov ter pomeni analizo dejavnikov, ki imajo vpliv na razvoj družbe. Pri ekonomski 

politiki pa težijo k načrtovanju izbora takšne, ki bi bila najbliže ekonomskim problemom, s 

katerimi se določeni trg – država trenutno sooča. 

 

Osnovni ekonomski problem lahko sprevidimo v nesorazmernem odnosu med dobrinami, ki 

vedno veljajo za omejene, in med neomejenimi potrebami. Glavni dejavniki, ki vplivajo na 

omejenost dobrin, so omejeni resursi. Z omejenostjo dobrin, ki so v gospodarstvu na voljo, 
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običajno ni možno zadovoljiti vse potrebe, za katere smo navedli, da so neomejene. V primeru 

te razlage lahko definiramo pojem relativne redkosti dobrin ter ugotovimo nastanek potrebe 

po gospodarjenju (Bukovnik et al. 2009). 

 

Glas (1998) podobno razlaga ekonomski problem kot situacijo, ko so proizvodna sredstva, ki 

so na voljo, omejena, prav tako je omejena tudi proizvedena količina dobrin. S takšno 

količino dobrin nato ne moremo zadovoljiti vseh potreb. Te so namreč zaradi narave človeka 

neomejene. Prav tako dejstvo neomejenih potreb velja tudi za vsak drug ekonomski subjekt, 

npr. podjetje ali državo. 

 

Narava človeka kot najinteligentnejšega bitja je v ekonomskem smislu posebna v tem, da ima 

vsaka oseba, vsak posameznik njemu lastne potrebe ter za njihovo zadovoljitev išče različne 

dobrine. Že iz  zgodovine je znano, da je nekatere dobrine dobil človek najprej iz narave 

brezplačno z nabiralništvom in lovom. Za druge, ki pa so bile že takrat produkt proizvodnje, 

pa je moral izkazati povpraševanje ter plačati določen znesek, vrednost. Smisel pridobivanja 

dobrin je do današnjega časa ostal povsem identičen. Večja sprememba je vidna zgolj v obliki 

standardizirane oblike plačevanja, ki se je izoblikovala tekom obdobij. Gre namreč za 

uporabo denarja. Ker pa človek išče za zadovoljitev svojih potreb zelo različen zbir dobrin, se 

mora pri izbiri vseskozi odločati. Oceniti mora, katera kombinacija dobrin bo v največji meri 

zadovoljila njegove potrebe. Poleg širine obsega potreb ga pri izboru dobrin omejujejo še 

njegov osebni dohodek ter cene dobrin (Bukovnik et al. 2009). 

 

Porušenje gospodarskega ravnovesja lahko tako povzroči povečanje ali morebitno zmanjšanje 

povpraševanja na večini trgov. Ta pojav imenujemo sprememba agregatnega povpraševanja. 

Tega v veliki večini povzročajo mikroekonomski dejavniki, ki jih sicer podrobno ne bomo 

obravnavali. Prvi izmed njih je prav gotovo dohodek gospodinjstev, poleg tega pa še cene 

dobrin, cene komplementarnih in substitucijskih dobrin, itd. Ugotovimo lahko, da se 

agregatno povpraševanje poveča v primeru, ko se na večini trgov zviša dejavnik dohodka 

gospodinjstev. Zvišanje lastne cene posamezne dobrine pa običajno rezultira zmanjšanju 

povpraševanja. 

 

Glas v razlago zadovoljevanja potreb dodaja še nivo zadovoljstva. Pravi, da je bistvo pri 

zadovoljevanju potreb ter pri sami potrebi to, da le-to čutimo kot nezadovoljstvo, kot boleč 

občutek. Ta se v trenutku odprave, zadovoljitve, te potrebe odpravi, a hkrati nastane nova 

potreba, ki prav tako znova povzroča nezadovoljstvo (Glas 1998). 
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Cilji pri proučevanju makroekonomske pozicije posamezne države so zelo pogosto podobni 

med državami. Makroekonomisti namreč poskušajo oblikovati takšno makroekonomsko 

politiko, s katero bi lahko zasledovali gospodarske cilje kot so (Polanec 2011):  

 čim višja proizvodnja s čim manj nihanji, 

 nizka inflacija, 

 nizka brezposelnost.  

 

Poenostavljeno lahko prestavimo glavne cilje makroekonomije kot ekonomske kazalnike, s 

katerimi bomo nadaljevali preučevanje teorije v naslednjem poglavju. Najpomembnejši za 

našo raziskavo med njimi je vsekakor bruto domači proizvod, v nadaljevanju BDP, katerega 

lahko prikažemo z njegovo nominalno ali realno vrednostjo. Njegovi predstavitvi bomo 

namenili posebno pozornost v poglavju 2.4. 

 

2.3.1 Ekonomski kazalci 

 

V sodobni družbi so socialne in ekonomske spremembe vse hitrejše. Ob tem je nujno, da tok 

razvoja družbe zavestno usmerjamo. To lahko dosežemo z vzpostavitvijo sistema ekonomskih 

kazalcev, po katerih se vse bolj izraža potreba. Ti nam dajejo možnost zanesljivega 

spremljanja ter ugotavljanja stanja v družbi in tudi pričakovanih ali morda nepričakovanih 

sprememb različnih delov družbe. Ekonomski kazalci nam morajo skupaj s funkcijo 

spremljanja stanja družbe ter njenega razvoja omogočati tudi prognoziranje gospodarskega 

potenciala družbe v oziru sprememb in napovedovanje jakosti razvojnih sprememb družbe. 

Poleg navedenega nam lahko takšni kazalci služijo tudi kot osnova za proučevanje vplivov, ki 

jih imajo določena najpomembnejša področja življenja med sabo (Hanžek 1980). 

 

Senjur (1993)  meni, da so ekonomski kazalniki, ki merijo ključne pojme v družbi pomembni 

do te mere, da jih lahko enači s splošnimi makroekomskimi pojmi, ki predstavljajo razvitost 

posamezne države ter skupaj s prej omenjenimi pospešujejo prehod v informacijsko družbo. 

Klasični makroekonomski pojmi, ki se uporabljajo za merjenje ekonomske razvitosti so po 

Senjurjevem mnenju naslednji: 

 družbeni proizvod (Gross National Product, Gross Domestic Product), 

 stopnja inflacije, 

 zaposlenost prebivalstva, 

 zunanjetrgovinska bilanca ter 
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 konkurenčnost države. 

   

2.3.1.1      Družbeni proizvod   

 

V sklopu obravnavanega kazalnika je najpogosteje uporabljen prikaz bruto domačega 

proizvoda (Gross Domestic Product, GDP, BDP) oziroma njegove odstotno podane rasti. Na 

BDP vpliva veliko število različnih dejavnikov, ki jih bomo podrobneje predstavili v 

nadaljevanju. Nekateri teoretiki, kot npr. Senjur , ga bolj kot merilo in kazalnik označujejo 

zgolj kot indikator gospodarstva ter njegovih sprememb (Senjur 1993). 

  

2.3.1.2      Stopnja inflacije 

   

Stopnja inflacije odraža odstotno prikazan dvig ravni cen v določenem časovnem intervalu. 

Vpliva na uravnavanja menjalnega tečaja domače valute ter njeno stabilnost. V državah, kjer 

je stopnja inflacije visoka, je namreč možno opaziti depreciacija domače valute. Navedeno 

pomeni, da v posamezni državi potrebno za tujo valuto odšteti več enot domače valute, kar 

posledično pomeni, da vrednost domače valute pade. V takšni situaciji so zato za tujce 

produkti domačega gospodarstva bolj zanimivi, saj so zaradi njim ugodnega deviznega tečaja 

cenejši. Izvoz se zato posledično povečuje, uvoz pa manjša, saj je kupna moč domačih 

subjektov v tujini nižja. Depreciacija s svojim vzrokom v inflaciji nato pozitivno vpliva na v 

nadaljevanju predstavljeno zunanjetrgovinsko bilanco. Glede na zgornji primer lahko 

opazimo posredne vplive inflacije na ostale makroekonomske kazalnike (BDP, menjalni tečaj, 

zunanjetrgovinska bilanca). V sled tega težko trdimo, da je vsem razvitim državam skupna 

težnja po nizki stopnji inflacije, v določenih svetovnih gospodarstvih lahko celo opazimo 

sledenje pripravljenim načrtom za dvig inflacije  (Senjur 1993). 

 

2.3.1.3        Zaposlenost in nezaposlenost   

 

Stopnja brezposelnosti je v odstotkih izražen podatek, ki nam pove, kolikšni delež delovne 

sile na določenem trgu ne zmore najti zaposlitve (Senjur 1993). 

 

Kazalnik zaposlenosti je prav gotovo pomemben kriterij, ki ima močan vpliv na raven 

proizvedenega proizvoda v gospodarstvu. Ob tem se ustvari dilema vezana na kvaliteto dela 

zaposlene delovne sile. V posameznih gospodarstvih lahko namreč ugotovimo visoko stopnjo 

nezaposlenosti in kljub temu trend rasti gospodarstva. Ta pojav si lahko razlagamo na način, 
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da je preučevano gospodarstvo tehnično in tehnološko nadpovprečno modernizirano, 

prevladuje robotizirana proizvodnja, ki rezultira v visoki dodani vrednosti na ustvarjenih 

produktih v gospodarstvu.  

 

S stališča stroškovne obremenitve gospodarstva pa predstavlja visoka nezaposlenost 

prebivalstva enega izmed največjih stroškov posamezne države. Od administrativnih, 

tehničnih do storitvenih, opazimo še povsem običajne stroške države v obliki denarnih 

pomoči, do katerih so brezposelni upravičeni. 

 

Poznamo tri vrste brezposelnosti, ki različno vplivajo na stopnjo zaposlenosti:  

 normalna brezposelnost, 

 strukturna brezposelnost ter 

 ciklična brezposelnost (Burgess 1994). 

 

Normalna brezposelnost vključuje sezonske spremembe, ki so posledica specifičnosti 

določenega proizvodnega procesa, gospodarske panoge ali celotnega gospodarstva, npr. 

izrazito turistično usmerjeno gospodarstvo. Vključuje tudi frikcionalno brezposelnost, ki 

pomeni običajne spremembe v življenju posameznika, ki je določeno obdobje nezaposlen 

zaradi različnih dejavnikov, npr. prehodno obdobje pri iskanje boljše zaposlitve. 

 

Strukturna brezposelnost pomeni izrazito neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu 

dela v smislu zahtevanih kvalifikacij, poklica ali izkušenj. Do tovrstne brezposelnosti 

običajno pride v obdobju velikih gospodarskih sprememb, ko se izrazito in hitro povečuje 

povpraševanje po točno določenem profilu delovne sile, pri nekaterih profilih pa prav tako 

hitro povpraševanje pada. 

 

Ciklična brezposelnost je posledica trenutnega, različno dolgo trajajočega, nizkega 

povpraševanja po delu na trgu delovne sile v času gospodarske rasti ter pride do izraza šele, 

ko proizvodnja in potrošnja pričneta v gospodarskem ciklu stagnirati. Lahko jo imenujemo 

tudi konjunkturna brezposelnost (Mrnjavac 1996). 
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2.3.1.4     Zunanjetrgovinska bilanca 

   

Definicija zunanjetrgovinske bilance je vezana na pojma trgovskega uvoza in izvoza 

posameznega gospodarstva. Pomeni razliko med izvozom in uvozom blaga ter storitev 

(Senjur 1993).  

 

V primeru bilančnega presežka lahko govorimo o tem, da je izvoz blaga ter storitev iz države 

večji od uvoza teh vanjo. V primeru primanjkljaja pa vidimo, da država več uvaža kot izvaža. 

Zunanjetrgovinska bilanca nam v smislu ekonomskih kazalnikov predstavlja pomemben 

indikator konkurenčnosti določene države. Tega bomo predstavili v nadaljevanju. V obdobju 

intenzivne digitalizacije oz. pospešenega razvoja informacijsko komunikacijske tehnologije 

velja glede zunanjetrgovinske bilance tudi dejstvo, da bolje razvita gospodarstva na IK 

področju praviloma ustvarjajo trgovinski presežek. 

 

2.3.1.5      Konkurenčnost   

 

Konkurenčnost nam predstavlja zelo pomembno merilo, na katerega zelo pogosto naletimo v 

literaturi z ekonomskega področja. Pa čeprav Groznik (2001) trdi, da pomen konkurenčnosti 

ni in ne sme biti pomemben kriterij, kadar se obravnavajo države, lahko vidimo, da je pri 

avtorjih zelo pogosto uporabljen za prikaze razlik med gospodarskimi subjekti, panogami in 

celotnimi gospodarstvi.  

 

Konkurenčnost merimo z uporabo različnih meril kot so:  

 devizni tečaji,  

 obrestna mera,  

 državni deficit,  

 naravna bogastva itd.  

 

Z opazovanjem zgornjih kriterijev lahko ugotavljamo kako državna gospodarstva dosegajo 

gospodarski napredek z izboljševanjem svojega konkurenčnega položaja ter njegovih 

posameznih delov. Predvsem v visoko tehnološki industriji in panogah, v katerih zaznamo 

visoko dodano vrednost, bazirano na znanju ter inovativnosti (Groznik 2001).   
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2.4 Bruto domači proizvod 

 

»Bruto domači proizvod (BDP) je ekonomsko-gospodarski izraz, ki označuje najpomembnejši 

agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti v državi« 

(Kramar 2008, 3). 

  

Gospodarska rast predstavlja vsakemu resnemu gospodarstvu enega najpomembnejših ciljev. 

Običajno jo predstavljamo, merimo ter primerjamo s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda 

(BDP) (Bukovnik et al. 2009). 

 

Kako torej najenostavneje ugotovimo, da je posamezno gospodarstvo visoko razvito, srednje 

razvito ali povsem nerazvito? Delitve, ki se lahko nanašajo na celotno gospodarstvo, 

imenujemo makroekonomske kategorije. BDP pa je merilo, ki velja za enega najpogosteje 

uporabljenih makroekonomskih kazalnikov za prikazovanje razvitosti nekega gospodarstva. 

BDP lahko predstavimo kot tržno vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki so bili 

proizvedeni v gospodarstvu neke države v roku enega leta. Statistika računa in prikazuje BDP 

tudi za krajša obdobja, ampak je kljub temu za BDP in njegovo prikazovanje ustrezno zgolj 

časovno obdobje enega leta.  

 

V opazovano kategorijo za izračun BDP-ja lahko upoštevamo proizvode in storitve, ki so bili 

dokončani ter postavljeni na trg. Ne moremo pa upoštevati polproizvodov ter produktov, ki so 

namenjeni predelavi ali oplemenitenju. V procesu določanja oz. za izračun BDP-ja običajno 

upoštevamo tržno vrednost vseh obravnavanih enot. Današnja najbolj razvita gospodarstva 

sveta ustvarijo največji odstotek BDP v storitvenih dejavnostih.   

 

Za BDP meni Senjur, da je vrednost vseh končnih dobrin in storitev, ki so proizvedene v 

gospodarstvu v določenem časovnem obdobju, običajno letnem. Predstavlja osnovno merilo 

ekonomske aktivnosti  (Senjur 1993).  

 

Kot je bilo že zgoraj navedeno, moramo pri izračunavanju BDP-ja upoštevati geografsko 

načelo, kar pomeni, da vedno gledamo posamezno gospodarstvo omejeno z državnimi 

mejami. Če želimo oceniti BDP za Slovenijo, bi to na podlagi zgornjega pomenilo, da 

moramo upoštevati zgolj končne proizvode ter storitve. Ti morajo biti ustvarjeni s 

proizvodnimi dejavniki na slovenskem ozemlju, ne ozirajoč se na lastništvo proizvodnih ali 

storitvenih poslovnih subjektov. Takšen primer je novomeški Revoz, slovensko podjetje v 
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francoski lasti. Kot največji slovenski izvoznik prispeva v slovenski BDP velik delež ne glede 

na to, kdo so njegovi lastniki. Nasprotno pa moramo proizvodnjo podružnic Gorenja ali Krke 

v Moskvi, dveh velikih podjetij v slovenski lasti, upoštevati kot del BDP-ja Rusije.   

 

Podjetja morajo v sled svojega razvoja nenehno spremljati svoje poslovanje, obseg stroškov, 

prodaje in s tem dohodka. Podobne zakonitosti veljajo tudi za celotno gospodarstvo. Na tej 

ravni se spremljajo in merijo vrednosti proizvedenih dobrin ter storitev. V Sloveniji opravlja 

tovrstno spremljanje in merjenje Statistični urad RS, ki prav tako razlaga, da je BDP tržna 

vrednost, ki jo lahko dobimo, ko seštejemo različne proizvode in storitve (SURS 2017). 

 

Vse opazovane produkte pa moramo pred tem spraviti še na skupni imenovalec. Zato 

proizvedene količine storitev ter produktov pomnožimo s tržnimi cenami in jih tako izrazimo 

vrednostno. Kot smo omenili v definicijskem uvodu, štejemo ter upoštevamo zgolj končne 

proizvode, ki so namenjeni takojšnji porabi. Ne upoštevamo pa tistih, namenjenih predelavi 

ali uporabi v proizvodnji drugih dobrin. Tako se izognemo dvojnemu štetju ali podvajanju 

produktov na trgu. Na ta način upoštevamo samo enkratno dodano vrednost. Kot primer lahko 

navedemo moko, produkt, katerega ne smemo upoštevati. To namreč iz pšenice zmeljejo v 

mlinu ter jo prodajo peku. Ta je nato upoštevana v vrednosti kruha, ki pa je produkt, 

namenjen štetju. Moko tako upoštevamo samo enkrat, štejemo zgolj vrednost moke v kruhu, 

ne pa same vrednost prodane moke pri mlinarju. Moka v tem primeru predstavlja vmesno 

porabo.   

 

Za lažje razumevanje in v preprečitev dilem, kaj vse se vključuje v izračun BDP-ja ter kaj ne, 

lahko navedemo nekaj dejavnosti,  proizvodov in storitev, ki so običajno všteti v posamezen 

BDP: 

 kmetijstvo (sadje, zelenjava),  

 industrija (proizvodnja koles, avtomobilov, salam, pohištva, zdravil),  

 storitve (gostinske, trgovske, transportne in turistične storitve), 

 najemnine za lastniška stanovanja, 

 izobraževalne storitve v javnih in zasebnih šolah (osnovno, srednje in visoko šolstvo), 

 storitve vzpostavljanja javnega reda in miru (policija, tožilstvo in sodstvo), 

 javne zdravstvene storitve (SURS 2017). 

 

Pri preverjanju višine BDP-ja med državami lahko nemudoma opazimo, da so nacionalni trgi 

zelo različno veliki, tako kot so različno velike države. Za mednarodne primerjave je torej 
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pomembno, da uporabljamo prikaz BDP-ja na prebivalca. Tega zelo preprosto izračunamo 

tako, da izračunan BDP delimo s številom prebivalcev posamezne države. S tem je 

odpravljena težava v različnih velikostih gospodarstev in različnega števila prebivalstva v 

različno velikih državah. 

 

Preverili in navedli smo dejavnike, vključene v izračun BDP-ja. Kljub temu da je BDP kriterij 

skoraj vseh tržnih aktivnosti, vendarle nekaterih ne vključuje. Te so naslednje:  

 ilegalne aktivnosti (trgovina z mamili in orožjem), 

 siva ekonomija (neregistrirane legalne aktivnosti z namenom davčne utaje), 

 vrtičkarstvo, 

 gospodinjska opravila (sam svoj mojster), 

 neplačano delo (različne poletne, šolske prakse), 

 stroški, ki nastanejo z onesnaženjem okolja ter 

 izraba neobnovljivih virov (naftni vrelci, izviri naravne izvirske vode). 

 

BDP poznamo v dveh različnih oblikah, v katerih ga lahko računamo ter prikazujemo. 

Nominalni BDP je prikaz izračunane višine po tekočih, aktualnih cenah. Kadar pa želimo 

računati rast BDP-ja po letih, opravljati analizo za nazaj ali pripraviti prognozo, pa moramo iz 

nominalnega BDP-ja izvzeti vpliv inflacije. Tako dobimo realni BDP. Rast realnega BDP 

nam hkrati predstavlja tudi merilo gospodarske rasti, ki pa je, kot je že zgoraj omenjeno, 

osrednji cilj slehernega gospodarstva (Bukovnik et al. 2009). 

 

Fortičeva (2004) meni, da imata siva ekonomija ter naturalna potrošnja vpliv zgolj na dejanski 

BDP, življenjski standard in življenjsko raven, ne pa na nominalno mero BDP-ja. 

  

2.4.1 Metodologija izračunavanja BDP-ja 

 

Kot glavni cilj pri določanju bruto domačega proizvoda lahko tako izpostavimo pridobljen 

celosten vpogled v gospodarsko aktivnost posameznega območja, običajno države. Poleg tega 

pa še pregled nad gospodarskim razvojem ter stopnjo gospodarske rasti. Trdimo lahko, da je 

BDP na nek način pokazatelj zdravja ekonomije države. Nam pa posledično lahko pove tudi, 

kakšen je standard ali kvaliteta življenja v posamezni državi in pa v kateri poziciji 

gospodarskega cikla se obravnavano gospodarstvo trenutno nahaja. Vsako gospodarstvo teži k 

trendu pozitivne rasti BDP-ja, kar običajno poteka v ciklični shemi. Rast potencialnega bruto 
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domačega proizvoda (BDP) oz. potencialna rast pa je vzporeden pokazatelj nominalnemu 

BDP-ju in je merilo sposobnosti ekonomije za vzdržno rast brez inflacijskih pritiskov 

(D'Auria et al. 2010). 

 

V vsakem gospodarstvu poznamo štiri faze gospodarskega procesa. Ti so proizvodnja, 

razdelitev, menjava ter potrošnja. Višino BDP-ja pa lahko izmerimo po treh metodah:  

 metodi dodane vrednosti, 

 metodi dohodkov in  

 metodi izdatkov. 

 

Vsaka od navedenih metod pa zajema podatke iz treh različnih proizvodnih faz. Prva izmed 

naštetih metod, metoda dodane vrednosti, pridobiva podatke iz proizvodne faze različnih enot 

proizvodnje. Z omenjeno metodo se BDP izračuna na način, da se seštejejo vse dodane 

vrednosti vseh proizvodnih enot v gospodarstvu (primer v tabeli 2.1). Dodano vrednost pa 

lahko razložimo kot razliko med celotnimi prihodki podjetja ter njegovo vmesno porabo. Za 

lažje razumevanje lahko navedemo, da predstavlja vmesno porabo podjetja vrednost 

proizvodnih dejavnikov, ki jih je podjetje v fazi proizvodnje moralo kupiti pri drugih podjetjih 

(Kramar 2008).   

 

Tabela 2.1: BDP 2014, 2015 po dodanih vrednostih dejavnosti 

Strukturna enota BDP  
BDP 2014 v 

mio.EUR 

BDP 2015 v 

mio.EUR 

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 1704,5 1726,5 

B Rudarstvo 277,9 284,0 

C Predelovalne dejavnosti 22945,8 23748,6 

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 2011,5 1906,9 

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in skrb za okolje 1091,2 1030,2 

F Gradbeništvo 5535,3 5554,4 

G Trgovina, vzdrževanje in popravila vozil 7274,9 7510,6 

H Promet in skladiščenje 5053,0 5299,1 

I Gostinstvo 1569,8 1657,6 

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2870,4 2983,4 

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 2453,5 2435,9 



Korene, Gregor. 2018. »Vpliv gibanja BDP na obseg prenosa poštnih pošiljk v Sloveniji.« Magistrska naloga 

študijskega programa druge stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

33 

 

L Poslovanje z nepremičninami  2623,9 2735,2 

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 4348,5 4336,8 

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 1604,4 1747,9 

O Dejavnosti uprave in obrambe, obvezna socialna varnost 2890,7 2922,2 

P Izobraževanje 2347,3 2391,5 

Q Zdravstvo in socialno varstvo 2636,6 2764,7 

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 937,6 983,0 

S Druge dejavnosti 730,3 758,9 

T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim osebjem 28,2 28,5 

U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles - - 

Bruto domači proizvod 37332,4 38570,0 

Vir: prirejeno po SURS, 2017 

 

Dohodkovno metodo izračunavanja BDP-ja (primer v tabeli 2.2) lahko razložimo s pomočjo 

dejstva, da vse, kar populacija posamezne države potroši za blago in storitve, prejmejo kot 

vložek gospodarske proizvodne enote, ki na ta način sestavijo BDP. S to metodo 

izračunavamo BDP na način, da vključimo podatke iz proizvodne faze razdelitve. Po tem 

postopku prikažemo BDP tako, da seštevamo prihodke od dela, kapitala ter dohodke države. 

Za razliko od prejšnje metode, ko smo seštevali vrednosti končnih proizvodov in storitev, pri 

tej metodi seštejemo plače, dobiček od kapitala. Ker pa sta zadnja dva običajno prikazana na 

bruto osnovi, imamo vanju skrite tudi že neposredne prihodke države. Plače namreč zajemajo 

neto osnovo plače in še državi odvedeno dohodnino, dobiček od kapitala pa vključuje tako 

čisti dobiček lastnikov kot tudi davek na dobiček. 

 

Tabela 2.2: BDP 2014, 2015 izračunan po dohodkovni metodi 

Dohodkovni strukturni elementi BDP 

 

BDP 2014 v 

mio.EUR 

BDP 2015 v 

mio.EUR 

Sredstva za zaposlene 18389,7 18900,7 

Neto davki na proizvodnjo in uvoz 5635,7 5782,1 

Subvencije -581,4 -531,1 

Bruto poslovni presežek in raznovrstni dohodek 13888,4 14418,4 

Bruto domači proizvod 37332,4 38570,0 

Vir: prirejeno po SURS, 2017 
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Tretja predstavljena metoda, metoda izdatkov vključuje podatke, pridobljene iz proizvodne 

faze potrošnje. V sled tega lahko izračunavamo BDP na način, kot je prikazano v tabeli 2.3. 

Sešteti moramo potrošnjo tako gospodinjstev kot podjetij in države. Prišteti pa moramo še 

rezultat zunanjetrgovinske bilance. Izračun temelji na predpostavki, da je vrednost končnih 

proizvodov na trgu enaka izdatkom, ki jih potrošniki namenijo zanje. Vse, kar BDP vključuje, 

torej kupijo, potrošijo gospodinjstva, podjetja z vlaganjem v investicije ter proizvodna 

sredstva. Državni proračun pa porablja sredstva za netržni del gospodarstva (šolstvo, 

zdravstvo … ). Formula za izračun BDP po metodi izdatkov je naslednja: (Kramar 2008) 

 

Enačba 2.1: Izračun BDP po metodi izdatkov 

 

 

BDP = C + I + G + (X – M). 

 

 

C – potrošni izdatki gospodinjstev 

I – investicije 

G – državni izdatki 

(X – M) – Neto izvoz 

Vir: Kramar, 2008 

 

Tabela 2.3: BDP 2014, 2015 izračunan po metodi izdatkov 

Izdatkovni strukturni elementi BDP 

 

BDP 2014 v 

mio.EUR 

BDP 2015 v 

mio.EUR 

Domača potrošnja 34550,6 35053,5 

     - končna potrošnja 27152,5 27315,0 

     - bruto investicije 7398,1 7738,4 

Saldo menjave s tujino 2781,8 3516,6 

     - izvoz blaga in storitev 28518,1 30059,9 

     - uvoz blaga in storitev - 25736,3 - 26543,3 

Bruto domači proizvod 37332,4 38570,0 

 

Vir: prirejeno po SURS, 2017 
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Izračun po vsaki izmed opisanih metod nam mora vedno podati enako vrednost BDP-ja. V 

primeru primerjave metod ni v nobenem primeru sprejemljivo uporabljati netočne ali pavšalne 

podatke. Takšen izračun bi nam namreč podal pri vsaki metodi različno višino BDP-ja 

(Bukovnik et al. 2009). 

 

2.4.2 Struktura BDP-ja  

 

Strukturo BDP-ja po dejavnostih ugotavljamo tako, da celoten BDP razporedimo po odstotkih 

glede na dejavnost, ki jih seštejemo v skupno vrednost. Ta odstotek oz. delež nam tako pove, 

kakšen del celotnega BDP-ja odpade na posamezno gospodarsko dejavnost. Slabo razvita 

gospodarstva sveta ustvarijo največji delež BDP-ja v primarnem gospodarskem sektorju, v 

katerega uvrščamo kmetijstvo. Industrijsko bolje razvite države pa v sekundarnem sektorju, 

kateremu pripada industrija. V najbolje razvitih, postindustrijskih državah pa lahko vidimo, da 

najvišji delež v BDP-ju izvira iz terciarnega, storitvenega sektorja. V nekaterih ta delež 

preseže tudi dve tretjini, primer takšne razporeditve je tudi slovensko gospodarstvo. To 

ustvari v povprečju čez 60 % BDP-ja v storitvenih dejavnostih, kar je na primerih za leti 2014 

ter 2015 v tabeli 2.4 tudi očitno. 

 

Tabela 2.4: Struktura BDP 2014, 2015 dejavnostih 

Strukturna enota BDP  
delež v BDP 

2014 v % 

delež v BDP 

2015 v % 

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 2,1 2,1 

B Rudarstvo 0,3 0,3 

C Predelovalne dejavnosti 19,9 20,1 

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 2,5 2,3 

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in skrb za okolje 0,9 0,8 

F Gradbeništvo 4,9 4,7 

G Trgovina, vzdrževanje in popravila vozil 10,3 10,3 

H Promet in skladiščenje 5,2 5,4 

I Gostinstvo 1,9 2,0 

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 3,6 3,6 

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 3,5 3,6 

L Poslovanje z nepremičninami  5,9 6,0 
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M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 6,0 5,9 

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 2,5 2,7 

O Dejavnosti uprave in obrambe, obvezna socialna varnost 5,2 5,1 

P Izobraževanje 4,8 4,7 

Q Zdravstvo in socialno varstvo 4,4 4,4 

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 1,3 1,3 

S Druge dejavnosti 0,9 1,0 

T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim osebjem 0,1 0,1 

U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles - - 

Neto davki na proizvode 13,7 13,6 

Subvencije na proizvode - 0,1 - 0,1 

Bruto domači proizvod 100,0 100,0 

Vir: prirejeno po SURS, 2017 

 

2.4.3 Meddržavna primerjalna problematika 

 

Vsaka primerjava mora nujno temeljiti na enakih izhodiščih. Podatke moramo obdelati ter 

pripraviti tako, da ni dvoma o vplivu posameznih dejavnikov, ki so specifični za določeno 

enoto v primerjavi.  

 

Pri primerjavi BDP-ja med državami nemudoma opazimo, da je višina BDP-ja na globalni 

ravni prikazana na zelo široki finančni osi. Takšni podatki zaradi različnih velikosti 

posameznih držav nikakor niso primerni, oz. jih ni možno primerjati. Zaradi tega je 

pomembna in nujna transformacija obsega BDP-ja na način, da ga izračunamo na prebivalca. 

Ta podatek je v mednarodnih primerjavah razvitosti gospodarstev najpogosteje uporabljen. 

 

Izračunamo ga tako, da skupni BDP delimo s številom prebivalstva. Če pa ga za namen 

globalne primerjave želimo prikazati še v dolarjih, ki se najpogosteje uporabljajo za 

primerjave na svetovni ravni, pa ga moramo še deliti z valutnim tečajem dolarja.   

 

Tako izražen kazalnik se imenuje BDP p.c., ang. GDP p.c. Zapis pomeni BDP per capita, kar 

izvira iz latinskega pomena pojma po glavi, na osebo. V svetovnem merilu opazimo zelo 

velike razlike, gledano po izpostavljenem kazalniku. Te pa se na žalost samo še povečujejo 
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kot posledica koncentracije svetovnega premoženja. Najrevnejše države sveta in njihovi 

prebivalci morajo preživeti z manj kot 500 dolarji na leto. Razlika na drugi strani, v 

najrazvitejših državah pa je tolikšna, da lahko izraženi BDP p.c. tudi preseže 50.000 dolarjev 

na leto. 

   

Med najrazvitejše države z najvišjim BDP p.c. lahko uvrstimo ZDA in Kanado, zahodno 

Evropske države, Japonsko, Avstralijo ter nekatere države, v katerih je primarna gospodarska 

dejavnost črpanje ter izvoz nafte. Med tiste, ki jih lahko označimo kot srednje razvite, se 

uvršča velika večina azijskih držav ter države Južne Amerike. Najslabše razvite države s 

posledično najnižjim BDP p.c. pa so v veliki večini v Afriki (Bukovnik et al. 2009). 

 

Slovenijo lahko s 18.693 evri na prebivalca v letu 2015 prištevamo med razvitejše države. V 

spodnji tabeli smo navedli samo nekaj svetovnih držav v namen pregleda gospodarskih razlik, 

ki nastajajo med državami. 

 

Tabela 2.5: Države sveta glede BDP na prebivalca v letu 2014 

Država  2014 BDP p.c. v USD 

Luksemburg 111.716 

Norveška 97.013 

Katar 93.965 

Švica 87.475 

Avstralija 61.219 

Danska 60.563 

Švedska 58.491 

ZDA 54.596 

Irska 53.461 

Nizozemska 51.372 

Avstrija 51.306 

Belgija 47.721 

Nemčija 47.589 

Francija 44.538 

Japonska 36.331 

Italija 35.823 
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Slovenija 24.019 

Grčija 21.653 

Madžarska 13.881 

Hrvaška 13.493 

 

Vir: prirejeno po Eurostat, 2017 

 

Kot smo že zgoraj ugotovili, je BDP vse pomembnejše merilo medsebojnega primerjanja 

svetovnih gospodarstev. Organizacija združenih narodov OZN ga uporablja tudi kot kriterij za 

razvrščanje držav na lestvici prioritet za dodeljevanje pomoči. Poleg omenjenih dilem pri 

primerljivosti obsega BDP-ja zaradi valutnih razlik ter različnih velikosti gospodarstev lahko 

izpostavimo še nekaj najpomembnejših težav, ki nastopijo ob primerjavah (Fortič 2004): 

 pogosto različno definiranje BDP-ja, 

 časovna komponenta primerjave, 

 siva ekonomija, 

 naturalna potrošnja. 

 

Kot različno definiranje samega BDP-ja lahko navedemo dve glavni strukturni ideji. Nekatere 

skupine držav oz. gospodarstev namreč uporabljajo za izračun ožjo definicijo BDP-ja, ki ob 

izračunu upošteva zgolj materialno proizvodnjo gospodarstva. Ta koncept je uporabljala 

večina vzhodno evropskih držav, tudi Slovenija, do leta 1991. Širše definiranje določanja 

BDP-ja pa uporablja večina svetovnih gospodarstev na način, da ta vključuje poleg materialne 

proizvodnje še vse proizvedene storitve, upravne storitve, storitve v kulturi, zdravstvu, 

šolstvu, itd. (Fortič 2004). 

 

Skozi daljše časovno obdobje se primerjava BDP-ja na običajnih primerih nekoliko popači 

predvsem zaradi vpliva inflacije. Zato za trenutne in kratkoročne primerjave med državami 

lahko uporabljamo najpogostejši in najbolj običajen prikaz višine BDP-ja, nominalni. Ta ga 

prikazuje v trenutno veljavnih enotah cene proizvodov ter storitev. Za večletne primerjave pa 

je veliko bolj primeren realni BDP, ki ga izražamo v stalnih, realnih cenah. Izračun je preprost 

na način, da podatek o letni inflaciji izločimo iz nominalno prikazane višine BDP-ja. Vsi 

indeksi rasti povezani z BDP-jem so običajno prav tako prikazani z realnimi cenami (Fortič 

2004).  
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Kot sivo ekonomijo označujemo dejavnosti, ki v gospodarstvih niso registrirane. Izvajalci 

takšnih storitev ne odvajajo državnim ustanovam predpisanih davkov, prispevkov, 

najpogosteje strankam tudi ne izdajajo računa ob prodaji blaga ali storitve. Najpogosteje med 

dejavnosti sive ekonomije uvrščamo: 

 popoldanske mojstrske obrti, 

 čiščenje prostorov, 

 varstvo otrok, itd. 

 

Običajni razlogi za nastanek ter razvoj sive ekonomije so razvijanje konjičkov posameznikov, 

ki najpogosteje  opravljajo nezahtevne naloge v uradnem gospodarstvu ali pa sploh ne želijo 

sodelovati v njem. Tudi slab gmotni položaj posameznika v družbi, ki je ravno tako rezultat 

nezahtevnih, slabo plačanih zaposlitev v gospodarstvu. Ti izvajalci so se v bistvu primorani 

zaradi preživetja zateči k sivi ekonomiji.  

 

Sklepamo lahko, da je siva ekonomija v veliki meri povezana z razvitostjo posameznega 

gospodarstva ter njegovim tehnološkim napredkom. Manj razvita in tehnološko enostavnejša 

gospodarstva torej vključujejo več sive ekonomije kot razvita. Za Slovenijo se ocenjuje, da je 

sive ekonomije nekje od 10 do 24 % BDP-ja, v svetu od 15 do 30 %.  Različni avtorji namreč 

podajajo različne ocene. Slovenske ustanove, ki se ukvarjajo s tovrstnimi raziskavami pri nas, 

ter posamezniki pravijo, da je sive ekonomije v našem gospodarstvu za okoli 10 %. Medtem 

ko tuji raziskovalci, med njimi tudi prof. Schneider iz Univerze Johannes Kepler v Linzu, 

trdijo, da je je v Sloveniji kar za 23,6 % BDP-ja (Siva ekonomija 2017).     

 

V področje nenadzorovane proizvodnje v gospodarstvu lahko v celoti uvrstimo tudi 

nezakonite dejavnosti, kot so: 

 trgovina z orožjem, 

 prostitucija, 

 promet z opojnimi substancami, itd. 

 

Kot naturalno potrošnjo lahko označimo različne proizvode ter storitve, ki jih sami tako 

proizvedemo kot tudi potrošimo. Ti ne gredo preko uradnega trga in zaradi tega niso cenovno 

ovrednoteni ter zavedeni v izračunu BDP-ja. Zaradi tega je statistični BDP nižji od 

dejanskega. 
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Ker je v posameznih gospodarstvih lahko obseg zgornjih aktivnosti zelo različen, je zelo 

različen tudi produkt, ki bi lahko potencialno zelo vplival na skupni BDP tega gospodarstva. 

Zaradi tega so siva ekonomija, ilegalne dejavnosti ter naturalna potrošnja zelo moteči faktorji 

pri mednarodni primerjavi. Do te mere popačijo sliko primerjave, da je lahko dejanski 

občutek na posameznem tržišču bistveno drugačen, kot pa ga prikazujejo uradne statistike.   

 

 

3 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

 

3.1 Predstavitev primera: Pošta Slovenije d.o.o. 

 

Aprila leta 1990 je vzporedno s postopki osamosvajanja RS pričelo delovati Sestavljeno PTT 

podjetje Slovenije (pošta, telegraf, telefon). Sedež je imelo to podjetje v Ljubljani. Njegovo 

dejavnost je v Sloveniji tedaj izvajalo devet samostojnih regijskih PTT podjetij: 

 PTT podjetje Celje, 

 PTT podjetje Koper, 

 PTT podjetje Kranj, 

 PTT podjetje Ljubljana, 

  PTT podjetje Maribor, 

  PTT podjetje Murska Sobota, 

  PTT podjetje Nova Gorica, 

 PTT podjetje Novo mesto in 

 PTT podjetje Trbovlje. 

 

Zgornja PTT podjetja so bila oblikovana kot samostojni pravni subjekti. Vsem pa je bila 

skupna glavna pomanjkljivost tedanjega poštnega sistema. Zelo težko so namreč zaradi 

družbenega lastništva ter razpršene organiziranosti zagotavljala sredstva za razvoj poštnega 

prometa, ki bi bil teritorialno enakomerno razporejen. Ta je zato v tem obdobju iz tega razloga 

za nekaj časa zastal. 

 

Leta 1991 je nato Ministrstvo za promet in zveze RS postavilo temelje za preoblikovanje 

tedanjega PTT sistema v smislu novega zakonskega predloga, ki je urejal področje poštnih 

storitev. Proces prenove se je pričel izvajati leta 1993. Ta je potekala v dveh povezanih 
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sklopih. Najprej so se v oktobru 1993 vsa tedanja PTT podjetja povezala v enovito 

organizirano podjetje. Regijsko se je organizacija razpršila v obliki poslovnih enot skupnega 

podjetja, le-te pa so bile razdeljene na dve delovni enoti. Ena DE je bila organizirana za 

izvajanje poštnih storitev, druga za telekomunikacije. S tem se je v celoti ohranilo izvajanje že 

prej organizirane dejavnosti pod okriljem novoustanovljene pravne osebe, PTT podjetja 

Slovenije (Žebre 2001).  

 

V drugi fazi se je PTT podjetje Slovenije na podlagi delitvenega dogovora razcepilo na dve 

samostojni javni podjetji: 

 Pošta Slovenije d.o.o. in  

 Telekom Slovenije p.o.  

 

Osnova organizacije novoustanovljenega poštnega podjetja je bila v celoti nova, pri 

telekomunikacijskem podjetju pa je šlo za reorganizacijo prejšnjega PTT podjetja Slovenije v 

Telekom Slovenije. Zgoraj opisana transformacija Sestavljenega PTT podjetja Slovenije, ki je 

imela osnovo v novem poštnem zakonu, je stopila v veljavo 1. 1. 1995. 
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Slika 3.1: Organigram Pošte Slovenije d.o.o. 

 

Vir: Pošta Slovenije d.o.o., 2016 
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Leta 2002 je bila nato Pošta s Sklepom o preoblikovanju javnega podjetja Pošta Slovenije 

d.o.o. preoblikovana v družbo Pošta Slovenije d.o.o. Sedež ima vseskozi v Mariboru, na 

Slomškovem trgu 10. Ustanovitelj podjetja in edini lastnik Pošte Slovenije d.o.o. je Republika 

Slovenija. Ta uveljavlja svoje ustanoviteljske ter pravice povezane z lastništvom družbe preko 

Vlade Republike Slovenije in trenutno še preko Slovenskega državnega holdinga kot skrbnika 

podjetij v državni lasti. Družba ima regijsko postavljene manjše organizacijske enote, 

podružnice, ki delujejo z nazivom poslovna enota. Za določene najpomembnejše poslovne ter 

logistične funkcije so se na sedežu družbe oblikovala področja in službe. V sklopu poštnega 

omrežja pa v različnih oblikah na ozemlju RS trenutno deluje 525 pošt (Pošta Slovenije d.o.o. 

2017). 

 

Pošto Slovenije sestavljajo naslednje poslovne enote (PE):  

 Celje,  

 Koper,  

 Ljubljana, 

 Poštno logistični center,  

 Maribor. 

 

Slika 3.2: Sedež podjetja Pošta Slovenije d.o.o. 

 

 

Vir: Pošta Slovenije d.o.o., 2017 
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3.1.1  Poštno omrežje v Sloveniji ter primerljivost z EU 

 

Poštno omrežje v teoretičnem opisu predstavljajo zgradbe, objekti oz. še druge točke dostopa 

do poštnega omrežja, mobilna ter druga sredstva, ki so medsebojno povezana v enotno 

tehnično in tehnološko celoto. Sestavljajo ga tudi sredstva, ki jih uporablja izvajalec 

univerzalne poštne storitve pri svoji dejavnosti. Že omenjene točke dostopa do poštnega 

omrežja so torej fizični objekti in naprave, poštni nabiralniki, nameščeni na javno dostopnih 

mestih ali v prostorih izvajalca univerzalne poštne storitve. To so lokacije, kjer lahko 

uporabniki poštnih storitev predajo pošiljke izvajalcu v prenos. Organizacijo samega poštnega 

omrežja pa v Sloveniji določa Pravilnik o organizaciji poštnega omrežja za izvajanje 

univerzalne poštne storitve, katerega podlago predstavljajo predpisi ter standardi v 

mednarodnem poštnem prometu. 

 

Blatnikova in Čebela razlagata, da je poštno omrežje v Sloveniji sestavljeno iz  različnih 

organizacijskih oblik pošt, drugih organizacijskih enot, dostavnega okoliša ter sredstev 

poštnega omrežja (Blatnik in Čebela 2011). 

 

V povezavi z zgornjo razlago ter dejansko organiziranostjo podjetja Pošta Slovenije d.o.o. so 

kontaktne točke v slovenskem poštnem omrežju naslednje: 

 pošte, 

 pogodbene pošte, 

 posebne organizacijske oblike kontaktnih točk. 

 

3.1.1.1    Pošte 

 

Poštne enote poznamo v treh glavnih organizacijskih oblikah: 

 dostavne pošte,  

 okenske pošte, 

 začasne - sezonske pošte. 

 

Dostavna pošta je organizirana na način, da ima svojo poštno številko ter ime, poštni žig, 

stalno lokacijo in določeno dostavno območje. Opravlja široko paleto poštnih ter ostalih 

storitev, vključno z univerzalno poštno storitvijo. Glavne naloge dostavne pošte so sprejem 

poštnih pošiljk, njihova dostavo ter izročanje poštnih pošiljk (Ručman 2015). 
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Okenske pošte imajo svojo poštno številko ter ime, poštni žig in stalno lokacijo. Prav tako kot 

dostavne tudi okenske pošte opravljajo več vrst storitev, vključno z univerzalno poštno 

storitvijo. Izvajajo sprejem in izročanje vseh vrst pošiljk, ne izvajajo pa dostave teh. Dostavo 

pošiljk jim na njihovem območju izvaja dostavna pošta ali katera druga organizacijska enota 

poštnega omrežja (Ručman 2015). 

 

Začasna ali sezonska pošta ima v času svojega obratovanja lastno poštno številko ter ime, 

poštni žig in lokacijo. Odprta je lahko zgolj v času turistične sezone v posameznih turističnih 

krajih oziroma ob posebnih priložnostih. Opravlja lahko samo eno ali več vrst storitev, 

vključno z univerzalno poštno storitvijo. Sezonska pošta v času turistične sezone izvaja zgolj 

sprejem vseh vrst pošiljk. V primeru odprtja začasne pošte na dogodkih pa lahko sprejema 

tudi samo točno določeno vrsto poštnih pošiljk. Dostavo in izročanje pošiljk na območju 

začasne pošte izvaja dostavna pošta, za izročanje pa lahko skrbi tudi okenska pošta ali druga 

organizacijska enota poštnega omrežja (Ručman 2015). 

 

     3.1.1.2 Pogodbena pošta 

 

Pogodbena  pošta je posebna organizacijska oblika pošte, ki je po značaju stalna pošta, le da 

je v upravljanju zunanjega izvajalca – prevzemnika poštne dejavnosti na podlagi pogodbe s 

Pošto Slovenije. Opravlja lahko vse vrste poštnih storitev, skladno z dogovorom Pošte 

Slovenije ter pogodbenega izvajalca. V primeru da pogodbena pošta ne opravlja dostave 

poštnih pošiljk, le-to na dostavnem območju pogodbene pošte opravlja dostavna pošta ali 

druga organizacijska enota poštnega omrežja. Trenutno deluje v RS 150 pogodbenih pošt 

(Pošta Slovenije d.o.o. 2017). 

 

       3.1.1.3 Posebne oblike kontaktnih točk 

 

Kot posebni organizacijski obliki kontaktnih točk poznamo premično pošto ter izpostavljeno 

okence.  

 

Premična pošta predstavlja obliko izvajanja poštne dejavnosti na terenu. Kot vsaka druga 

poštna poslovalnica ima svojo poštno številko ter ime, poštni žig in določeno dostavno 

območje. V Sloveniji deluje 24 premičnih pošt (Pošta Slovenije d.o.o. 2017). 
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Premična pošta opravlja storitve v okviru obhodnega reda pismonoš. Pomeni, da pismonoša 

po dostavnem območju dostavlja poštne pošiljke, v skladu s svojimi pristojnostmi pa lahko za 

razliko od običajnih pismonoš izvaja več in kompleksnejše poštne storitve. Pismonoši imajo 

na območju, ki ga pokrivajo praviloma do dva postanka, ki trajata do 30 minut. 

Organizacijsko je ta oblika pošte vezana na določeno dostavno, matično pošto. Delovni čas 

premične pošte je prilagojen na čas, ko pismonoša v skladu z obhodnim redom opravlja 

storitve na terenu (Ručman 2015). 

 

Izpostavljeno okence je oblika organiziranosti, ki se lahko organizira kot stalno nameščeno ali 

samo začasno. Ves čas poslovanja uporablja isto poštno številko, ime ter poštni žig kot pošta, 

na katero je organizacijsko vezano. Organizira se npr. v prodajnih središčih, sejmiščih, v 

večjih podjetjih in na drugih lokacijah ob posebnih priložnostih. 

 

      3.1.1.4  Druge organizacijske enote poštnega omrežja 

 

Kot druge oz. atipične organizacijske enote poštnega omrežja lahko označimo poštni 

logistični center (PLC), carinsko ter izmenjalno pošta, ki delujeta v sklopu PLC in pa paketno 

pretovorno pošto. 

 

Poštni logistični center je v svojem osnovnem namenu glavna stična točka organiziranega 

omrežja poštenega prometa. Ima svoje ime, poštno številko, poštni žig, stalno lokacijo ter 

območje, na katerem opravlja koncentracijo, razvrščanje ter usmerjanje in difuzijo poštnih 

pošiljk. Poleg navedenih nalog organizira ter opravlja prevoze poštnih pošiljk na linijah v 

okviru poštnega voznega reda. V Sloveniji imamo trenutno dva poštna logistična centra, in 

sicer v Ljubljani ter v Mariboru. V sklopu poštnega logističnega centra Ljubljana delujeta tudi 

carinska in izmenjalna pošta (Ručman 2015). 

 

Izmenjalna pošta je pri PLC Ljubljana organizirana s prvenstveno oz. edino nalogo izmenjave 

poštnih pošiljk v čezmejnem poštnem prometu. Carinska pošta, ki je prav tako organizirana v 

PLC Ljubljana, ima namen podpore pri izmenjavi mednarodnih poštnih pošiljk. Posreduje 

torej pri poštnih pošiljkah za čezmejni poštni promet ter iz čezmejnega poštnega prometa, nad 

njimi opravlja carinski pregled ter skupaj s tam delujočo carinsko izpostavo določa in 

zaračunava pristojbine za uvoz ali izvoz blaga. 
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Slika 3.3: Poštni logistični center Ljubljana 

 

 

Vir: Ručman, 2015 

 

Paketno pretovorna pošta predstavlja najnovejšo obliko organiziranosti poštnega omrežja. Kot 

ostale pošte ima svojo poštno številko in ime, poštni žig, stalno lokacijo ter območje, na 

katerem opravlja sprejem paketnih pošiljk od velikih strank znotraj regije, koncentracijo 

paketov za lastno regijo, dostavo naslovnikom v lastni regiji ter v povezavi s poštnim 

logističnim centrom organizacijo in izvedbo transporta do poštnega logističnega centra in 

druge pretovorne pošte ter organizacijo direktnih prevozov med regijami, kjer količine 

paketnih pošiljk to upravičujejo. Že iz opisa lahko ugotovimo, da je ta organizacijska enota na 

podlagi poštnih storitev, ki jih izvaja, najzahtevnejša, tako iz tehnično-tehnološkega kot tudi 

iz organizacijskega vidika. Oblika predstavlja organiziranost sodobnega poštnega omrežja, ki 

je sposobna regijsko, ne glede na lokacijsko oddaljenost uporabnika, ponuditi vse poštne 

storitve v enakem časovnem okviru z enako kvaliteto izvedbe  (Blatnik in Čebela 2011). 

 

Tovrstne enote bodo v prihodnosti predstavljale steber slovenskega poštnega sistema. V 

primerjavi s poštno logističnimi centri so pretovorne pošte mnogo bolj odzivne na spremembe 

v gospodarstvu ali na potrebe strank. Prednost široke mreže pretovornih pošt je tudi v dejstvu, 

da lahko zaradi kakršnih koli nepredvidenih situacij, kot je bil npr. požar v PLC Ljubljana leta 

2016, vse skupaj v vsakem momentu skoraj v celoti prevzamejo funkcijo PLC.  
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Slika 3.4: Nova paketno pretovorna pošta v Celju 

 

 

Vir: Strabag d.o.o., 2017 

 

Trenutno delujejo v Sloveniji zgolj štiri paketno pretovorne pošte, vendar se bo njihova mreža 

čez nekaj let v različnih oblikah še razširila. 

 

 3.1.2 Predstavitev dejavnosti podjetja Pošta Slovenije d.o.o. 

 

Primarna dejavnost, za katero je podjetje Pošta Slovenije d.o.o. registrirano, je izvajanje 

univerzalne poštne storitve. Pomembne oz. vse pomembnejše so še druge poštne ter kurirske 

storitve, prodaja blaga, denarne storitve in drugo. Podjetje namreč opravlja širok spekter 

storitev, ki so določene v Aktu o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. 

 

Podjetje je zavezano delovati s poslanstvom ter namenom, da uporabnikom – posameznikom 

in pravnim subjektom v domačem ter mednarodnem okolju zagotavlja razvoj ter kakovostno, 

konkurenčno in zanesljivo izvajanje: 

 poštnih storitev, 

 logističnih storitev, 

 varnih elektronskih poštnih storitev, 

 storitev uporabe globalnega poštnega informacijskega in komunikacijskega omrežja 

ter prodaje trgovskega blaga. 
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S svojim delovanjem želi podjetje prispevati tudi k: 

 nacionalnemu razvoju tudi na demografsko ogroženih območjih, 

 zadovoljstvu državljanov kot uporabnikov storitev ter 

 večanju konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti podjetij ter drugih poslovnih 

subjektov. 

 

Z nadaljnjim prilagajanjem svojih storitev ter razvojem le-teh želi podjetje zasesti mesto 

najpomembnejšega in največjega izvajalca poštnih ter z njimi povezanih logističnih storitev v 

Sloveniji tudi po liberalizaciji poštnega trga tudi v EU. Prav tako ni nepomemben niti cilj 

podjetja, da želi razvijati pripadnost, lojalnost zaposlenih, konstantno vlagati v njihovo znanje 

ter jim zagotavljati socialno varnost (Pošta Slovenije d.o.o. 2017). 

 

3.1.3 Regulacija dejavnosti 

 

Poštne storitve, ki vključujejo sprejem, usmerjanje, prevoz in dostavo poštnih pošiljk, so kot 

del dejavnosti v smislu javnih skupnih služb države podvržene konstantnemu nadzoru ter 

regulaciji. To izvajajo v celotnem gospodarskem ter negospodarskem sektorju od vlade 

ustanovljene regulatorne agencije. Trg poštnih storitev tako nadzoruje posebna agencija 

AKOS. Ta ima poleg skrbi za nemoteno odvijanje poštnega prometa še pristojnosti na drugih 

področjih, ki jih bomo navedli v nadaljevanju. 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je neodvisen organ, ki je 

ustanovljen z namenom urejanja ter nadziranja trga elektronskih komunikacij, upravljanja in 

nadziranja radiofrekvenčnega spektra v Sloveniji, opravljanja nalog na področju radijskih in 

televizijskih dejavnosti, urejanja ter nadziranja trga poštnih storitev in storitev železniškega 

prometa v Sloveniji. 

 

Agencija AKOS želi s svojim delovanjem zagotavljati učinkovit razvoj komunikacijskih 

omrežij ter storitev v korist prebivalcev in gospodarstva v Sloveniji. Zavezana je tudi k 

spodbujanju konkurence, zagotavljanju enakopravnega delovanja operaterjev elektronskih 

komunikacijskih omrežij, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem 

prometu. Na delu poštnega prometa je njena bistvena naloga zagotavljati nemoteno izvajanje 

univerzalne poštne storitve.  
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Med svojimi cilji agencija navaja ustvarjanje pogojev za ponudbo storitev po meri 

uporabnikov, urejen in enoten trg v skladu z evropskimi direktivami, enake pravice 

državljanov Evropske unije ter spodbujanje raznolikosti elektronskih medijev. Zavedati se 

moramo, da nam njen cilj delovanja: učinkovit in trajnostni razvoj informacijske družbe, 

prinaša napredek na področju izobraževanja, zdravja, varnosti, racionalne rabe energije ter 

varovanja okolja. Agencija zato deluje dolgoročno v skladu z nacionalno strategijo, ki ji jo 

opredeli Vlada. Na podlagi tega dokumenta je agencija dolžna skrbeti za vzpostavitev 

ustrezne regulacije področij v pristojnosti ter njeno uspešno izvajanje. Pri tem spoštuje 

področne zakone in podzakonske akte, obenem pa prispeva tudi k prenovi zakonodaje ter 

prenaša tujo ter domačo dobro prakso. Delovanje AKOS-a na poštnem področju narekuje 

Zakon o poštnih storitvah, (ZPSto-2). Ta določa, da mora regulatorni organ svojo dejavnost 

opravljati na področju RS pregledno ter zagotavljati, da v podobnih okoliščinah ni 

diskriminacije med izvajalci in uporabniki poštnih storitev. Sodelovanje na različnih 

področjih, ki jih agencija pokriva, prinaša sinergije ter prihranke pri regulaciji ter razvoju le-

teh. Omrežne storitve, tako poštne, železniške, radiofuzija kot tudi elektronske komunikacije, 

so si zelo podobne, imajo namreč mnogo skupnih teoretičnih izhodišč (AKOS 2017). 

 

Poleg regulacije, ki je vzpostavljena znotraj našega političnega sistema, poštni sistem pozna 

tudi t.i. sub-regulacijo, ki jo predstavlja UPU – Svetovna poštna zveza.  

 

3.2 Metodologija zbiranja podatkov 

 

V nadaljevanju bomo predstavili uporabljeno metodologijo zbiranja podatkov, ki smo jih 

analizirali. V prvem delu gre za podatke o poštnih storitvah, katerih zajem sloni na 

standardiziranih orodjih podjetja. V drugem delu bomo predstavili metodo koncentracije 

podatkov o BDP iz več virov ter njihov preračun.  

 

3.2.1 Podatki o poštnih storitvah 

 

Podatke o poštnih storitvah smo prejeli posredovane s strani Pošte Slovenije d.o.o. Ta jih 

zajema znotraj njihovega sistema na standardiziran način, ki temelji na vnosu 

opravljenih storitev v sprejemne sisteme, t.i. UPO.  
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Posredovani podatki o storitvah so se znotraj našega raziskovalnega intervala ves čas 

delili na tri glavne sklope: 

 poštne storitve, 

 denarne storitve ter 

 ostale storitve. 

 

Sklop poštnih storitev zajema podatke o storitvah ter pošiljkah vezanih na fizični prenos 

tvarine. Popis storitev ter njihovo poimenovanje se je v raziskovalnem intervalu v 

posameznem delu spremenilo zaradi liberalizacije poštnega trga, ki je stopila v veljavo 

leta 2011. Nekatere druge poštne storitve pa so bile uvedene na podlagi potreb na trgu.  

 

Na  področju poštnih storitev se beležijo: 

 rezervirane storitve (do 2011); 

 univerzalne storitve: 

o navadna pisma, dopisnice, tiskovine, 

o priporočena, vrednostna pisma, 

o navadni paketi, paketi; 

 druge storitve: 

o standardna, navadna pisma, dopisnice, 

o dostop do omrežja – navadne pošiljke (od 2011), 

o priporočena, vrednostna pisma, ZUP, ZPP, ZKP, 

o dostop do omrežja – knjižene pošiljke (od 2011),  

o paketi, poslovni paketi, palete, 

o hitra pošta, 

o naslovljena, delno naslovljena direktna pošta, 

o nenaslovljena direktna pošta, 

o naslovljene, delno nasl. publikacije, 

o nenaslovljene publikacije, priloge, 

o logistične storitve (od 2013),  

o jutranja dostava časopisov (od 2012), 

o ostale storitve v okviru drugih poštnih storitev. 

 

Denarne storitve so storitve poštnega omrežja, katere podjetje izvaja kot svojo 

vzporedno dejavnost pri opravljanju osnovne dejavnosti. V ta sklop storitev sodijo: 
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 poštne nakaznice; 

 storitve NKBM (PBS): 

o osebni računi, hranilni promet, 

o POS terminali, 

o transakcijski računi, 

o nakaznice nakazniškega računa, 

o menjalni promet, 

o ostale storitve za banko; 

 plačilni promet; 

 poslovne banke: 

o NKBM, 

o ostale poslovne banke. 

 

Med ostale storitve Pošte Slovenije d.o.o. sodijo storitve, ki jih glede na organiziranost 

podjetja ter njegovo registracijo ni moč uvrstiti v zgornja dva sklopa. Te so naslednje: 

 telegrami, 

 telefaksna sporočila, 

 prodaja trgovskega blaga, 

 prodaja komisijskega blaga, 

 srečke, stave, loto, 

 virtualne storitve, 

 O'glasna pošta (od 2007 – 2010), 

 informacijske storitve (od 2016), 

 ostalo.  

 

Glede na omejen obseg naše raziskave, ki se koncentrira zgolj na pisemske ter paketne 

pošiljke, je smiselno v nadaljevanju predstaviti zgolj še posebnosti teh dveh velikih 

skupin pošiljk. Poleg predstavitve bomo definirali še postavke, iz katerih smo črpali 

podatke za raziskavo.  

 

Glede na način izvajanja tehnološkega procesa prenosa poštnih pošiljk tako pri 

pisemskih kot paketnih pošiljkah ločimo: 

 navadne poštne pošiljke ter 

 knjižene poštne pošiljke. 
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Značilnost navadnih pošiljke je ta, da pošiljatelj pri oddaji le-teh ne dobi potrdila o oddaji 

pošiljke in se zanje ne vodi evidenca o sprejetih ter dostavljenih pošiljkah. Navadne 

pošiljke se lahko oddajo izvajalcu storitve neposredno ali posredno preko naprav 

poštnega omrežja (Pošta Slovenije d.o.o. 2014).  

 

Navadne pošiljke so naslednje: 

 navadno pismo, 

 standardno pismo, 

 tiskovina, 

 dopisnica,  

 pošiljka za slepe in slabovidne, 

 naslovljena direktna pošta, 

 delno naslovljena direktna pošta, 

 nenaslovljena direktna pošta, 

 naslovljena publikacija, 

 delno naslovljena publikacija, 

 nenaslovljena publikacija, 

 navadna M-vreča,  

 poslovni odgovor, 

 navadni paket. 

 

Pri knjiženih pošiljkah pa je pomembno, da pošiljatelj pri oddaji pošiljke dobi potrdilo o 

oddaji pošiljke, naslovnik pa mora pri vročitvi potrditi prejem pošiljke. Za pošiljke te 

vrste se vodi evidenca po posameznih fazah tehnološkega procesa v odvisnosti od vrste 

pošiljke in njene vrednosti. Vsaka knjižena pošiljka dobi pri sprejemu svojo sprejemno 

številko, na podlagi katere se jo vpisuje v evidenco. Za večino teh pošiljk je možno tudi 

sledenje preko svetovnega spleta (Pošta Slovenije d.o.o. 2014).  

 

Knjižene pošiljke so: 

 priporočeno pismo – univerzalna storitev, 

 vrednostno pismo – univerzalna storitev, 

 pismo v pravdnem postopku, pismo v upravnem postopku, pismo v kazenskem 

postopku, pismo v postopku vpisa v sodni register in pismo v postopkih izpisa iz 

sodnega registra brez likvidacije, 

 priporočena M-vreča, 
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 paket, 

 poslovni paket, 

 poslovni paket – isti naslovnik, 

 poslovni paket večjih dimenzij, 

 mali poslovni paket, 

 paleta, 

 tovor, 

 hitra pošta po Sloveniji, 

 hitra pošta znotraj mest. 

 

Za namen te raziskave smo v skupnih letnih količinah prenesenih pošiljk upoštevali v 

skupini pisemskih ter paketnih pošiljk vse zgoraj navedene vrste pošiljk, razen vseh 

oblik direktne pošte, publikacij ter M-vreč. Prvi dve navedeni neupoštevani vrsti poštnih 

pošiljk sta namreč količinsko ter pomensko zelo različni od upoštevanih, precej bolj 

klasičnih poštnih pošiljk. Ti dve vrsti bi lahko predstavljali ustrezno podlago za 

nadaljevanje raziskave ali celo za samostojno raziskavo s področja direktnega 

oglaševanja ter prenosa tiskanih publikacij v poštnem prometu.  

 

3.2.2 Podatki o BDP-ju  

 

Podatke na intervalu med 2004 ter 2016, povezane z BDP in inflacijo, katere smo 

uporabili za izračunavanje realnega BDP-ja, smo pridobili s Statističnega urada 

Republike Slovenije. Ta nam predstavlja v slovenskem prostoru verodostojen vir za 

črpanje vseh potrebnih meritev v povezavi z BDP-jem. Njihove meritve ter izračuni so 

javne narave kakor tudi njihova dejavnost. Statistični urad RS je namreč glavni izvajalec 

statistične dejavnosti pri nas ter je strokovno neodvisna vladna služba. Njegovo 

poslanstvo je zagotavljati uporabnikom statistične podatke o stanjih in gibanjih na 

ekonomskem, demografskem, socialnem ter okoljskem področju. Njegova zadolžitev je 

tudi skrb za zaupnost posredovanih podatkov ter sodobnost pri prikazovanju le teh. 

Sodeluje tudi na mednarodnem področju, kjer je član Evropskega statističnega sistema. 

V tej vlogi aktivno sodeluje z Eurostatom, statističnem uradom Evropske unije. 

Vključuje se tudi v postopke sprejemanja evropske zakonodaje o statistiki (SURS 2017). 
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3.3 Predstavitev uporabljenih podatkov 

 

Pošta Slovenije d.o.o. nam je po sklopih, opisanih v poglavju 3.2.1, posredovale podatke o 

realizaciji storitev po letih. Kot uporabne smo prepoznali podatke, tesno povezane s 

pisemskimi ter paketnimi pošiljkami, in naredili kumulativni zbir. V tabeli 3.1 so prikazani 

podatki o prenesenih pisemskih poštnih pošiljkah, v 3.2 pa o prenesenih paketnih pošiljkah po 

letih.  

 

Tabela 3.1: Število prenesenih pisemskih pošiljk 

Leto Število pisemskih pošiljk                               

v kos 

2004 348.629.622 

2005 332.420.438 

2006 334.191.441 

2007 325.026.481 

2008 325.086.717 

2009 308.184.960 

2010 304.584.834 

2011 297.422.057 

2012 271.549.715 

2013 253.621.538 

2014 256.342.272 

2015 234.565.029 

2016 224.873.711 

Vir: Korene, lastna raziskava 2017 

 

Tabela 3.2: Število prenesenih paketnih pošiljk 

Leto Število paketnih pošiljk                               

v kos 

2004 5.579.820 

2005 6.576.326 

2006 7.839.955 

2007 8.434.515 
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2008 8.918.123 

2009 7.751.903 

2010 7.584.581 

2011 7.562.269 

2012 7.569.710 

2013 7.652.721 

2014 7.785.351 

2015 8.174.607 

2016 8.839.534 

Vir: Korene, lastna raziskava 2017 

 

V tabelo 3.3 smo dodali še podatke o številu gospodinjstev po letih. Te bomo potrebovali pri 

aplikaciji analize števila prenesenih poštnih pošiljk na gospodinjstva. Ta indeks se namreč 

pogosto uporablja v Pošti Slovenije d.o.o. pri formiranju internih postopkov delovnega 

procesa ter organizaciji le-tega.  

 

Tabela 3.3: Število gospodinjstev v Sloveniji 

Leto Število gospodinjstev 

2004 693.752 

2005 693.793 

2006 715.509 

2007 723.486 

2008 728.801 

2009 735.188 

2010 740.078 

2011 764.631 

2012 754.205 

2013 760.362 

2014 771.951 

2015 774.498 

2016 777.200 

Vir: Korene, lastna raziskava 2017 
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V spodnji tabeli 3.4 želimo najprej prikazati nominalne vrednosti BDP-ja na obravnavanem 

časovnem intervalu. Po objavljenih statističnih podatkih so v tretjem stolpcu spodnje tabele 

nato predstavljeni še najpogosteje interpretirani podatki v povezavi z BDP-jem. To so podatki 

o gospodarski rasti Slovenije ali pravilno, realna medletna rast BDP-ja v odstotnih točkah.  

 

Tabela 3.4: BDP v Sloveniji po tekočih cenah ter gospodarska rast 

Leto Nom. BDP p.c. v EUR Realna rast BDP v % 

2004 13.900 4,3 

2005 14.608 3,8 

2006 15.719 5,3 

2007 17.412 6,4 

2008 18.769 3,1 

2009 17.714 -8,7 

2010 17.694 0,9 

2011 17.973 0,5 

2012 17.504 -2,9 

2013 17.439 -1,2 

2014 18.107 3,0 

2015 18.693 2,2 

2016 19.262 2,4 

Vir: prirejeno po SURS, 2017 

 

V teoretičnem delu smo spoznali, da za primerjave med letnimi obsegi izračunanega BDP-ja 

ni primeren nominalni prikaz višine BDP-ja. Zaradi popačenih podatkov, katerih vzrok je 

vsakoletna inflacija, je nujno le-to izključiti. Del analize na način, da delimo nominalni BDP z 

deflatorjem oz. indeksom inflacije, smo opravili kar v tej fazi. V spodnji tabeli 3.5 tako 

prikazujemo višino inflacije v Sloveniji ter že izračunan podatek o realnem BDP-ju na 

prebivalca po letih (Ekonomska šola MS 2017). 
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Enačba 3.1: Izračun realnega BDP 

 

 

𝒓𝒆𝒂𝒍𝒏𝒊 𝑩𝑫𝑷 =
𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍𝒏𝒊 𝑩𝑫𝑷

𝒅𝒆𝒇𝒍𝒂𝒕𝒐𝒓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Vir: prirejeno po Ekonomska šola MS, 2017 

 

Enačba 3.2: Izračun inflacijskega deflatorja 

 

 

𝒅𝒆𝒇𝒍𝒂𝒕𝒐𝒓 = 𝟏𝟎𝟎 + % 𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆 

 

Vir: prirejeno po Ekonomska šola MS, 2017 

 

Tabela 3.5: Inflacija v Sloveniji ter realni BDP 

Leto Inflacija v Sloveniji v % Realni BDP p.c. v EUR 

2004 3,2 13.469 

2005 2,3 14.280 

2006 2,8 15.291 

2007 5,6 16.489 

2008 2,1 18.383 

2009 1,8 17.401 

2010 1,9 17.364 

2011 2,0 17.621 

2012 2,7 17.044 

2013 0,7 17.318 

2014 0,2 18.071 

2015 -0,5 18.787 

2016 0,5 19.166 

Vir: prirejeno po SURS, 2017 
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3.4 Analiza podatkov 

 

3.4.1 Analiza podatkov o poštnih pošiljkah 

 

V poglavju 3.3 predstavljene podatke smo najprej analizirali na način grafične predstavitve v 

časovnih intervalih. S to metodo nam podatki podajo jasno sliko dogajanja v podjetju in na 

trgu v več kot desetletnem obdobju. V grafikonu 3.1 lahko opazimo vztrajno padanje obsega 

prenesenih pisemskih pošiljk. Vidimo lahko tudi, da je bilo v letih od 2004 do 2008 to 

bistveno počasnejše kot v nadaljnjem obdobju. Razlog, da je bilo upadanje prenesenih pošiljk 

v tem obdobju počasnejše, lahko najdemo v močni gospodarski konjunkturi v tem časovnem 

intervalu. Gospodarstvo je namreč takrat začelo pospešeno vlagati v posodobitve, 

informatizacijo, itd. Ob intenzivnem dogajanju na gospodarskem trgu so tako vsi deležniki 

prispevali k še vedno visokemu obsegu prenosa pisemskih pošiljk.  

 

Po letu 2008 opazimo vsakoletne večje padce obsega prenosa predvsem iz dveh razlogov. 

Zaradi upočasnitve gospodarske rasti ter nastopa svetovne ekonomske krize sta se pričela na 

trgu zmanjševati povezovanje med gospodarskimi subjekti in prenos korespondence. Še večji 

vpliv na upadanje obsega prenesenih pisemskih pošiljk pa ima nedvomno vse hitrejše in 

intenzivnejše e-opismenjevanje, uvajanje IK tehnologij v poslovanje, digitalizacija upravnih 

in ostalih postopkov, e-substitucija, itd. V zadnjem obdobju lahko spremljamo nenehen razvoj 

mobilne telefonije, ki postaja glavno sredstvo povezovanja, informiranja ter generiranja 

gospodarskih interakcij. Pametni telefoni, za katere lahko trdimo, da v celoti izpodrivajo 

klasične mobilne aparate, so namreč že tako izpopolnjeni, da so prilagojeni uporabi v vseh 

starostnih skupinah uporabnikov. S svojo preprostostjo uporabe zadovoljujejo vse zgoraj 

navedene potrebe zelo širokemu krogu uporabnikov. Opismenjevanje starejših za tovrstno 

tehnologijo s strani raznih strokovnih in tudi neprofitnih organizacij je namreč vzrok, da tudi 

starejša populacija ne uporablja več tradicionalnih načinov komuniciranja. Ta skupina je bila 

dolgo obdobje namreč prepoznana kot zelo pomemben in zvest uporabnik poštnih storitev. Iz 

izkušenj ter na podlagi podatkov Pošte tako lahko ocenimo, da se je vsakodnevno 

dopisovanje, pošiljanje voščil v prazničnih dneh, vabil ob različnih družabnih dogodkih ter 

ostalega zmanjšalo v zadnjih 10-ih letih za več kot 80 odstotkov. Zelo močan dokaz tej trditvi 

je namreč tudi ta, da Pošta Slovenije d.o.o. v mesecu decembru, ko si ljudje običajno 

izmenjamo lepe želje, že zadnjih nekaj let ne prenese bistveno več pisemskih pošiljk kot v 

ostalih mesecih. Do leta 2005 so imeli na Pošti v decembru vsaj podvojeno količino 
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prenesenih pisemskih pošiljk, kamor tudi sodijo voščilnice in dopisnice. Najnovejši podatki, 

ki sicer še niso prikazani v izkazih izvajalca ter AKOS-a, pa kažejo, da je bil december 2017 v 

tem segmentu celo za odtenek slabši kot predhodni mesec prejšnjega leta. Na podlagi tega 

lahko sklepamo, da se bo trend upadanja prenosa pisemskih pošiljk v prihodnjem obdobju 

umiril. Menimo, da se je nivo obsega že zmanjšal do te mere, da večja zmanjšanja več niso 

mogoča. Trenutni obseg prenosa bo najverjetneje postal nivo, ki bo vključeval neke vrste 

»nujno« korespondenco in občasne uporabnike pisemskih poštnih storitev.  

 

Pomemben dejavnik splošnega zmanjšanja obsega prenosa pisemskih pošiljk je tudi širitev e-

uprave in digitalizacija določenih postopkov in razmerij. Priznati moramo, da je bil državni 

upravni aparat skupaj z veliki državnimi gospodarskimi subjekti do leta 2010 glavna stranka 

in uporabnik prenosa pisemskih pošiljk. Občutno zmanjšanje uporabe poštnega prometa se je 

pričelo s tega vira že leta 2007, ko je takratna DURS prenehala pošiljati odločbe davčnim 

zavezancem s priporočeno pošto. Prihodek izvajalca se je takrat s tega naslova nemudoma 

prepolovil, poleg tega je imela sprememba vzrok tudi v svojevrstnem nezaupanju strank v 

ustreznost takšnega pošiljanja davčnih odločb v navadnem pismu. Vse več strank se je od 

takrat naprej namreč pričelo preusmerjati na e-portale, kjer je možno postopke, primerljive 

davčnemu, izpeljati v celoti brez dokumentarno.  Praksi DURS-a so nato v naslednjih letih 

pričeli slediti tudi ostali državni organi, ustanove, javni zavodi, banke, elektro-distribucijska 

podjetja, itd. Vzpostavili so različne uporabniške podporne sisteme, kot so e-izpisi, info 

portali, elektronski računi za storitve ter dostop do finančnih sredstev na osebnih računih z 

uporabo računalniške oz. mobilne tehnologije. Predstavljeno vsesplošno upadanje obsega 

prenesenih pisemskih pošiljk v obdobju od leta 2008 naprej je torej na nek način pričakovan 

pojav. Kot takšnega smo ga dejansko napovedovali že v začetnih poglavjih te naloge. 

 

V segmentu uporabe pisemskega poštnega prometa v gospodarske namene pa lahko opazimo, 

da kljub obujanju gospodarskega razvoja v zadnjih letih trend zniževanja prenosa pisemskih 

pošiljk na žalost še vedno ostaja. Trdimo lahko, da je temu tako predvsem zaradi že zgoraj 

omenjenih uporabniških orodij in umeščanja IK tehnologij v vsakršno gospodarsko operacijo 

ali aktivnost. IK tehnologija namreč pospešeno prevzema vlogo samozadostnega sistema pri 

prenosu informacij, podatkov ter korespondence. 
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Grafikon 3.1: Prenos pisemskih pošiljk po letih v kos 

 

 

Vir: Korene, lastna raziskava 2017 

 

Na grafikonu 3.2 smo predstavili obseg prenosa paketnih pošiljk na enakem časovnem 

intervalu kot že pri pisemskih pošiljkah. Pri paketnih pošiljkah nam ni potrebno toliko 

upoštevati stranskih vplivov na področje prenosa pošiljk. V mislih imamo predvsem nove, 

moderne tehnologije povezovanja. Blagovni tok mora v namen uspešnosti gospodarstva, sicer 

z določenimi novitetami ter izboljšavami, teči še naprej v fizični obliki.  

 

Na grafikonu nanizani podatki nam podajo zelo jasno sliko povezanosti prenosa paketnih 

pošiljk, ki v veliki večini vsebujejo trgovsko blago, z dogajanjem v gospodarstvu. Že prej smo 

omenili obdobja 2004-2008, 2008-2012 ter 2012-2016 in dogajanje v gospodarstvu na teh 

mini intervalih. Pri spodnji razporeditvi podatkov se v celoti potrjujejo naše, doslej 

hipotetične, trditve glede gospodarske aktivnosti v teh obdobjih. Paketne pošiljke so se tako 

količinsko kot tudi volumensko Pošti Slovenije d.o.o. v obdobju do konca 2008 konstantno 

povečevale. Takrat je bilo podjetje še skoraj povsem brez konkurence na trgu poštnih storitev, 

zato je bilo kot verodostojen partner gospodarstvu edino zmožno zadovoljevati potrebe le-

tega. Podjetje je v tem času vse skozi spreminjalo ter prilagajalo svojo tehnologijo, uvajalo 

nove transportno-tehnične rešitve, širilo svoje kapacitete, uvajalo nove storitve, pospešeno 

zaposlovalo ter se pričelo transformirati iz običajnega nacionalnega poštnega operaterja v 

vodilno logistično podjetje znotraj in zunaj naših meja.  
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Kljub padcu povpraševanja po logističnih ter ostalih storitvah prenosa pošiljk je Pošta 

naslednje obdobje, čas gospodarske krize, povsem zadovoljivo izkoristilo za urejanje razmer 

na pisemskem segmentu v smislu liberalizacije. Hkrati pa je osnovo v tehnologiji in znanju pri 

prenosu paketnih pošiljk s pridom izkoristilo v obdobju ponovnega okrevanja gospodarstva 

pred nekaj leti. Ravno zaradi izkušenj, preteklega zaupanja gospodarstva ter dobrih 

partnerskih odnosov s strankami je lahko nato Pošta kot zelo močen igralec na trgu nastopila 

kljub hudi konkurenci, ki se je v zadnjih desetih letih na področju prenosa paketnih pošiljk 

sorazmerno dobro razvila.  

 

V grafu lahko opazimo, da se rast prenosa paketnih pošiljk od leta 2015 intenzivira. Posredno 

je situacija tudi v tem segmentu podobna prenosu pisemskih pošiljk. Kot vzroka tega se 

pojavita v ospredju predvsem uvedba novih tehnologij ter s tem povezana hitrejša odzivnost 

gospodarstva na potrebe trga. Poleg tega pa še transformacija nakupovalnih navad pri 

posameznikih. Dosegljive javno znane analize trga nam namreč povedo, da je v Sloveniji do 

aprila 2017 v obdobju enega leta vsaj enkrat preko spleta nakupovalo že več kot 46 odstotkov 

Slovencev (Spletna trgovina 2018). Od naštetih je spletni nakup pri slovenskem ponudniku 

opravilo 77 odstotkov. Oba navedena podatka skupaj nam narekujeta sklep, da se skladno s 

povečevanjem spletnih nakupov kot posledica višajo tudi količine prenesenih paketov. Pošta 

namreč opaža intenzivno povečevanje sklepanja novih pogodbenih razmerij prav s poslovnimi 

subjekti, ki se ukvarjajo s spletno trgovino. Ob spremljavi njihovega prometa je zaznati 

konstantno rast količin poslanih pošiljk. Pomemben vpliv na poslovanje logističnih podjetij 

pri nas ima še globalno naraščanje izvoza v kitajskem gospodarstvu, predvsem na modelu 

spletne prodaje. Izmed vseh pošiljk prispelih v Slovenijo iz tujine jih namreč največ prispe 

prav s Kitajske.  

 

Porast prenosa paketnih pošiljk je poleg zgornjega tudi posledica spremenjenih načinov 

nakupovanja prebivalstva. Tako Pošta kot ostali izvajalci paketne dostave opažajo nove 

smernice pri nakupovanju na način, da potrošnik sicer izbere in kupi blago v klasični trgovini, 

dostavo pa iz različnih razlogov prepusti dostavnim službam. Predvsem gre tu za nakupe 

malih gospodinjskih aparatov, bele tehnike, pohištva, energentov ter tudi ostalih dobrin 

drobne potrošnje. Menimo, da je tem spremenjenim nakupovalnim navadam vzrok predvsem 

vse večja časovna obremenjenost prebivalstva. Posameznik si namreč vse težje samostojno 

organizira lastno dostavo blaga, vse bolj upošteva okoljsko komponento – spreminja 

transportne navade, poleg tega pa ni v dostavo že kupljenega blaga pripravljen vložiti 

dragocene energije v smislu lastne fizične aktivnosti. Dostavne službe so se vsemu naštetemu 
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prilagodile tako, da omogočajo dostavo vseh vrst blaga v različnih časovnih oknih po želji 

stranke. Poleg tega so poskrbele tudi za ustrezno tehnično opremljenost dostavnih ekip, zato 

lahko ponudijo tudi dostavo blaga z vnosom v stanovanje stranke, mogoča je celo postavitev 

na mikrolokacijo po želji stranke ter odvoz embalaže, iztrošenega blaga, gospodinjskih 

aparatov, reciklažo le-teh, itd. 

 

Grafikon 3.2: Prenos paketnih pošiljk po letih v kos 

 

 

Vir: Korene, lastna raziskava 2017 

 

V grafikonu 3.3 smo predstavili povprečno število letno prenesenih pisemskih pošiljk na 

gospodinjstvo v Sloveniji. S to primerjavo se Pošta pogosto srečuje, ker kot povezovalni in 

posvetovalni člen med zakonodajnim organom, nadzorstvenimi organi ter uporabniki poštnih 

storitev pogosto posreduje ter svetuje glede upoštevanja določb Zakona o poštnih storitvah. 

Ta v svojih členih med drugim govori tudi o natančni opremljenosti vseh gospodinjstev v RS 

z varno ter ustrezno infrastrukturo za vročanje poštnih pošiljk. (ZPSto-2 2015)  V namen tega 

Pošta Slovenije d.o.o. vzporedno s SURS vodi za vso Slovenijo evidenco gospodinjstev, 

katerim izvaja dostavo poštnih pošiljk. Te podatke nam je podjetje tudi posredovalo za namen 

te raziskave. 

 

Pri spodnji linijski razporeditvi lahko opazimo še hitrejši trend upadanja prenosa pisemskih 

pošiljk med leti, kot je to upadanje vidno kumulativno na grafikonu 3.1. Posledica je 
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predvsem v tem, da se v Sloveniji že vse od osamosvojitve države rahlo povečuje število 

samostojnih gospodinjstev. Pri izvajanju meritev in dostave se namreč ne opaža obsežno 

povečevanje števila novih gospodinjstev v smislu novih stavb, eno ali večstanovanjskih. Dvig 

števila gospodinjstev je povezan predvsem z deljenje gospodinjstev v že obstoječih 

stanovanjskih objektih. Kar pomeni, da se površina le-teh vse bolje izkorišča v smislu, da se 

prebivalstvo zaradi višanja cen nepremičnin na trgu ponovno vse večkrat odloča za 

večgeneracijsko bivanje. V praksi to pomeni, da si mlajše generacije na različne načine 

uredijo samostojno gospodinjstvo v stavbah starejše generacije, staršev, itd. Pri popisu 

gospodinjstev Pošta takšne dele objekta za namen dostave pošiljk obravnava kot samostojne 

enote. Podatek je poleg analitične vloge pomemben predvsem še za namen oglaševanja, ki se 

izvaja preko dostavne službe. Naročnik tovrstnega oglaševanja se mora s številom pošiljk tako 

stalno prilagajati povečevanju ali eventualnemu zmanjševanju števila gospodinjstev. Ob 

predpostavki, da bi bilo ves čas obravnavanega obdobja število gospodinjstev enako, bi bila 

krivulja upadanja na grafikonu enaka, kot je na grafikonu 3.1.  

 

Grafikon 3.3: Letno število prenesenih pisemskih pošiljk na gospodinjstvo v kos 
 

 
Vir: Korene, lastna raziskava 2017 

 

Na nasprotna dejstva kot so navedena zgoraj, pa moramo opozoriti pri naslednji razporeditvi. 

Zaradi že opisane konstantne rasti števila gospodinjstev pri prenosu paketnih pošiljk ni moč 

opaziti tako izrazitega nihanja obsega prenesenih pošiljk med leti, kot je le-to vidno na 

grafikonu 3.2. Povečanje števila gospodinjstev torej ublaži nihanje količin pri prenosu med 

leti. Uporaba paketne dostave namreč ni na enakih predpostavkah kot dostava pisemskih 
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pošiljk. Zgolj nekatera novo ustanovljena gospodinjstva namreč uporabljajo paketno 

distribucijo, druga v manjši meri. Dostava pisemskih pošiljk in povezano poštno omrežje pa 

sta za razliko od zgornjega z zakonom predpisana na celotnem ozemlju Slovenije. 

 

Grafikon 3.4: Letno število prenesenih paketnih pošiljk na gospodinjstvo v kos 

 

 
Vir: Korene, lastna raziskava 2017 

 

3.4.2 Analiza podatkov o BDP-ju 

 

Vse pridobljene ter izračunane podatke o BDP-ju, ki jih bomo potrebovali za končno 

interpretacijo v raziskavi, bomo v tem delu predstavili še grafično. Na spodnjem 

grafikonu najprej prezentiramo izračunan BDP na opazovanem intervalu po tekočih 

cenah. 
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Grafikon 3.5: BDP po letih v tekočih cenah na prebivalca 

 

 

Vir: Korene, lastna raziskava 2017 

 

Iz makroekonomske teorije izhaja, da BDP, ki je izračunan po tekočih cenah ni, oz. ne sme 

biti, uporabljen pri raziskavah in analizah na večletnem opazovanem intervalu. V sled tega 

smo pridobili s Statističnega urada RS še podatke o vsakoletni inflaciji na opazovanem 

intervalu. S pomočjo te smo nato nominalni BDP s pomočjo zgoraj predstavljene Enačbe 3.1 

deflatirali ter dobili BDP po realnih cenah. Razlika med njima je opazna večinoma v smislu 

zmanjšanja višine BDP-ja v posameznih obdobjih. Prav tako ima izvzem inflacije iz BDP 

rezultat v poudarjenem nihanju krivulje med leti. Predvidimo lahko tudi oceno grafa v 

prihodnjem obdobju. Ker je bila v opazovanem obdobju, predvsem od leta 2008 naprej, 

stopnja inflacije na precej nizki ravni, lahko trdimo, da bo nihanje krivulje v prihodnjem 

obdobju večje zaradi zmerno višje stopnje inflacije, ki je običajna v obdobju gospodarske 

rasti.  
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Grafikon 3.6: Realni BDP po letih na prebivalca 

 

 

Vir: Korene, lastna raziskava 2017 

 

Na poslednjem grafikonu v sklopu analize želimo predstaviti še generator vseh razlik ter 

nihanj na zgornjih dveh prikazih. Realna rast BDP-ja v odstotkih ali največkrat uporabljen 

izraz gospodarska rast je najpogosteje uporabljena mera primerljivosti gospodarstev med 

sabo. Nadvse jasen ter nevtralen je podatek o gospodarski rasti predvsem zaradi dveh 

razlogov. Izražen je v odstotkih, kar poenostavi primerjavo zaradi valutnih razmerij ter razlik 

v globalnem okolju. Poleg tega je odstotek gospodarske rasti izpeljan iz prikaza BDP-ja po 

realnih cenah. To pomeni, da ob uporabi faktorja gospodarske rasti niso možne dileme glede 

dolgoročne časovne primerjave ali morebitnih visokih nihanj cenovne politike posameznega 

upoštevanega gospodarstva zaradi inflacijskih vplivov. Z grafikonom 3.7 torej lahko za 

slovensko gospodarstvo tudi jasno dokažemo obstoj treh obdobij znotraj našega opazovanega 

intervala. O teh obdobjih smo govorili že v poglavju 3.4.1 in so bistvenega pomena v naši 

raziskavi. 
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Grafikon 3.7: Gospodarska rast v RS v % po letih 

 

 

Vir: Korene, lastna raziskava 2017 

 

 

4 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

 

Po zelo natančni analizi podatkov, ki smo jo v zgornjem poglavju izvedli v dveh delih, se 
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pisemskih poštnih pošiljk, ki jih kot največji izvajalec tovrstnih storitev prenese Pošta 

Slovenije d.o.o.« 
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prikazati oba podatka na istem grafikonu, zato smo pripravili za vnos še podatke o obsegu 

prenesenih pisemskih pošiljk. Opazili smo, da se vrednostni spremenljivki precej razhajata in 

bosta brez zaokroževanja načrtovan pregled ter primerjava nemogoča. V sled tega smo 

količine pisemskih pošiljk po posameznih letih matematično zaokrožili na milijon pošiljk. 

Menimo, da to zaokroževanje ne bo nikakor vplivalo na rezultate raziskave, saj gre za 

popravljanje na ravni manjši od promila posamezne letne kumulative. 

 

Podatki na grafikonu nam omogočajo vpogled v trenda spremenljivk. Ta se očitno razhajata. 

Čeprav smo se raziskave lotili z domnevo, da je možen vpliv pozitivne gospodarske rasti na 

gibanje obsega pisemskih poštnih pošiljk, iz primerjave izhaja, da se spremenljivki preveč 

razlikujeta. Vidimo namreč, da je trend upadanja števila prenesenih pisemskih pošiljk 

konstantno drseč. Nasprotno lahko ob primerljivem merilu na osi opazimo šibko rast obsega 

BDP-ja v opazovanem obdobju.  

 

Na podlagi tega opazovanja moramo sprejeti sklep, da v slovenskem gospodarstvu ni moč 

opaziti vpliva gibanja BDP-ja na obseg prenosa pisemskih poštnih pošiljk. Posledično 

moramo ovreči tudi postavljeno hipotezo H1.  

 

Grafikon 4.1: Primerjava gibanja BDP-ja z obsegom prenosa pisemskih pošiljk 

 

 

Vir: Korene, lastna raziskava 2017 
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Na osnovi naslednjega prikaza 4.2 bomo razložili raziskavo o domnevi, postavljeni v hipotezi 

H2: 

»V slovenskem gospodarstvu lahko opazimo vpliv gibanja BDP-ja na obseg prenesenih 

paketnih pošiljk izvajalca Pošta Slovenije d.o.o.« 

 

Hipoteza govori o prenosu paketnih pošiljk ter obsegu BDP-ja. Odgovarjajoče podatke smo 

zbrali na podoben način kot na grafikonu 4.1. Prav tako smo jih želeli postaviti v isto ravnino 

ter tako olajšati primerjavo. Prakso zbliževanja merila na y osi smo prenesli s prejšnje 

raziskave še na to. Prav tako smo količine prenesenih paketnih pošiljk, kot prej pisemskih, 

podali v milijonih kosov. Kljub manjšem skupnem letnem obsegu teh pošiljk gre pri tovrstni 

zaokrožitvi še vedno za zelo majhno možnost popačenja podatkov. Zaokrožujejo se namreč 

količine manjše od promila skupne letne količine. 

 

Nizanje podatkov rezultira v prikazu trenda. Pri teh dveh krivuljah, diametralno nasprotno kot 

v primeru pisemskih pošiljk, nemudoma opazimo korelacijo. Obe krivulji namreč pokažeta v 

prvi tretjini našega opazovanja precej strmo rast obeh kazalnikov. Gospodarstvo je bilo sicer v 

začetku leta 2008 še v večjem vzponu kot to kažejo paketne storitve, pa vendar je podobnost 

očitna. Po letu 2008 se na grafikonu 4.2 opaža zmanjševanje količin prenesenih paketov. To 

lahko pripišemo dejstvu, da se je v tem obdobju pričelo gospodarstvo intenzivno ohlajati, 

poleg tega pa se je morala Pošta pričeti soočati še s konkurenco v segmentu paketne dostave. 

Zametki le-te so v tem obdobju bili predvsem v obliki podružnic velikih tujih poštnih 

operaterjev. Z obratovanjem so namreč pričeli DHL, TNT, Yellogistics, GLS … Šele v 

naslednjih letih se je nato vzpostavila tudi domača konkurenca. Trenutno v slovenskem 

prostoru deluje od 10 do 15 različnih izvajalcev paketne dostave in logistike.  

 

Vzporedni razlog upadanja izvedenih storitev je tudi upad povpraševanja prebivalstva po 

storitvah prenosa paketov. V primeru Pošte Slovenije d.o.o. so upadu storitev v tem obdobju 

na segmentu prebivalstva botrovale predvsem opazne spremembe pri do tedaj zelo dobro 

uveljavljeni kataloški prodaji. Iz slovenskega prostora so se zaradi upada prodaje namreč 

pričeli umikati veliki kataloških ponudniki trgovskega blaga (Neckermann, Quelle, itd.). Ti so 

v nekaj prejšnjih letih s svojim poslovanjem zaposlovali Pošto na segmentu paketne dostave s 

tudi 40 odstotki vseh dnevno prenesenih količin. 

 

Ponovno vzporedno rast krivulj, ki ponazarjata gibanje BDP-ja ter prenos paketnih pošiljk na 

našem prikazu, opazimo po letu 2012. Že prej smo ugotovili, da se je slovensko gospodarstvo 
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takrat začelo na podlagi izvoza rahlo prebujati iz kriznega stanja. Posledično so pričele 

naraščati tudi potrebe po blagovni manipulaciji, vezani na proizvodnjo ter prodajo. To 

povpraševanje po storitvah paketnega prenosa in gospodarska rast se trenutno še krepita. 

Poleg Pošte Slovenije d.o.o. to opažajo tudi drugi izvajalci tovrstnih storitev na trgu. 

Posledično imajo zato prav vsi ponudniki prenosa poštnih pošiljk v tem trenutku obilico dela, 

povpraševanje v določenih obdobjih ter segmentih celo presega ponudbo. Dolgoročna ocena 

je tako na podlagi izkušenj ter realizaciji leta 2017, da bo rast logističnih storitev ter 

paketnega prenosa do leta 2025 lahko celo 40 in več odstotna. 

 

Na podlagi zgornje predstavitve raziskave ter opazovanja grafičnega prikaza podatkov lahko 

sprejmemo sklep, da je v slovenskem gospodarstvu gotovo moč zaznati vpliv gibanja BDP-ja 

na obseg prenesenih paketnih pošiljk pri izvajalcu Pošta Slovenije d.o.o. S tem torej potrdimo 

predlagano hipotezo H2 te naloge. 

 

Grafikon 4.2: Primerjava gibanja BDP-ja z obsegom prenosa paketnih pošiljk 

 

 

Vir: Korene, lastna raziskava 2017 
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5 SKLEPI IN ZAKLJUČEK 

 

 

Poštni promet in logistika zasedata v slehernem gospodarstvu pomembno mesto. Njuna 

pozicija predstavlja povezovalni člen med različnimi skupinami gospodarskih subjektov ter 

posamezniki. Skozi zgodovino je pošta pridobila svoj tradicionalen pomen. Že od samih 

začetkov civilizacij nam je poznano, da so posamezne družbe ali njihovi deli potrebovali 

medsebojni kontakt. Zato je bilo v tistem obdobju za dobro organizirano civilizacijsko 

skupnost nujno, da je imela poleg zdravstvene in duhovne oskrbe ter civilno-družbene 

organiziranosti dobro organizirano tudi poštno službo.  

 

Zgornja dejstva držijo še danes, ko se poštni promet pospešeno transformira in ravna po tržno 

gospodarskih načelih. Ta pogosto narekujejo krčenje poštne mreže v ruralnih okoljih ter 

centralizacijo določenih dejavnosti te vrste. Vse več je namreč zapiranja poštnih enot, kar pa 

je zaradi dolgoročne rentabilnosti poslovanja poštnega operaterja nujno. Poleg centralizacije 

oskrbe z blagom ter zdravstvenih storitev prav to dejstvo občani pogosto navajajo kot glavni 

razlog za krčenje podeželja ter preseljevanje mladih v večja mesta. 

 

V nalogi smo tudi zaradi zgornjih domnev želeli podrobno predstaviti dejavnost poštnega 

prometa ter ga na podlagi raziskave usmeriti na pot sodobnega načrtovanja bodočega 

poslovanja. Za celoten vpogled v dejavnost je bilo nujno zajeti zgodovinska dejstva ter 

predstaviti vzroke za nastanek poštne službe, kot jo poznamo danes. Prav tako smo morali 

vzpostaviti tudi povezavo s teoretičnimi osnovami logistike glede na to, da sta dejavnosti 

tesno povezani ali celo prepleteni. Ker pa so cilji našega raziskovanja razširjeni še na 

makroekonomske pojave, je bilo smiselno v predstavitev uvesti tudi teorijo makroekonomske 

znanosti ter ekonomskih kazalcev. Z njimi smo prišli do odgovorov na naše dileme ter na 

raziskovalno vprašanje. Obseg teoretičnega dela je torej nujno zelo obsežen, saj nam je le 

takšen uspel vzpostaviti ustrezen uvid v dve precej različni tematiki. Za celovito in jasno 

raziskavo je bilo potrebno zajeti veliko količino različnih podatkov. Smiselno se nam je zdelo 

raziskovati na daljšem časovnem intervalu, na katerem uspe raziskovalec dobiti natančnejše 

ter trdnejše odgovore. Zaradi količine podatkov je bila kompleksna tudi analiza zbranih 

podatkov. Natančen izbor uporabljenih nam je posledično dal zadovoljive rezultate. 
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S preučitvijo podatkov ter nadaljevanjem raziskave s primerjanjem smo uspeli zavrniti prvo 

postavljeno hipotezo ter potrditi drugo. Ugotovili smo namreč, da na prenos pisemskih pošiljk 

v sodobni, informacijski družbi vpliva preveč zunanjih dejavnikov, da bi ga lahko povezovali 

z gibanjem BDP-ja. Čeprav smo sklenili, da nimata medsebojnega vpliva, pa je vseeno na 

mestu dilema, da bi bil rezultat prvega dela raziskave lahko drugačen, če bi nam uspelo 

zanemariti prej omenjene zunanje vplive. 

 

V primeru prenosa paketnih poštnih pošiljk nam je analiza podatkov podala veliko bolj jasno 

sliko povezanosti. Ugotovili smo, da gibanje BDP-ja dejansko močno vpliva na obseg prenosa 

paketnih pošiljk. Na podlagi tega lahko trdimo, da je gospodarstvo v svojih transakcijah s 

poštnim prometom ter logistiko močno povezano. Zanimivo bi bilo tudi nadaljevanje 

raziskave v smislu njihove medsebojne odvisnosti. Ali je lahko gospodarstvo posamezne 

države uspešno ter močno brez ustreznih poštnih povezav? Ali lahko poštni promet preživi 

brez močnega gospodarstva? 

 

Z izpeljavo dejstev, ki so zadostovala za odgovora na postavljeni hipotezi, uspešno 

odgovarjamo tudi na naše raziskovalno vprašanje. Vprašali smo se ali obstaja povezava med 

gibanjem obsega prenosa poštnih pošiljk ter gibanjem bruto domačega proizvoda. Odgovor je 

jasen kljub diametralnim rešitvam zastavljenih hipotez. Gibanje BDP-ja nedvomno močno 

vpliva na obseg prenosa poštnih pošiljk. Nadaljnje argumentiranje odgovora pa se mora nujno 

osredotočiti na posamezen segment poštnih pošiljk. Na obseg prenosa katerih pošiljk vpliva 

gibanje BDP-ja? Za paketne pošiljke smo že ugotovili, da je njihova količina v prenosu zgolj 

posledica uspešnosti posameznega gospodarstva, gospodarske rasti. V nadaljnjih raziskavah 

bi bilo smiselno preučiti še povezavo gospodarske rasti z obsegom prenosa pošiljk direktne 

pošte. Te so namreč Pošti Slovenije d.o.o. prihodkovno, podobno kot paketne pošiljke, zelo 

velikega pomena. 

 

Velike gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s prenosom različnih poštnih pošiljk, imajo 

običajno vzpostavljen dober sistem dolgoročnega načrtovanja svojega poslovanja. Rezultati 

naše raziskave so potrdili predvidevanja, da bi sleherno podjetje na poštnem trgu lahko, oz. 

celo moralo, uporabiti podatke o pretekli ter načrtovani gospodarski rasti v svojih aktivnostih 

načrtovanja. Predvsem za planiranje na segmentu pošiljk, ki izkazujejo povezanost z 

gospodarsko rastjo na način, ki je viden pri paketnih pošiljkah. Trenutne razmere v 

gospodarstvu so primerne za pogumno načrtovanje razvoja. Takšno načrtovanje mora biti 

podkrepljeno z znanjem, izkušnjami ter poznavanjem preteklih stanj na trgu. Mencinger in 



Korene, Gregor. 2018. »Vpliv gibanja BDP na obseg prenosa poštnih pošiljk v Sloveniji.« Magistrska naloga 

študijskega programa druge stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

74 

 

Štiblar (2016) sta bila pred nekaj leti namreč mnenja, da nam bo na našem gospodarskem 

področju šlo v letu 2017 ter v prihodnjih letih še bolje kot dotlej. Vendar na žalost ne vsem.  

Za leto 2017 so bile pripravljene napovedi o rahli, a konstantni rasti BDP-ja. V naslednjih 

letih pa naj bi bila zaradi obujene inflacije na globalni ravni rast še hitrejša. Sama 

gospodarska rast bo vsekakor spodbudila tudi potrošnjo gospodinjstev ter velike investicije v 

gospodarstvu. Na ta način bodo cene določenih energentov in surovin zrasle ter zagotovile 

skladnejši gospodarski razvoj na svetovni ravni. Glavne države izvoznice surovin so namreč 

države v razvoju. EU in z njo tudi Slovenija pa naj bi v tem obdobju zaostajale za ostalim 

svetom. V zadnjem desetletju smo namreč celotno gospodarsko logiko zelo napačno podredili 

sistemu zategovanja pasu. Če želimo v korak z ostalim svetom, moramo razmišljati drzno, 

tako planirati ter delovati. Podobno tudi v poštni dejavnosti.  

 

S to nalogo torej želimo pokazati na možnost drugačnega razmišljanja in na obstoj novih 

orodij za načrtovanje. Na podlagi celovite seznanitve z makroekonomsko teorijo ter 

metodologijo izračunavanja BDP-ja lahko za konec podamo še primer ustreznega 

makroekonomskega planiranja na storitvenem področju, ki prežema to raziskavo. Na podlagi 

podatkov v grafikonu 4.1 iz prejšnjega poglavja lahko trdimo, da bo v prihodnjih letih prišlo 

do občutnih strukturnih sprememb BDP-ja. V poglavju 2.4.2 smo spoznali strukturni prikaz 

BDP-ja. V strukturnem delu BDP Promet in skladiščenje (H) bo gotovo ob vztrajanju trenda 

zmanjšanja prenosa pisemskih pošiljk opaziti znižanje odstotka deleža na tej točki v razrezu 

celotnega BDP-ja. Vzporedno s tem zmanjšanjem bo prišlo do prerazporeditve tega deleža v 

strukturni del, ki zajema Informacijske ter komunikacijske dejavnosti (J). V sled tega morajo 

poštni operaterji pravočasno pripraviti odgovore v smislu, da ob izgubi pomembnega deleža 

pisemskih pošiljk s prihodkovnega vidika nadomestijo s storitvami, ki imajo visoko dodano 

vrednost. Zgolj na predlagan način zaznavanja in planiranja lastne dejavnosti lahko 

dolgoročno poskrbijo za ohranitev pomembne vloge poštnega prometa v gospodarstvu, v 

katerem si jo le-ta takšno ustvarja že dolga tisočletja. 
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PRILOGE 

 

Priloga1: Prošnja za pridobitev podatkov, poslana Pošti Slovenije d.o.o. 5.6.2017 

 

From: Gregor Korene 

Sent: Monday, June 05, 2017 6:38 PM 

To: Sabina VOLF 

Subject: mentorstvo 

 
Spoštovani, 

 

Pišem Vam v zvezi s somentorstvom moje magistrske naloge. V prejšnjem tednu sem govoril z go. Darjo Ljubec 

in svetovala mi je, da Vam posredujem temo naloge ter tudi zahteve oz. želje glede podatkov, ki jih bom 

potreboval pri delu. Verjamem, da bo njeno Področje tudi obravnavalo mojo prošnjo za somentorstvo ter 

posredovalo potrebne podatke. Prosil bi tudi, da mi pošljete nabor potencialnih somentorjev, katere se glede na 

mojo tematiko lahko dodeli. 

 

Kot že po telefonu sporočeno, pripravljam magistrsko nalogo na FUDŠ Nova Gorica pod mentorstvom prof.dr. 

Boruta Rončevića. Gre za primerjalno študijo z naslovom »Vpliv gibanja BDP na obseg prenosa poštnih pošiljk 

v Sloveniji«. V nalogi bom zajel teoretične osnove s področja poštnega prometa na splošno, PS, SPZ, 

ekonomskih kazalnikov ter določanja le-teh. Za uspešno izpeljavo empiričnega dela pa bom potreboval podatke 

t.i. septembrskega, oz. še prej oktobrskega, štetja navadnih pisemskih pošiljk ter o gibanju paketnih pošiljk po 

letih v prenosu. Za pisemske pošiljke bom potreboval zgolj podatek izračunanega povprečja pošiljk na 

gospodinjstvo. Upam pa, da so za obe kategoriji na voljo podatki od 2005 – 2016. 

 

V upanju čim prejšnjega odgovora Vas lepo pozdravljam! 

 

Gregor Korene 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga2: Odobritev posredovanja podatkov 

 

From: Sabina VOLF  

Sent: Monday, June 19, 2017 10:21 AM 

To: gregor.korene@...  

Cc: Roman TAVČAR; Sandra PERSAK; Urška ŠKERBIČ; Uroš KRAJNC 

Subject: Somentortsvo 

 
Spoštovani, 

Vašo prošnjo in dispozicijo magistrske naloge sem  preposlala v PTGL. 

Danes sem dobila odgovor in vas obveščam, da potrjujemo sodelovanje. 

Prav tako potrjujemo predlaganega somentorja, Romana Tavčarja, ki vam bo nudil praktično in 

strokovno pomoč. 

   Oddelek za izobraževanje bo za somentorja izdal odločbo o imenovanju somentorja v družbi. 

 

Delavec, ki ga delodajalec imenuje za somentorja študentu pri izdelavi mag.naloge, mora kot 

poslovno skrivnost varovati vse podatke, ki so opredeljeni kot poslovna skrivnost delodajalca in so 

kot takšni opredeljeni v splošnih aktih.  

Tako določeni podatki se ne smejo uporabiti v mag. nalogah. 

 

Prosim vas, da nam po zaključku študija pošljete potrdilo o magistriranju in izvod magistrske naloge. 

 

Želim vam vse dobro. 

 

Sabina Volf 

Oddelek za izobraževanje in razvoj zaposlenih 

Področje kadrovskih in pravnih zadev 

 

 
 

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 MARIBOR  

telefon: (02) 449-2503, telefaks: (02) 449-2511 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga3: Primer poročila o izvrševanju plana, osnove za črpanje podatkov 

                         

                       

za Pošto Slovenije      DECEMBER  2016    
       

                    
                         
          2015  2016   MES. 

RAST 
KUM. 
RAST 

IZV. 
PLANA     Vrsta storitve   DECEMBER  KUMULATIVA DECEMBER KUMULATIVA  2016 

1                 

 1110  Standardna, navadna pisma, dopisnice, 
tiskovine 

17.325.400  152.797.341 16.905.327 146.627.983 139.720.32
0 

98 96 105 

 1120  Priporočena, vrednostna pisma 911.554  10.885.656 853.626 10.725.574 10.686.416 94 99 100 

 1130  Navadni paketi, paketi 25.633  244.259 28.021 250.598 248.072 109 103 101 

 UNIVERZALNE STORITVE  - SKUPAJ  18.262.587  163.927.256 17.786.974 157.604.155 150.654.80
8 

97 96 105 

 1210  Standardna, navadna pisma, dopisnice 2.575.736  23.230.846 157.277 19.375.711 23.835.327 6 83 81 

 1215  Dostop do omrežja 3.131.573  35.354.419 3.119.134 36.294.915 35.873.435 100 103 101 

 1220  Priporočena, vrednostna pisma, ZUP, ZKP, ZPP 1.150.461  12.296.767 1.141.882 11.849.528 9.834.046 99 96 120 

 1225  Dostop do omrežja - knjižene pošiljke 0  0 0 0 0 0 0 0 

 1230  Paketi, poslovni paketi, palete 672.999  7.473.263 737.706 8.068.240 8.624.973 110 108 94 

 1240  Hitra pošta, EMS, UPS 41.485  457.085 47.728 520.696 455.739 115 114 114 

 1250  Naslovljena, delno naslovljena direktna pošta 2.553.145  39.298.018 3.392.154 39.839.150 37.905.831 133 101 105 

 1260  Nenaslovljena direktna pošta 48.519.606  588.657.649 44.880.517 580.371.587 580.283.30
1 

92 99 100 

 1270  Naslovljene, delno nasl. publikacije 1.761.840  18.753.177 1.730.422 18.524.770 17.631.734 98 99 105 

 1280  Nenaslovljene publikacije, priloge 2.088.932  21.788.808 1.627.642 18.380.831 20.715.618 78 84 89 

 1283  Logistične storitve 39.411  460.682 59.804 691.643 844.842 152 150 82 

 1285  Jutranja dostava 753.021  9.275.710 703.858 8.731.365 9.080.414 93 94 96 

 1290  Ostale storitve v okviru drugih poštnih storitev 210.988  2.434.764 174.606 2.297.399 2.161.219 83 94 106 

 DRUGE STORITVE  - SKUPAJ  63.499.197  759.481.188 57.772.730 744.945.835 747.246.47
9 

91 98 100 

   - SKUPAJ  81.761.784  923.408.444 75.559.704 902.549.990 897.901.28
7 

92 98 101 

2                 

 2110  Poštne nakaznice 38.817  430.224 37.478 385.311 407.576 97 90 95 

 POŠTNE NAKAZNICE  - SKUPAJ  38.817  430.224 37.478 385.311 407.576 97 90 95 

 2270  Nova KBM (PBS) 375.729  4.508.313 482.784 4.563.482 4.485.510 128 101 102 

 Nova KBM (PBS)  - SKUPAJ  375.729  4.508.313 482.784 4.563.482 4.485.510 128 101 102 

 2310  Plačilni promet 1.444.725  17.152.490 1.386.670 16.284.227 15.327.696 96 95 106 

 PLAČILNI PROMET  - SKUPAJ  1.444.725  17.152.490 1.386.670 16.284.227 15.327.696 96 95 106 

 2410  Nova KBM 46.556  546.410 0 508.960 599.624 0 93 85 

 NOVA KBM - skupaj  - SKUPAJ  46.556  546.410 0 508.960 599.624 0 93 85 

   - SKUPAJ  1.905.827  22.637.437 1.906.932 21.741.980 20.820.406 100 96 104 

3                 

 3100  Telegrami 8.715  117.829 8.167 107.174 109.070 94 91 98 

 3300  Prodaja trgovskega blaga 1.196.365  12.304.923 192.358 6.079.644 12.509.507 16 49 49 

 3350  Prodaja komisijskega blaga 811.115  12.707.308 1.682.976 16.599.269 13.336.431 207 131 124 

 3400  Srečke, stave, loto 492.853  6.242.568 594.691 5.776.602 6.395.667 121 93 90 

 3500  Virtualne storitve 12.284  144.982 20.762 258.910 245.780 169 179 105 

 3800  Informacijske storitve (e-vročanje) 26  26 1.175 1.175 1.900.000 4519 4519 0 

 3900  Ostalo 174.102  2.203.971 150.678 2.037.628 2.079.960 87 92 98 

 OSTALE STORITVE  - SKUPAJ  2.695.460  33.721.607 2.650.807 30.860.402 36.576.415 98 92 84 

   - SKUPAJ  2.695.460  33.721.607 2.650.807 30.860.402 36.576.415 98 92 84 

SKUPAJ      86.363.071  979.767.488 80.117.443 955.152.372 955.298.10
8 

93 97 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


