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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je raziskati dejavnike, ki najmo neje vplivajo na razvojne možnosti 

za postavitev elektrarn na OVE. Zanima nas kaj pogojuje odlo itev za investicije v energetske 

objekte na OVE in kakšna je okoljska ozaveš enost potencialnih ponudnikov. Kako ob 

spremenjeni vlogi  planiranja in organiziranja dose i ve jo dodano vrednost v gospodarskih 

družbah potencialnih ponudnikov. V empiri nem delu je bila izvršena kvantitativna raziskava 

na osnovi vprašalnika med 105 gospodarskimi družbami, ki so lanice Energetske zbornice 

Slovenije. Z izidi iz raziskave smo potrdili, da ima stopnja ozaveš enosti o trajnostnem 

razvoju signifikantno pozitiven vpliv na dodano vrednost ponudnikov. Tudi drugo hipotezo o 

povezavi planiranja in organiziranja z dodano vrednostjo ponudnikov, smo potrdili. Izidi iz 

raziskave bodo uporabni za vse tiste, ki se ukvarjajo s planiranjem in organiziranjem ter 

vodenjem in kontroliranjem trajnostnega razvoja iz vidika obnovljivih virov energije. 

 

Klju ne besede: anketa, dodana vrednost, management, obnovljivi viri, ozaveš anje, 

trajnostni razvoj. 

SUMMARY 

The purpose of a thesis is to explore the factors that most strongly affect the development 

prospects for the installation of renewable power plants. We are interested in what makes the 

decision to invest in renewable energy facilities on and what is the environmental awareness 

of potential bidders. How the altered role of planning and organizing to achieve better value 

for money in companies of potential bidders. The empirical work was carried out quantitative 

research based on a questionnaire of 105 companies that are members of the Energy 

Association of Slovenia. The study confirmed that the level of awareness on sustainable 

development significantly positive impact on the value added providers. The second 

hypothesis about the connection of planning and organizing value-added service is confirmed. 

Results from the survey will be useful for all those involved in planning, organizing, 

controlling and manage the sustainable development in terms of renewable energy sources. 

 

Keywords: survey, value-added, renewable resources, management, education, sustainable 

development 
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1 UVOD 

V prvem poglavju bomo najprej predstavili obravnavan problem in teoreti na izhodiš a 

trajnostnega razvoja obnovljivih virov elektri ne energije. Nato bomo opredelili namen in 

cilje magistrske naloge ter formirali hipotezi. Sledi predstavitev izbranih metod raziskovanja 

teoreti nega in empiri nega dela in na ina obdelave podatkov. Na koncu uvodnega poglavja 

so dodane predpostavke in omejitve ter struktura magistrske naloge. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoreti na izhodiš a 

Obvladovanje (upravljanje in management) energetskih virov je strateško podro je v vsaki 

državi. V asu globoke recesije je bistvenega pomena, da se v družbi zavedajo omejenosti in 

minljivosti konvencionalnih neobnovljivih energentov, kot so npr. nafta, zemeljski plin in 

premog. Vedno bolj prihajajo v ospredje sonaraven in trajnostni razvoj ter management 

projektov in naravnega okolja, kjer je najve ji poudarek na obnovljivih virih energije (OVE) 

(Žitnik 2008). 

 

V Republiki Sloveniji (RS) smo se s podpisom kjotskega protokola zavezali, da bomo v 

prvem ciljnem obdobju, v letih od 2008 – 2012, zmanjšali emisije toplogrednih plinov vsaj za 

5% v primerjavi z referen nim letom 1990. V RS smo na podlagi direktiv EU sprejeli 

ambiciozen cilj, da do leta 2020 pove amo obseg rabe obnovljivih virov s sedanjih 16% na 

25%.  To so zelo visoki cilji, ki jih brez celovite energetske izrabe reke Save in Mure v celoti, 

ne moremo dose i (Žitnik 2008).  

 

S pomo jo simulacijskih orodij in ob upoštevanju razli nih scenarijev je mogo e dovolj 

natan no napovedati razmere v prihodnosti (Golob 2007). Sliko pa zamegljuje veliko število 

scenarijev, ki so potrebni, saj zaradi turbulentnih družbenih in gospodarskih razmer, ki 

nastopajo v realnem okolju in na energetskem trgu, ni mogo e z dovolj veliko verjetnostjo, 

enoumno napovedati le en scenarij. Tu se pojavlja cela vrsta vplivnih dejavnikov, ki jih je 

potrebno raziskati in upoštevati. Najve ja neznanka je hitrost vstopa elektri nih avtomobilov 

na trg in s tem zamegljena slika bodo e porabe elektri ne energije, ki naj bi ji proizvodnja 

elektri ne energije ves as sledila v realnem asu (Anderson2008).  

 

Ovire predstavljajo pritiski lokalnega okolja, ki se kažejo v številnih civilnih iniciativah, ki 

nasprotujejo vsakršnim posegom v prostor (Murray2007). 

 

V letu 2010 sprejeti direktivi je zahtevano, da naj bo vsaka stavba, zgrajena po letu 2021 

energetsko samozadostna (Direktiva 2009). Vsaka nova stavba bo prakti no tudi mala 

elektrarna. To naj bi pomenilo velik zasuk v organiziranosti in pojmovanju elektro-

energetskih sistemov. Nakazuje nujnost uvedbe t.i. »pametnega« ang. SmartGrids omrežja in 

ve jo vlogo lokalnih skupnosti in energetskih podjetij, ki naj bi na rtno razvijali možnosti za 
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novo energetsko infrastrukturo, pri emer je temeljno vodilo vzdržen trajnostni razvoj (Žitnik 

2008). 

 

Razmere na tržiš u so vedno bolj nepredvidljive in konkuren nost vedno ve ja.  Zato je 

potrebno nov proces, izdelek ali storitev ponuditi trgu pred tekmeci. V gospodarskih družbah 

naj bi nenehno generirali nove invencije in jih spreminjali v inovacije. Potrebno je sprotno 

spremljati spremembe in predvideti, kaj se bo spremenilo na trgu (Raši  in Marki  2008). 

Lastniki in managerji naj bi se zavedali, da je inovativno podjetje temeljno gonilo 

gospodarskega in celostnega razvoja vsake družbe (Schumpeter 1990).   

 

Ocenjujemo, da bodo gospodarske družbe, ki se ukvarjajo z OVE  v prihodnosti  bistvene pri 

snovanju nove energetske politike, ki bo temeljila na sonaravnem  trajnostnem razvoju. Zato 

bo v prihodnjem investicijskem procesu zelo pomembno upoštevati trajnostni razvoj in pri 

tem zagotavljati znosne posege v naravno, družbeno in ekonomsko okolje. Na elo trajnosti je 

ve plastno: ohranjati zdravo družbeno okolje in naravne vire za zadovoljevanje potreb 

prihodnjih generacij (Schumpeter1990).   

 

Prav tako pa nas prou evanje treh dejavnikov trajnostnega razvoja: okoljskega, družbenega in 

ekonomskega naj bi pripeljalo do razrešitev, ki so za posamezno sestavino okolja optimalne. 

Ta tri-dimenzionalnost je razlog, da se napredka ne da meriti le z ekonomskimi kazalniki, 

kajti njihova rast lahko temelji na pove anju socialne neenakosti, iz rpavanju naravnih virov 

ali pa slabšanju kakovosti naravnega okolja (Schumpeter1990).   

 

Trajnostni razvoj zato ozna uje vse izboljšave razmer za loveka, ne zgolj na podro ju 

gospodarsko–ekonomskega razvoja, ampak tudi na podro ju kakovosti življenja prebivalstva, 

vklju no s kakovostjo naravnega okolja in ohranjanjem naravnih virov za prihodnje 

generacije (R.A.V.E.Space 2006). 

 

Lahko re emo, da naj bi investitor nastopal kot u e a se organizacija, z inovativnimi pristopi, 

vendar naj bi prevzel družbeno odgovornost, ki z investiranjem in izgradnjo  objektov na 

OVE posega v obstoje e naravno okolje ter s tem predstavlja vplive sodobne družbe na 

trajnostni sonaravni razvoj. 

 

Družbeno odgovoren investitor presoja finan no mo  organizacije z vidika želene stopnje 

dodane vrednosti. Pozoren pa je tudi na to, ali v organizaciji upoštevajo okoljske in družbene 

standarde, ter kako razrešujejo okoljsko in družbeno problematiko. Osebne vrednote 

investitorja opredeljujejo njegovo strategijo, naložbene odlo itve in tudi naložbeni portfelj 

(Knez 2002).  
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Ne smemo pozabiti, da je prav gospodarska uspešnost  družb, ki se ukvarjajo z OVE  

bistvena, e pri akujemo, da bo v zadostni meri zmogla izpolnjevati še okoljski in družbeni 

dejavnik. Tako je spremljanje kazalnika dodane vrednosti na zaposlenega klju ni parameter, 

ki nam pove, kako inovativno in perspektivno organizacija posluje. Dodano vrednost na 

zaposlenega dobimo, e prihodku odštejemo stroške izdelkov, materiala in storitev ter ostalih 

poslovnih odhodkov ter dobljeno delimo s številom zaposlenih. Iz podatkov SURS-a je 

razvidno, da je bila povpre na dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah, 

zadrugah in samostojnih podjetnikih v letu 2010 33.137 EUR (SURS 2010). Objavljeni 

podatki o dodani vrednosti na zaposlenega, so bili izra unani na podlagi podatkov iz oddanih 

letnih poro il gospodarskih družb, skladov, zadrug in samostojnih podjetnikov. Omenjena 

poro ila na podlagi Zakona o gospodarskih družbah zbira Agencija Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve. 

 

Zanima nas intenzivnost planiranja in organiziranja za trajnostni razvoj OVE v organizacijah, 

ki so vklju ene v Energetsko zbornico Slovenije. Po našem vedenju na zgoraj navedeno 

tematiko še ni bilo opravljene nobene teoreti ne in empiri ne raziskave. Zaznani problem 

vidimo v tem, da na razpolago ni dovolj podatkov in informacij o bodo em razvoju 

elektroenergetskih objektov na OVE. Zato menimo, da ga je vredno raziskati. 

1.2 Namen in cilj raziskave ter temeljna teza 

Namen magistrske naloge je raziskati dejavnike, ki najmo neje vplivajo na razvojne možnosti 

za postavitev elektrarn na OVE ter podati smernice za izboljšanje stanja na podro ju 

strateškega razvoja. Zanima nas, kaj pogojuje odlo itev za investicije v energetske objekte na 

OVE in koliko elektrarn na OVE bi bilo potrebno v prihodnje zgraditi in s kakšno asovno 

dinamiko, da bo zagotovljena zanesljiva oskrba z elektri no energijo, ob spoštovanju privzetih 

mednarodnih okoljskih protokolov, direktiv EU in trajnostnega razvoja. Cilji magistrske 

naloge: 

•  V teoreti nem delu raziskave smo, po pregledu doma e in tuje relevantne strokovne 

literature in analizi sekundarnih dokumentov, predstavili pomen in razumevanje planiranja 

in organiziranja pri gradnji in vodenju elektroenergetskega sistema iz vidika trajnostnega 

razvoja. 

•  V aplikativnem delu magistrske naloge smo izvedli empiri no raziskavo ter prou ili 

pridobljene podatke, da bi ugotovili, kateri dejavniki najmo neje vplivajo na razvojne 

možnosti za postavitev elektrarn na OVE. 

•  Na podlagi ugotovitev iz teoreti nega in empiri nega dela raziskave smo zasnovali 

predloge za izboljšanje stanja bolj u inkovito na rtovanje energetskih objektov na OVE, 

njihovo povezovanje v virtualne elektrarne ter na podlagi opravljene raziskave podali 

predloge in priporo ila.   
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•  Temeljna teza raziskave je, da je podro je trajnostnega razvoja in obnovljivih virov energije 

v tesni korelaciji z dodano vrednostjo njihovin ponudnikov. Na osnovi temeljne teze smo 

postavili dve hipotezi, ki smo ju empiri no testirali v raziskavi. 

1.3 Hipoteze magistrske naloge 

Na osnovi teoreti nih izhodiš  in opisa problematike smo oblikovali slede i hipotezi:  

•  H1: Stopnja ozaveš enosti o trajnostnem razvoju ima signifikantno pozitiven vpliv na 

dodano vrednost. 

•  H2: Planiranje in organiziranje trajnostnega razvoja ima signifikantno pozitiven vpliv na 

dodano vrednost. 

1.4 Predstavitev raziskovalnih metod 

Magistrska naloga vsebuje teoreti ni in empiri ni del. Metoda dela v teoreti nem delu je 

temeljila na analizi in sintezi obstoje e strokovne literature doma ih in tujih avtorjev, s 

podro ja na rtovanja in prognoziranja elektroenergetskih sistemov, s poudarkom na OVE. V 

empiri nem delu smo uporabili kvantitativno metodo zbiranja podatkov in informacij. 

Raziskavo smo opravili na cenzusu 300 anketiranih v 75 gospodarskih družbah, ki so v letu 

2010 lanice Energetske zbornice Slovenije (EZS). Za zbiranje podatkov in informacij smo 

pripravili vprašalnik, ki smo ga posredovali na naslove omenjenih gospodarskih družb, s 

prošnjo, da ga izpolnijo vsaj štirje zaposleni (direktor, vodja razvoja, vodja investicij, vodja 

PR) ki v gospodarskih družbah, ki so lanice EZS delujejo na podro ju OVE in trajnostnega 

razvoja. Pri akovali smo 20-40 %  odzivnost tistih, ki jim bo poslan anketni vprašalnik. Z 

raziskavo smo primerjali razvojne možnosti za postavitev elektrarn na OVE. Prou ili smo 

možnosti za povezave v virtualne elektrarne, ki bi povezovale male proizvajalce znotraj 

elektroenergetskega sistema (EES). Zanimali so nas dejavniki, ki najmo neje pogojujejo 

odlo itev za izvedbo investicije v OVE. Podatke smo statisti no analizirali s pomo jo 

aplikacije SPSS in izdelali, faktorsko in regresijsko analizo. 

1.5 Struktura magistrske naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz štirih poglavij. Uvodno prvo poglavje zajema pojasnitve in 

navaja pristope k delu. Drugo poglavje obravnava opredelitev teoreti nih izhodiš , OVE in 

dodane vrednosti. Tretje poglavje je namenjeno empiri ni raziskavi, faktorski in regresijski 

analizi ter interpretaciji dobljenih izidov raziskave. etrto poglavje zajema povzetek 

celotnega dela, prispevek k znanosti, omejitve ter predpostavke ter predloge za nadaljnje 

raziskovanje. 
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2 TEORETI NI DEL 

Trg z elektri no energijo združuje elemente tržnega povpraševanja in ponudbe elektri ne 

energije in se nekoliko razlikuje od trgov drugih proizvodov in procesov. Razlog za razliko 

predstavlja dejstvo, da se elektri ne energije ne da shranjevati. Obenem poraba elektri ne 

energije naraš a, po drugi strani pa smo mislili, da bo vsemogo ni trg s samo regulacijo 

ustvaril pogoje za nadaljnji razvoj elektroenergetskih sistemov (Al-Alawi 2006). 

 

Dolgoro no na rtovanje proizvodnih elektroenergetskih sistemov je bilo z uvedbo tržnih 

na el umaknjeno na stranski tir. as pa je pokazal, da je bilo prvotno naivno pojmovanje trga 

elektri ne energije v marsi em preve  optimisti no. Izkazalo se je, da  trg sam od sebe ne daje 

dovolj spodbud, ki bi pognale želen obseg novih investicij. Te pa bi zagotavljale zanesljivo 

oskrbo široke potrošnje in gospodarstva z elektri no energijo ( uš 2010). 

 

Zato naj bi država preko ustreznih institucij spremljala stanje zanesljive oskrbe z elektri no 

energijo. Izdelovali naj bi se indikativni dolgoro ni na rti, ki so podlaga za argumentirano 

podeljevanje energetskih dovoljenj za nove proizvodne enote. Vse s ciljem, da bo tudi 

prihodnja oskrba z elektri no energijo na zadovoljivi ravni, tako za industrijo, transport, kot 

tudi gospodinjstva (Žitnik 2008). 

 

V R Sloveniji smo se s podpisom kjotskega protokola zavezali, da bomo v prvem ciljnem 

obdobju, v letih od 2008 – 2012, zmanjšali emisije toplogrednih plinov vsaj za 5% v 

primerjavi z letom 1990. Dejstvo je, da pred kjotsko obdobje nismo najbolje izkoristili, saj se 

je vedelo, da bodo mo no prizadeta predvsem ve ja termoenergetska podjetja in ve ji 

onesnaževalci ozra ja s toplogrednimi plini v industriji. Države EU so podjetjem  brezpla no 

razdelile emisijske kupone za ogljikov dioksid. V Sloveniji jih je dobilo okoli sto podjetij. S 

kuponi, ki so dovolilnice za izpuste, naša podjetja ne morejo služiti, saj so jih v skladu z 

državnim programom brezpla no dobila premalo. Torej ostaja le, da jih na trgu dokupijo od 

tistih, ki jih imajo preve , ali pa izvedejo ukrepe za zmanjšanje emisij. Protokol predvideva tri 

mehanizme: trgovanje z emisijami, skupna izvajanja in mehanizem istega razvoja. Ukrepi, s 

pomo jo katerih bomo izpolnili obveznosti iz protokola so predvsem pove anje energetske 

u inkovitosti, spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prehod na goriva z manjšo 

vsebnostjo ogljika (nizko oglji na družba) (Žitnik 2008). 

 

Zgodba o kjotskem protokolu v Sloveniji še zdale  ni poceni. Okvirna vrednost kupona za 

izpust tone ogljikovega dioksida znaša 20 €. V letu 2008 smo presegli izpuste ogljikovega 

dioksida za milijon ton. Na državni ravni to predstavlja letni strošek v velikosti 20 milijonov 

€. Poleg tega pa v vladnih krogih razmišljajo, da bi ta denar zbrali kar z dodatno obdav itvijo 

pogonskih goriv v splošni prodaji, kar bi ob predpostavki, da imamo v Sloveniji registriranih 

1,2 milijona osebnih vozil, pri emer v povpre ju vsako letno prevozi 15.000 km, podražilo 

gorivo za 2 centa na liter. To predstavlja neresen pristop in splošno obremenjevanje 
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davkopla evalcev, namesto, da bi onesnaževalci razmišljali o zniževanju toplogrednih 

izpustov ( uš 2010). 

 

V EU razmišljajo o sklenitvi novega svetovnega sporazuma o spopadanju s podnebnimi 

spremembami, ki bo za el veljati po preteku prvega ciljnega obdobja leta 2012 (Direktiva 

2009). 

 

V K�benhavnuje decembra 2009 potekala 14 dnevna podnebna konferenca pod 

pokroviteljstvom Združenih narodov (ZN). Pogajalci iz 192 držav lanic ZN so poskušali najti 

odgovor na vprašanje, kako do leta 2020 omejiti globalni dvig temperature, za najve  2° C, 

glede na predindustrijsko obdobje. Razpravljavci iz revnejših držav so izpostavili vprašanje, 

za koliko so razvite države pripravljene zmanjšati izpuste toplogrednih plinov? Še 

pomembneje pa je, v kolikšni meri sta Kitajska in Indija ter ostala hitro rasto a gospodarstva 

sposobna omejiti izpuste toplogrednih plinov. Kako bo razviti svet  finan no pomagal pri 

blaženju in prilagajanju na nov paket ukrepov (Mazi 2009)?  eprav v K�benhavnu voditelji 

držav niso sprejeli obvezujo ih sklepov, je klimatologom jasno, da je treba prepre iti  dvig 

globalne temperature za ve  kot 2 ° C. Za dosego tega cilja naj bi v razvitih državah glede na 

izhodiš no leto (1990) zmanjšali emisije za 25% do leta 2020 in kar za 80% do leta 2050 

(Mazi 2009). 

 

Smiselno je, da naprimer Indija pri razvoju presko i izrabo fosilnih goriv in raje uporablja 

obnovljive vire. Vse to naj bi pomagale pla ati bogate države zahoda. EU je predlagala 100 

milijard dolarjev letne pomo i do leta 2020 (Kopušar 2009).  

 

Izpusti toplogrednih plinov, zlasti CO2, po mnenju klimatologinje Kajfež-Bogatajeve,  

predstavljajo glavni vir segrevanja površja planeta. Tako je porast povpre ne globalne 

temperaturne meje za 2° C tista lo nica, po kateri se bodo, po ocenah znanstvenikov, za ele 

dogajati silovite in nenadzorovane  podnebne spremembe. V EU ocenjujejo, da bo v obdobju 

do leta 2020 potrebno kar 1,5 %  svetovnega BDP vsako leto nameniti za izvajanje ukrepov 

okoljske politike in spodbujanja OVE (Direktiva 2009). 

 

Zelo neprijetna je tudi zunanja podoba in mo no je okrnjena verodostojnost R Slovenije, ki se 

na mednarodnem parketu venomer zavzema za strožje okoljske zahteve, hkrati pa država ne 

zmore dose i niti osnovnega 5 % zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, glede na leto 1990 

v obdobju 2008-2012, kot se je obvezala leta 1997, s podpisom kjotskega protokola. Zavedali 

na bi se, da je naša zaveza  iz kjotskega sporazuma najve  18.551 tiso  ton CO2, že v letu 

2007 pa smo ga v ozra je izpustili 20.722, tako da bomo po ocenah strokovnjakov morali 

kupiti za najmanj 80 milijonov € kuponov za prekomerne izpuste, sicer nas akajo stroge 

kazni (Kopušar 2009).   
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Naša država je v aktualni Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije, v Zakonu o varstvu 

okolja, še posebej pa v Nacionalnem energetskem programu (NEP) zastavila visoke cilje, ki 

se odražajo v dvigu deleža obnovljivih virov energije (OVE) na 15 % v primarni energetski 

bilanci do leta 2015. Za dosego tega cilja je med drugim Ministrstvo za okolje in prostor 

(MOP) in v njegovi sestavi Agencija za u inkovito rabo in obnovljive vire energije zagotovila 

tudi konkretne finan ne spodbude oziroma subvencije (Žlahti  2009). 

 

To pa še zdale  ni vse. V R Sloveniji smo se na podlagi direktiv EU zavezali, da do leta 2020 

pove amo obseg rabe obnovljivih virov s sedanjih 16 % na 25 %. Tu pa se najbolj zapleta, saj 

brez energetske izrabe reke Save  in Mure tega cilja ne moremo dose i (Žitnik 2008). 

2.1 Planiranje in organiziranje 

Planiranje in organiziranje predstavljata prvi dve  izmed štirih funkcij menedžmenta oz. 

menedžerjev. V zadnjih letih je postalo preu evanje razli nih procesov menedžmenta v našem 

okolju zelo aktualno. Razlogov za to je ve . Razli ne komparativne analize ugotavljajo 

podobnosti in razlike z menedžerji v drugih državah. Profesionalizacija in razvoj strokovnega 

podro ja menedžmenta v našem okolju zahtevata nenehno preverjanje starih in novih 

spoznanj na tem podro ju. Toda vsa podro ja niso enako izpostavljena in v središ u 

zanimanja. Podro je, ki je v ospredju preu evanja, je proces  planiranja in organiziranja 

(Dimovski 2008). 

 

Menedžerji v organizacijah, ki so pod vse hujšim pritiskom in ki pod vplivom globalizacijskih 

procesov iš ejo vedno nove poti za dosego tržnih prednosti, se vse bolj zavedajo, da so 

njihovi sodelavci klju ni konkuren ni dejavnik. V procesu planiranja in organiziranja 

menedžment poskuša pridobiti posameznika za skupni napor pri doseganju konkuren nih 

prednosti organizacije. Pri iskanju na inov in poti, kako in na kakšen na in posameznika 

usmerjati k postavljenim smotrom in ciljem organizacije, imajo zelo pomembno mesto 

vrednote menedžerjev. Prav tako sta na in pristopa menedžerjev k planiranju in organiziranju 

v veliki meri povezana z njihovimi vrednotami (Dimovski 2008). Zaradi boljšega 

razumevanja je smiselno izraze predhodno opredeliti: 

•  Menedžment (Management) – zaokroža štiri temeljne funkcije: planiranje, 

organiziranje, vodenje in kontroliranje. Menedžment je v bistvu usklajevanje nalog in 

dejavnosti s postavljenimi cilji. Menedžment je morda najpomembnejša inovacija 

dvajsetega stoletja (Lipi nik 1998). 

•  Menedžer (Manager) – oseba, ki usmerja loveške in materialne vire ter vodi delo 

organizacijske enote npr. oddelka ali organizacije (Lipi nik 1998). 

•  Organizacija  oz. gospodarska družba – formalna definicija organizacije je, da je 

organizacija družbena entiteta, ki je usmerjena k smotrom in ciljem ter je namerno 

strukturirana. e definicijo še raz lenimo, ugotovimo, da »družbena entiteta« pomeni 

združbo dveh ali ve  ljudi, »usmerjena k cilju« pomeni, da je oblikovana za to, da 
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dosega nek izid, kot je na primer donosnost pri podjetjih in družbeno zadovoljstvo pri 

športnem kolektivu, »namerno strukturirana« pomeni, da so naloge in odgovornosti za 

njihovo izvršitev razdeljene po lanih organizacije. Ta definicija organizacije velja za 

vse organizacije – tako za profitno kot za neprofitno (Dimovski 2008). 

 

V organizaciji oz. gospodarski družbi so bistveni ljudje. Ti predstavljajo tudi najve jo 

vrednost gospodarske družbe, zato se dotikamo tudi  podro ja ravnanja s loveškimi viri. 

Management loveških virov (za kar se tudi pri nas uporablja angleška kratica HRM = human 

resource management) je celostni, proaktivni in ustvarjalni na in upravljanja in managementa, 

pridobivanja, izbire, razporejanja na delovna mesta, ocenjevanja in razvoja zaposlenih v 

organizaciji (Muršak 2002).  

 

Predstavlja tiste vidike obvladovanja, ki imajo opravka s loveško stranjo organizacije in z 

odnosi med organizacijo ter zaposlenimi. Na tem mestu je treba opredelit še en pojem in sicer 

razvoj loveških virov (HRD = human resource development): na rtovan in voden razvoj 

vrednot, etike, znanja, spretnosti in potencialov ljudi, ki delajo v neki organizaciji, v nekem 

poklicu, ali celotne nacionalne delovne sile. V angleš ini se najve krat uporabljata kratici 

HRD in HRM, ki ju vse pogosteje uporabljamo tudi v strokovnih besedilih v slovenš ini. 

HRD izhaja iz spoznanja, da so ljudje najpomembnejši vir, ki ga v organizacijah imajo. HRD 

vsebuje razvoj in pospeševanje motivacije, kompetenc in usklajevanje smotrov, ciljev in 

vrednot ter etike kot svoje poglavitno podro je delovanja. HRD je najve krat funkcija HRM 

(Muršak 2002). 

 

Razvoj planiranja in organiziranja je tesno povezan z razvojem gospodarjenja: problem 

izvedbe se je spremenil v problem usklajevanja, ki je obveljalo za temelj menedžmenta v 20. 

stoletju. Takrat se je za ela sistemati no razvijati tudi znanost o menedžmentu, vendar so se 

njeni zametki pojavili že v davni zgodovini. Prva znanja o planiranju in organiziranju segajo 

dale  nazaj v zgodovino stare Kitajske, Egipta in Mezopotamije in so vezana na velike 

organizacijske podvige kot so gradnja kitajskega zidu, egip anskih piramid in babilonskega 

stolpa. Zaradi skromno razvitih delovnih sredstev ti gradbeni dosežki ne bi bili mogo i brez 

menedžerskega znanja, kakršno je planiranje, organiziranje, vodenje in nadziranje. Zapise o 

posameznih primerih planiranja in organiziranja dela najdemo že pri starogrških piscih, na 

primer pri Aristotelu, Platonu in Ksenofonu. Razvoj držav, u inkovita organiziranost in 

njihova »konkuren na« prednost so vsebine, ki so nelo ljivo povezane z vodenjem in 

ravnanjem z ljudmi (Stare 2006). 

 

V preteklosti se je planiranje in organiziranje izrazito povezovalo z oblastjo, mo jo, vplivom, 

bogastvom in zato ni udno, da je bilo vedno obdano z avreolo misti nosti, skrivnostnosti, 

ne em, kar je zelo privla no, a so asno tudi nevarno, odmaknjeno in nedostopno vsakomur. 

Sodobna industrijska in poindustrijska družba je s to interpretacijo planiranja in organiziranja 
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že davno zaklju ila, vendar mu pridiha skrivnostnosti in dolo ene privla nosti ni nikoli 

odvzela. To je razumljivo,  saj planiranje in organiziranje ostajata tudi v sodobnih družbah, 

povezano z dolo eno distribucijo družbene mo i in s tem dostopnosti do virov (Kova  2008). 

Preu evanje planiranja in organiziranja je bilo vedno zelo zanimivo in aktualno podro je. 

Strokovna literatura z navedenega podro ja je zelo obsežna; izredno število znanstvenih in 

strokovnih ter poljudnih publikacij, ki vsako leto izide na to tematiko potrjuje veliko 

zanimanje za to podro je. V zadnjem desetletju se je zanimanje še stopnjevalo. Razlog za to je 

v pove ani organiziranosti sodobnih družb. Poindustrijske družbe so organizacijske družbe. 

Organizacije so vse navzo e in obvladujejo naše življenje. Z organizacijami, predvsem z 

njihovo celovito uspešnostjo in delno u inkovitostjo, je planiranje in  organiziranje tesno 

povezano. Povezanost poteka preko menedžmenta, ki je širši pojem od planiranja in 

organiziranja. Zato je razumljivo, da se vedno znova odpirajo vprašanja razsežnosti ter 

zakonitosti procesa planiranja in organiziranja in njihova razmejitev z menedžmentom (Kova  

2008). 

 

e želimo danes v poslu uspeti, najbrž ni bolj pomembne teme, kot je planiranje in 

organiziranje. Koncept planiranja in organiziranja se neprestano razvija v skladu s 

spreminjanjem potreb organizacije (Biloslavo2006). 

 

Preden za nemo govoriti o pomenu planiranja in organiziranja za organizacije, je treba 

opredeliti, kaj planiranje in organiziranje sploh je in kako ga razli ni avtorji definirajo oz. 

opredeljujejo. Za bolj podroben prikaz in celovitejše razumevanje planiranja in organiziranja 

je potrebno bolj natan no pogledati posamezne razsežnosti planiranja in organiziranja. 

Menedžment se je razvijal, tako kot mnoge druge znanstvene discipline, v praksi. eprav 

segajo dolo ena znanstvena izhodiš a menedžmenta v devetnajsto stoletje (elementi 

menedžmenta so, kot smo že omenili, prisotni skozi celotno zgodovino loveštva), se je 

sistemati en razvoj sodobnega menedžmenta kot znanstvenega podro ja za el v za etku 

prejšnjega stoletja. Najbolj znan strokovnjak na podro ju menedžmenta Drucker je trdil, da je 

za etek razvoja menedžmenta, z elementi, kot jih poznamo danes, v asu okoli prve svetovne 

vojne  (Kova  2008). 

 

Menedžment kot planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje se je za el kot družbena 

tehnologija in strokovna disciplina mo neje uveljavljati pred manj kot petdesetimi leti zlasti v 

Zahodni Evropi in ZDA. V teh petdesetih letih je menedžment doživel velik razvoj na vseh 

podro jih lovekovega delovanja. Tudi danes je menedžment še vedno eno najbolj dinami nih 

podro ij, ki ga prou ujejo in raziskujejo mnogi avtorji. V sodobnem pomenu je eden 

temeljnih pojavov, ki so zaznamovali 20. stoletje. V 21. stoletju govorimo o procesu 

menedžmenta. Sestavljajo ga funkcije planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja 

virov, ki jih imajo v organizaciji na voljo. V vsaki organizaciji potrebujejo ljudi, menedžerje, 
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ki opravljajo specifi ne naloge menedžmenta: na rtovanje, organiziranje, vodenje in 

kontroliranje  (Dimovski 2008). 

 

Preu evanje menedžmenta je znanstvena disciplina. Je uporabna znanost in veda, ki gradi na 

spoznanjih cele vrste drugih znanosti, naravoslovnih in družboslovnih (Možina 2002). 

Povezuje, posplošuje in prilagaja njihove izsledke v menedžment. Z razvojem gospodarjenja 

se nujno spreminja tudi menedžment. Spreminja se na in dela menedžmenta, spreminjajo se 

njegove metode ali tehnike. Dejavnost menedžmenta ni povezana le z uravnavanjem 

gospodarskih organizacij, temve  je navzo a vsepovsod: v družini, v vojski, v nepridobitnih 

organizacijah in podobno (Možina 2002).     

 

Poleg tega, da je menedžment znanost, ki je sestavljena iz mnogih znanstvenih disciplin, je 

menedžment družbena funkcija, pogojena s kulturo, vrednotami in navadami družbe. Tako je 

lahko glede na vzpostavljen družbeni sistem v državi razli no definiran (Florjan i  

2004).Termin menedžment, kot ga povzemamo iz angleške literature, izhaja iz dobe 

Shakespeara, tj.iz šestnajstega stoletja, njegov izvor ima latinske, italijanske in francoske 

korenine. Iz latinš ine povzema »manus«, kar pomeni roko in mo , iz italijanš ine povzema 

»maneggiare«v kontekstu upravljanja lastnine in poslov. Iz francoš ine povzema 

»manegerier«, kar ima podoben pomen. Angleško ina ico glagola »to manage« je mo  prvi  

zaslediti leta 1561, samostalnik »manager« leta 1588, leta 1589 pa »management«. Od takrat 

je beseda menedžment pridobivala na pomenu in posledi no uporabi v praksi. Oxfordski 

slovar angleškega jezika pravi, da je bila beseda menedžment v modernem smislu prvi  

uporabljenaleta 1670. Pomenila je »poslovoditi« (ravnati) posle (to handle), za razliko od 

njenega prvotnega pomena, kjer je imela širši, bolj splošen pomen ravnanja, kot je na primer 

uvanje živali in vzdrževanje hlevov. Kakorkoli, danes govorimo o modernem menedžmentu 

kot fenomenu 20. stoletja. Še ve , soo amo se z izzivi obvladovanja organizacij v 21. stoletju, 

kjer govorimo o procesu menedžmenta (Dimovski 2002). 

 

Latinski izvor neposredno kaže tudi hrvaški izraz »rukovodjenje«. V ve ini razvitih držav se 

uporablja angleška beseda management. Uporablja se tako v vsakdanjem pogovornem jeziku 

kot v strokovnih publikacijah. Prevode besede management lahko zasledimo skoraj v vseh 

jezikih. So asno pa lahko opazimo, da se v velikem številu razvitih držav npr. v državah z 

nemško govore ega podro ja, uporablja angleški termin management. Tudi v našem 

prostorusmo se v preteklosti sre evali s poskusi nadomestitve pojma management z besedno 

zvezo upravljanje in vodenje. Pozneje se je uveljavili še termini »ravnateljstvo«. Veliko 

strokovnjakov, ki se ukvarja s podro jem menedžmenta, pa uporablja izraz management. 

Toda težav zaradi razli nih prevodov in nekonsistentne uporabe posameznih terminov je v 

našem prostoru veliko. Posebno zmedo vnaša medsebojna zamenjava in pogosto uporaba 

pojmov menedžment in vodenje kot sinonimov (Kova  2008). 
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Za nadaljnje razumevanje naloge je pomembno, da si ogledamo nekatere opredelitve 

menedžmenta, ki vklju ujejo na ine sodelovanja med ljudmi pri njihovem delu. Takšno 

opredelitev najdemo v Dictionary of Personnel & Human Resource Management, ki pravi, da 

je menedžment proces, s katerim poskušamo dose i smotre in cilje organizacije na im bolj 

u inkovit na in. Druga definicija govori o tem, kdo je menedžer. To je oseba, ki usmerja 

loveške in materialne vire ter vodi delo organizacijske enote, oddelka ipd. ali organizacije. 

Nekoliko druga e pa je definiran menedžment v Business Dictionary; menedžment so ljudje, 

ki kolektivno ali individualno odgovarjajo, da posel »te e« ali organizacija deluje. Posebej pa 

je poudarjeno, da se menedžment po navadi deli na specifi ne dele, kot so menedžment 

trženja, menedžment financiranja, menedžment proizvajanja, menedžment kadrov itd. e 

povzamemo iz obravnavanih definicij, ugotovimo, da je menedžment ve namenska beseda, ki 

se uporablja za razli ne namene. Z njo ozna ujemo ljudi in posameznike, na in ravnanja, 

procese in še kaj. Zato je raba besede menedžment zelo ob utljiva, saj ne vemo zmeraj, na kaj 

oseba, ki jo rabi, misli (Lipi nik 1998). 

 

Kljub vsakodnevnemu pojavljanju pojmov menedžment in vodenje oziroma menedžer in 

vodja je še vedno prisotno pomanjkljivo razumevanje ali celo popolno nerazumevanje obeh 

pojmov. Kot smo že omenili, se vsebinsko nerazumevanje pojmov menedžmenta in vodenja 

kaže v njunem pogostem ena enju. Razlika med njima obstaja in izhaja predvsem iz nalog, ki 

jih je treba opraviti. Najpogostejši vzrok nerazumevanja je neustrezno razlikovanje med 

dejavnostjo, ki se nanaša predvsem na opravljanje poslov, oziroma dejavnostjo, ki se nanaša 

na ljudi. V angleš ini se ta razlika kaže kot razlika med »to lead« (voditi) in »to manage« 

(voditi, upravljati). Med druge vzroke lahko štejemo tudi nekriti no prevajanje tuje, predvsem 

angleške, literature in v zvezi s tem ponovno nerazumevanje angleškega izraza 

»management« (Lipi nik 1998). 

 

Stare (2006) v pregledu podro ja navaja, da sodobni viri naštevajo predvsem naslednje štiri 

temeljne funkcije menedžmenta: planiranje, organiziranje, vodenje in nadziranje. Po 

Lipi niku se menedžment sestoji iz naslednjih štirih procesov: planiranja (nanaša se na 

ustvarjalno dolo anje smotrov in ciljev), organiziranja (nanaša se na pripravo vseh virov,da bi 

lahko dosegli za rtane cilje), vodenja (nanaša se na ljudi in njihove zmožnosti - v okviru tega 

procesa se poskuša vplivati na ljudi, jih usmerjati, da bi delo opravili kar najbolje), 

ocenjevanja (po prehojeni poti se ocenjujejo izidi dela). Ve ina avtorjev, poleg zgoraj naštetih 

tudi Rozman, Koletnik, Kova , Možina, Armstrong, Drafti in Vecchio, proces menedžmenta 

opredeljuje kot sestav štirih temeljnih funkcij: planiranja, organiziranja, vodenja in 

kontroliranja (Dimovski 2008).  

 

Nekateri temeljnim funkcijam dodajo še funkcijo kadrovanja (Ferrell, Hirt) (Dimovski2008), 

informiranja, koordiniranja, motiviranja (Kralj 2005).  
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Razvidno je, da pri navajanju nalog menedžmenta prihaja med razli nimi avtorji do razlik. 

Pritem ne gre toliko za vsebinske razlike v pojmovanju menedžmenta, ampak bolj za razlike 

pri razumevanju funkcij, ki smo jih že našteli (planiranje, organiziranje, vodenje, 

kontroliranje), deloma tudi za njihovo prekrivanje. Funkcije menedžmenta so na razli nih 

ravneh organiziranosti menedžmenta in tudi v razli nih situacijah razli no poudarjene. 

Poznamo torej razli ne ravni organiziranosti menedžmenta in glede na to tudi razli na znanja, 

ki jih menedžerji na razli nih ravneh organiziranosti potrebujejo za uspešno delo. V 

organizacijah lo imo tri ravni organiziranosti menedžmenta: nižji, srednji in vršni 

menedžment. Vsak od njih je odgovoren za svoje podro je dela znotraj organizacije. Nižji 

menedžment (navadno ga predstavljajo vodje v proizvajanju: vodje delovnih skupin, 

oddelkovodje ipd.) za neposredno proizvajanje, srednji menedžment (v organizaciji ga 

predstavljajo vodje ali direktorji raznih služb, sektorjev in podro ij (v nadaljevanju: 

organizacijskih enot): npr. proizvajanje, trženje, financiranje, kadrovsko podro je itd.) za 

poslovne funkcije, službe in sektorje, vršni menedžment (predstavljajo ga direktorji podjetja 

ali druge organizacije, predsedniki uprave, izvršni direktorji ipd.) pa za celotno podjetje ali 

drugo organizacijo (Jakopec 2007). Jakopec (2007) tudi ugotavlja, da naj bi imel vršni 

menedžer naslednja znanja: 

•  iz stroke ( esar se je nau il, ko se je pripravljal na poklic – znanja o postopkih, 

tehnikah, metodologijah, pravilih ipd.); 

•  o ljudeh in med loveških odnosih (znanja iz komuniciranja, razreševanja zadev, 

pogajanja, vrednotenja, vodenja ipd.); 

•  znanja o obvladovanju sistemov (vizija, poslanstvo, strategija, razreševanje zadev ipd). 

 

Kratek pregled definicij menedžmenta kaže, da se ve ina avtorjev, ki prou ujejo menedžment, 

strinja s tem, da je menedžment proces uporabe virov za doseganje smotrov in ciljev oz. 

proces doseganja smotrov in ciljev v organizaciji s pomo jo funkcij planiranja, organiziranja, 

vodenja in kontrole. Avtorji se deloma razlikujejo v številu in vsebini glavnih funkcij, ki jih 

pripisujemo menedžmentu. Nekateri razumejo vlogo menedžmenta v širšem smislu tudi kot 

dejavnost upravljanja, drugi pa v ožjem smislu in ga že ena ijo z vodenjem. Tudi v našem 

ekonomsko socialnem okolju je razumevanj podro ja funkcij menedžmenta skoraj toliko kot 

avtorjev, ki se z njim ukvarjajo. Poudariti pa je potrebno, da so pri starem konceptu 

razumevanja menedžmenta omenjene funkcije strogo opredeljene kot lastne zgolj 

menedžmentu na razli nih ravneh organiziranosti organizacije. Pri novem konceptu 

menedžmenta pa je poudarjeno predvsem sodelovanje in vloga menedžerja pri angažiranju 

podrejenih (Jakopec 2007). 

 

Da bi preživele v globalni ekonomiji, morajo organizacije in menedžerji osvojiti spretnosti 

insposobnosti, da z novimi pristopi ohranijo eno svojih temeljnih potreb, to je potrebo po 

obvladovanju vedenja zaposlenih, potrebo po merjenju in doseganju izidov, vendar z ve  
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notranje kooperacije kot tekmovanja, ve  poslušanja kot govorjenja, ve  podpiranja kot 

obvladovanja  (Merka  Skok 2005). 

Drucker, guru menedžmenta, definira tri naloge menedžmenta, ki so enako pomembne v 

razli nih organizacijah pa naj gre za profitno naravnane organizacije (podjetja) ali neprofitne 

organizacije (institucije s podro ja zdravstva, kulture, znanosti ipd.). Naloge menedžmenta so: 

•  definirati specifi ne cilje in poslanstvo organizacije, 

•  skrb za produktivnost dela in dosežke zaposlenih, 

•  skrb za družbeni vpliv in družbeno odgovornost organizacije. 

 

Vse tri naloge naj bi potekale isto asno znotraj vsake aktivnosti menedžmenta. Težko je 

izpostaviti, katera naloga je pomembnejša, katera zahteva od menedžerjev ve  sposobnosti / 

kompetence (ki so veš ine in znanja) za katero so potrebna ve ja pooblastila. Ekonomski 

vidiki menedžmenta so pri pridobitnih organizacijah prvi, saj so osnovni razlog za njihov 

obstoj in delovanje. Pri prizadevanju za te cilje pa ne smemo zanemarjati organiziranosti dela 

in vodenje zaposlenih ( e je organiziranost slaba in so zaposleni slabo vodeni, bodo tudi dobri 

ekonomski izidi izostali). Podobno tudi zanemarjanje družbene odgovornosti podjetja do 

zunanjega okolja postopno uni i podporo okolja podjetju in posledi no tudi podjetje samo. 

Podjetja in tudi druge organizacije imajo navadno ve  smotrov in ciljev. Celo velike 

mednarodne korporacije med svojimi smotri in cilji poleg ekonomskih, navajajo tudi socialne 

(zadovoljstvo zaposlenih, skrb za osebni razvoj posameznikov, zdravo delovno okolje ipd.), ki 

naj bi jih menedžment ohranjal v ravnovesju z ekonomskimi. Menedžment je prvenstveno 

naravnan k usmerjanju drugih v izvrševanje dodeljenih nalog, pri vodenju pa je poudarek na 

sposobnosti vplivanja na tiste, ki opravljajo neko nalogo (Bernik 2000). 

 

Ker je planiranje in organiziranje eden klju nih managerskih izzivov, so se v Sociusu odlo ili 

raziskati, kakšna je njegova kakovost v slovenskih podjetjih in katere so  veš ine, ki so in 

bodo klju ne za uspešno delo vodilnih. Raziskava, ki je potekala v 59 organizacijah je odkrila, 

da je sistemati en razvoj vodij v povpre ju na dokaj nizki ravni. Marsikje namre  pogosto 

razvijajo »ad hoc« kompetence, ki niso strateško naravnane in ne prispevajo k uresni evanju 

vizije in dolgoro nih ciljev podjetja ali druge organizacije. Ciljne vodstvene kompetence 

vodilnih (znanje in veš ine) so dolo ili le v dobri polovici podjetij (54%); podatke o njihovih 

dejanskih kompetencah pa ima še manjši delež. Informacije o kompetencah najpogosteje 

pridobivajo z letnimi razgovori, izbirajo pa tudi druge metode. Pomembnosti vodenja vodilnih 

kadrov se bolj zavedajo v ve jih podjetjih, ki tudi precej bolj sistemati no skrbijo za njihov 

razvoj. Za razvoj vodstvenih kompetenc uporabljajo predvsem interne programe. Pri izbiri 

izvajalcev prevladuje poznavanje poslovnega procesa in dejavnosti (65%), dobra tretjina 

anketirancev pa upošteva predvsem stroškovno u inkovitost. Ta delež izstopa pri podjetjih v 

državni lasti, kar kaže da ima cena še vedno pomembno vlogo pri izbiri. Za podjetje, ki iš e 

zunanje izvajalce, je najbolj pomembna kakovost dela. Presenetljivo je, da kar (69%) podjetij 

za klju ne vodstvene položaje ne vzgaja naslednikov, kar ni dobro. Pri akovati je, da bo 
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na rtovanje nasledstev ena od prednostnih nalog na vodstvenem podro ju. Ve ina 

anketirancev (85%) ugotavlja, da na in vodenja prispeva k doseganju vizije in ciljev podjetja; 

to kaže na zavest, da je uspešnost podjetja odvisna od njihovega na ina vodenja. Vendar pa 

dobra tretjina (38%) sodelujo ih meni, da klju ni posamezniki nimajo dobro razvitih 

vodstvenih kompetenc. Odlo ilna kompetenca vodij v današnjem asu je, kot ugotavljajo 

anketiranci, ciljno usmerjeno delovanje in jasna vizija, velik pomen pripisujejo tudi 

naklonjenosti spremembam in komunikacijskim veš inam. Visoko se uvrš ajo še sposobnost 

odlo anja in upravljanja, treniranja in svetovanja sodelavcem, obvladovanje konfliktnih 

situacij in kreativno razmišljanje. Ugotovitve so naslednje: slovenski menedžerji imajo velik 

razvojni potencial. Praviloma so zelo lojalni svoji organizaciji in njihove sposobnosti je tako 

mo  dobro uporabiti v skupno korist. Slovenski menedžerji imajo visoke zahteve do sebe. To 

se izraža bolj pri njihovem kakovostnem delu v svoji stroki in manj v njihovi menedžerski 

vlogi, eprav jim teoreti nega znanja o vodenju ljudi ne manjka. Avtorji raziskave opozarjajo 

na premajhno dejavnost menedžerjev v njihovi klju ni vlogi voditeljev ljudi. Njihovi 

podrejeni jih ne utijo kot prave vodje, saj so v tej svoji vlogi negotovi in se izogibajo 

vodstvenim potezam (Cimerman 2003). 

 

Vzrok tega pa je, da ljudje še vedno marsikje prihajajo na menedžerska mesta zaradi 

avtomatizma napredovanja. Posledica tega je, da dobri strokovnjaki pogosto napredujejo v 

slabe menedžerje, ki se pretežno ukvarjajo s svojo osnovno stroko, na ra un zanemarjanja 

strokovne vloge voditelja ljudi.  Med podro ji, ki jih slovenski menedžerji ne obvladujejo, je 

komuniciranje med najbolj kriti nimi. V nasprotju z dobrim poznavanjem svoje osnovne 

stroke pa med menedžerji mo no primanjkuje prakti nih veš in za vodenje ljudi. Na podlagi 

zapisanega lahko povzamemo, da imajo menedžerji slabo razvite vodstvene kompetence. 

Vodje naj bi se bolj usmerjati k ljudem, ne le k nalogam (Cimerman 2003). 

 

Drucker (1999) v knjigi » O menedžmentu« poudarja, da je vsakih nekaj sto let v vsej 

zgodovini Zahoda prihajalo do korenitih sprememb. V nekaj desetletjih se družba povsem 

preoblikuje – njen pogled na svet, njene temeljne vrednote, njene družbene in politi ne 

strukture, njena umetnost, njene klju ne institucije. ez pet – deset let bo vse druga e. Ljudje 

si sploh ne morejo predstavljati sveta, v katerem so živeli njihovi starši in v katerem so se 

rodili njihovi starši. V nadaljevanju nas Drucker opozori, da je naš as tako obdobje 

preobrazbe, le da tokrat ni omejena na zahodno družbo in zgodovino. Nadalje pravi, da je ena 

od temeljnih sprememb ta, da zahodna zgodovina ali zahodna civilizacija ne obstaja ve . 

Obstaja samo svetovna zgodovina in svetovna civilizacija. Ne moremo vedeti, kakšna bo 

prihodnost. Edino, kar je glede nje gotovo, je, da bo druga na od sedanjosti in nikakor ne 

njeno nadaljevanje. Živimo v asu vsesplošnih sprememb na politi nem, ekonomskem, 

demografskem, tehnološkem, ekološkem in eti nem podro ju in da naj bi zato poskušali 

oceniti in pripraviti svoje prilagoditve prihodnosti. e ho emo razumeti spremembe, do 
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katerih je prišlo pri vodenju, naj bi razumeli nekatere najpomembnejše spremembe v 

sodobnem svetu (Bernik 2000). 

 

V zadnjih nekaj desetletjih je svetovno gospodarstvo doživelo izjemen razvoj. V kmetijskem 

gospodarstvu je zemlja pomenila bogastvo. V proizvodni ekonomiji je to pomenilo 

sposobnost proizvajanja dobrin: kapital in oprema, stroji in razne surovine. V obeh primerih je 

bogastvo razumljeno kot nekaj materialnega in ne umskega, kot fizi no dobrino torej, ne pa 

kot znanje in informacije. S pojavom informacijske družbe, materialne dobrine pomenijo vse 

manj, znanje in nove zamisli pa pomenijo skorja vse. Umsko delo je kot prevladujo a 

dejavnost zaposlenih nadomestilo fizi no delo. Za sodobni svet so zna ilne hitre spremembe, 

pospešen znanstveni in tehnološki razvoj in velika tekmovalnost. Vsi vemo, da takšen razvoj 

ustvarja zahteve po višjih ravneh izobraževanja in u enja, kot so bile potrebe v prejšnjih 

generacijah. Takšen razvoj ustvarja tudi nove psihološke zahteve, in sicer, ve jo sposobnost 

inovativnosti, samonadzora in osebne odgovornosti, kar pa ne velja samo za ljudi na vodilnih 

položajih, temve  na vseh ravneh organiziranosti organizacije. V današnjih organizacijah od 

zaposlenih ne zahtevajo le višje ravni znanja in spretnosti, pa  pa tudi višjo raven 

neodvisnosti, samozadostnosti, samozaupanja in iniciativnosti (Bernik 2000). 

 

Svet doživlja velikanske spremembe. V zadnjih treh desetletjih prejšnjega stoletja je 

industrijska družba prešla v svojo pozno oz. poindustrijsko fazo. V njeni strukturi je prišlo do 

ve jega števila med seboj povezanih sprememb, ki jo temeljito preoblikujejo (Udovi  2008). 

Prvi ve ji šok je industrijska družba doživela z naftnimi šoki v 70. letih. Šlo je za nedvomno 

opozorilo, da energetski in drugi naravni viri niso neomejeni. Model rasti, ki je temeljil na 

odpiranju novih in novih tovarn, ki so zahtevale dodatno energijo in surovine za proizvajanje 

proizvodov (izdelkov, storitev ali procesov) razmeroma slabe kakovosti, dostopnih množi ni 

porabi, je bil postavljen pod vprašaj. Proizvajanje v razvitih zahodnoevropskih državah je bilo 

ogroženo tudi zaradi edalje ve jega pomanjkanja delovno sposobnega prebivalstva, ki je bilo 

sicer nizko kvalificirano. Zato so že v 60. letih za ele spodbujati imigracijo delavcev. Treba je 

dodati, da sta množi no proizvajanje in poraba z izrabljanjem naravnih virov ter odpadki, ki 

sta jih ustvarjali, za eli vse bolj ogrožati naravno oz. življenjsko okolje. Še vedno, tako kot v 

industrijski dobi, prevladuje na elo napredka. Narava je objekt, ki ga lovek izrablja, misle , 

da ga ima v oblasti ali da se lahko z naravo »bori«. Ljudje se doživljajo, kot da so središ e in 

vrhunec vsega dogajanja. lovek ni del celote, temve  je najboljši in najpomembnejši del, ki 

ima zaradi svoje evolucije pravico »upravljati« z drugo naravo. Odnos loveka do naravnega 

okolja ogroža naravo, rastlinske in živalske vrste. Generatorja rasti v svetu sta kapital in 

populacija. Vse ve  prebivalcev in naraš anje kapitala pospešuje porabo naravnih virov, 

surovin in energije ter ustvarja se vse ve  odpadkov. Ravnanje loveka z naravo je obarvano z 

na eli kapitala. Odraz tega je segrevanje ozra ja, širjenje puš av, taljenje ledenikov. 

Problemi, ki so nastali zaradi prevelikega izkoriš anja naravnega okolja, so botrovali iskanju 

razrešitev za ekološke probleme in razvoju misli o trajnostnem razvoju – razvoju, ki zadosti 
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sodobnim potrebam, ne da bi ogrožal možnosti prihodnjih rodov, da zadostijo svojim 

potrebam (Udovi  2008). 

 

Razvojna paradigma se je tako za ela spreminjati: od rasti k razvoju, od delovno in kapitalsko 

intenzivne k proizvajanju, ki temelji na znanju. Omejene vire je potrebno bolje izrabljati, iz 

surovin je potrebno z manj energije ustvariti ve  kakovostnejših in trajnejših izdelkov, storitev 

in procesov, ki manj obremenjujejo okolje (Udovi  2008). 

 

Prav tako je postalo o itno, da je najve  razvojnega potenciala v ljudeh, ki kot nekvalificirani 

in polkvalificirani delavci svojih loveških virov niso mogli niti razviti niti uporabiti. 

Možnosti za razvojni obrat so se pokazale v uporabi ve  znanja in to je bilo razumljeno kot 

potreba po višji stopnji izobrazbe ter kvalificiranosti zaposlenih. Tako je bila neposredno 

spodbujena širitev izobraževanja in usposabljanja, ki se nadaljuje v smislu zahtev po 

vseživljenjskem u enju (Svetlik 2005). 

 

Hkrati z naravnimi so na spreminjanje razvojne paradigme vplivali tudi socialni dejavniki. Ob 

naraš ajo i življenjski ravni se je potrošniška družba spreminjala v družbo izobilja. eprav so 

proizvajalci s standardizacijo izdelkov, storitev in procesov skušali standardizirati tudi 

potrošnike, je bilo slednjim to vse manj vše . Vse ve  si jih je želelo in tudi lahko privoš ilo 

izdelke, storitve ali procese po svoji meri ter okusu. Potrošnik je postal kralj in proizvajalci 

naj bi sledili njegovim zahtevam. Proizvajanje se spreminja od množi ne in velikoserijske v 

vse bolj maloserijsko ter individualizirano, prilagojeno konkretnim naro nikom, pogosto 

vklju enim že v snovanje in nastajanje novih izdelkov, storitev ali procesov (Svetlik 2005). 

Obstaja pa še en pomemben dejavnik spreminjanja razvojne paradigme. To je globalizacija, ki 

vse bolj povezuje svet v nedeljivo gospodarsko, politi no in celo kulturno celoto. Proizvajalci 

jo doživljajo kot pove anje konkurence in naraš ajo o koli ino sprememb v tehnologijo. Po 

drugi strani pa za proizvajalce pomeni enak dostop do energije, surovin, tehnološke opreme in 

financ. Tisto, kar jih še vedno postavlja v neenak položaj, je dostopnost loveških virov. 

Ljudje so prostorsko manj mobilni celo v okviru Evropske unije, ki je proglasila »Evropo brez 

meja«. Tam, kjer bi zaradi ekonomskih in socialnih razlogov lahko prihajalo do ve je 

mobilnosti, pa to omejujejo administrativne ovire (Svetlik 2005). 

 

Globalizacija se je za ela v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je naftna kriza 

izpostavila vprašanje o mo i »razvitega Zahoda«. S padcem Berlinskega zidu se je kon ala 

delitev sveta na kapitalizem in socializem, z novimi razmerami v vzhodnih državah se je 

odprla pot globalizaciji. Globalizacija je »proces, pri katerem transnacionalni kapital križa 

nacionalne države in oblikuje razli ne vplive mo i (Kralj 2005).  

 

Med posledice globalizacije štejejo ve jo ekonomsko tekmovalnost, socialne razlike, manjšo 

družbeno solidarnost, izni evanje kulturnih razlik. Med pozitivne posledice sodijo 
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uveljavljanje lovekovih pravic, svoboda gibanja, univerzalizem ne glede na kulturne in 

ekonomske razlike. V tretjem tiso letju smo pri a številnim spremembam, ki dajejo slutiti, da 

se nekako »vra amo k loveku« (Udovi  2008). 

 

Zaradi naštetih ekonomskih in tržnih sprememb potekajo številne spremembe tudi v pogledu 

na razvoj zaposlenih. Organizacije so si enotne, da morajo skrbeti za nenehen razvoj in 

izboljšanje sposobnosti zaposlenih; da morajo ve  pozornosti namenjati oblikovanju vrednot 

in stališ  zaposlenih do dela; da morajo delo prilagoditi zaposlenim ter da morajo pridobiti 

ve  znanja o vedenju zaposlenih, o njihovem ustvenem svetu in vrednotah, ki jih vodijo. 

Organizacije tako s ciljem pove anja dobi ka ali golega preživetja uvajajo nove 

organizacijske strukture. Toge hierarhi ne strukture izginjajo, nadomeš ajo jih sploš ene 

organizacijske strukture, ki uvajajo projektno delo, pri emer odgovornost prehaja na 

zaposlenega. Razlike med menedžerji (vodji) in zaposlenimi pa po asi izginjajo, tako ima 

vsak svojo prepoznavno vlogo v dodajanju nove vrednosti izdelkom, storitvam  ali procesom 

(Bre ko 2006). 

 

Tako kot se spreminja gospodarska stvarnost, se spreminja tudi narava dela. Delu namenjamo 

vse ve  asa, kar se zdi spri o pove anja brezposelnosti, krajšanja delovnega asa, uvajanja 

dela »part – time«, dela na domu, protislovno, vendar pa v praksi opažamo, da skušajo 

organizacije opraviti im ve  dela z manj asa in manj zaposlenimi. Industrijske spremembe 

so povezane s paradoksi, še posebej v Evropi. Na socialno ekonomski ravni ve ja delovna 

produktivnost in u inkovitost vodi v izgubo delovnih mest. eprav je po drugi strani tudi 

logi no: manj ljudi naredi ve . Nadalje se ugotavlja vse ve  neenakosti in skrajnosti. 

Organizacije so pripravljene nagrajevati vrhunsko delo, za rutinsko pa so nagrade pi le, tako 

delo ni cenjeno in ustrezno ovrednoteno. Nova ekonomija prisega na inovativnost, ki jo dobro 

pla uje, rutine pa ne ceni in jo slabo pla uje. Želeli bi zaposlovati le vrhunske posameznike in 

tako z manj zaposlenimi narediti ve . Posledice takega pristopa so na obeh straneh enake. 

Tisti, ki imajo vrhunsko znanje, delajo ve , ker to organizacije od njih zahtevajo in 

pri akujejo. Tisti, ki pa so pla ani za rutino, naj bi si našli dodatno delo, da lahko vzdržujejo 

svoj materialni status – tako delajo ve  eni in drugi (Bre ko 2006). 

 

Treba je poudariti, da je delo povezano s lovekovo identiteto. Delo in delovno okolje imata 

pomembno vlogo pri vzpostavljanju medsebojnih vezi in strukture asa. V bližnji preteklosti  

je delovno okolje pomenilo okolje, v katerem so ljudje ustvarjali svoje socialne mreže. Poleg 

razmeroma stabilnih odnosov s skupinami sodelavcev so bili vir stabilnosti tudi poklici. Zdaj 

ni ve  tako. Na eni strani se pojavi brezposelnost, na drugi hitro spreminjanje dela in potreb 

po profesionalnem znanju. Delovni as je gibljiv, prav tako delovno mesto. Sodobni delavci 

imajo prenosni ra unalnik, ne potrebujejo ve  svoje pisalne mize in nimajo dolgotrajnega 

kroga sodelavcev. Vsa gibkost in nepredvidljivost ne prinašata le novih potreb po 

izobraževanju za delo, prinaša tudi nova obolenja. Poškodbe na delu zajamejo lovekovo 
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psihosfero. Tako je za današnji as zna ilna tudi velika fluktuacija zaposlenih, ki ne zdržijo 

ve jih pritiskov, zato iš ejo nove oblike dela. To so zlasti samozaposlenost, delo na domu, 

fleksibilne oblike zaposlovanja (Bre ko 2006). 

 

Z razvojem novih tehnologij se spreminjajo tudi kvalifikacije oziroma poklici. Hkrati so se 

prisiljeni spreminjati tudi posamezniki, ki bodo morali znati uporabljati nove tehnologije. 

Pri a smo hitremu pojavljanju novih poklicev in izginjanju tradicionalnih. Nekateri nazivi 

poklicev ostajajo enaki, vendar se njihova vsebina pogosto spreminja. Zastarevanje poklicev 

in s tem povezana hitra fluktuacija zaposlenih sta problem tudi z vidika planiranja in 

organiziranja. Prvi  v zgodovini se dogaja, da se je za ela zmanjševati relativna prednost 

izkušenj pred konkretnim znanjem. Ker je izobraževanje za vodstvene funkcije dolgo, znanje 

pa zastari že v desetih letih, bi bilo morda bolje, e bi na rtovali kariero tako, da bi vrhunec 

odgovornosti in kariere dosegli im bolj zgodaj, nato pa bi morali biti, zaradi zastarevanja 

znanja, pripravljeni sprejeti tudi druge zaposlitve (Udovi  2008). 

 

Za zdajšnje razmere lahko re emo, da se pove uje brezposelnost, potekajo prevzemi v izvedbi 

doma ih in tujih podjetij, nastajajo zasebna in družinska podjetja, življenjska doba organizacij 

se drasti no krajša, delo se spreminja, s tem pa tudi ljudje, njihove vrednote, prepri anja, 

življenjske usmeritve. To sili organizacije v vse bolj sofisticirane in individualne pristope 

zadovoljevanja razli nih ciljev in potreb. Organizacije vse manj potrebujejo zaposlene s 

parom fizi nih rok, temve  vse bolj njihove ideje, predloge in rešitve. Ekonomija znanja je 

povzro ila pravo hladno vojno znanja. Hitro se pove uje prepad med tistimi, »ki znajo«, in 

tistimi, ki »ne znajo«. Organizacije so na lovu za talenti, kar se kaže tudi v druga nem na inu 

nagrajevanja oziroma ustvarjanju vse ve jih razlik. Inovativnost se pla uje vrhunsko, rutina 

pa minimalno. Težnja po gospodarskem razvoju je sprožila daljšanje delovnega asa, hitro 

spreminjanje poklicev, hitro zastarevanje znanja, menjavo vrednot, koncept zaposlenosti se 

umika konceptu zaposljivosti. Tradicionalni poklici torej izginjajo in nastajajo novi. 

Množi nega zaposlovanja ni ve , tako da mora vsakdo poskrbeti zase. Mladi, ki izstopajo iz 

vloge študenta in stopajo na trg dela, morajo vložiti v iskanje prve zaposlitve veliko ve  truda 

kot neko , poleg tega pa pravzaprav ne vedo, kaj jih aka. Spoprijeti se morajo tudi z 

generacijskimi razlikami, razli nim sistemom vrednot in druga no kulturo. Biti kot 

posameznik konkuren en na trgu delovne sile pa navsezadnje ustvarja izrazito egocentri no 

okolje in družbo individualizma (Udovi  2008). 

 

Družba neoliberalisti nega kapitalizma, ki jo ozna uje kriza države blaginje (socialne države), 

prinaša hkrati ob utek odtujenost; predvsem pa zahteva od nas stalno odzivanje in u enje. 

Vplivi so mnogostranski in obsegajo vsa podro ja lovekovega življenja in družbenih 

odnosov, pri emer ni pomemben le ekonomski vidik, temve  tudi politi ni, socialni, kulturni, 

okoljski in drugi vidiki spreminjanja (Kova  2008). 
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Kako pa se spremembe v družbi odražajo v Sloveniji? V Sloveniji so bila devetdeseta leta 

razgiban as ob nastajanju nove države, spreminjanju politi nega sistema. Makro in mikro 

spremembe okolja (razpad Jugoslavije, uvedba tržno ekonomskega sistema, obsežne 

spremembe pravnega reda, lastninjenje podjetij, denacionalizacija, sanacije bank, 

reorganizacije dav nega sistema itd.) so bistveno spremenile pogoje delovanja slovenskih 

podjetij. Procesi prestrukturiranja, iskanja novih trgov, reorganizacije so izpostavila kvaliteto 

in pomen vseh zgoraj navedenih dejavnikov. Spreminjajo se zahteve potrošnikov, zunanji trgi 

in njihove spremembe z vidika majhnosti doma ega trga ostajajo danost, zato so zaposleni v 

podjetju postali pogoj uspeha posameznih ekonomskih subjektov.  Slovensko gospodarstvo, 

ki postaja vse bolj vpeto v globalno konkurenco, je z ekonomsko liberalizacijo in drugimi 

spremembami po osamosvojitvi doživelo pospešeno rast podjetništva z vidika nastajanja 

novih malih in srednjih podjetij ter dejstva, da je postalo malo gospodarstvo najhitreje rasto i 

del slovenskega gospodarstva. Za ta podjetja je zna ilna razmeroma hitra rast, ki prispeva k 

spreminjanju strukture slovenskega gospodarstva, po drugi strani pa ta podjetja zagotavljajo 

nova delovna mesta, ve jo u inkovitost, ve ji izvoz in nove izdelke. Tako nova kot tudi 

obstoje a podjetja so s svojimi izdelki usmerjena edalje bolj v medsebojno konkurenco na 

svetovnem trgu, kar od njih terja vedno ve ja vlaganja v raziskovanje in razvoj oziroma v 

znanje in nenehne tehnološke spremembe. Po drugi strani vse ve ja globalna mednarodna 

konkurenca prisiljuje tudi doma a podjetja k pove evanju konkuren nosti s poudarkom na 

nenehnem u enju, pa tudi k medsebojnemu povezovanju in združevanju. Vzporedno s hitrimi 

tehnološkimi spremembami in globalizacijo se je konkurenca v mnogih panogah 

internacionalizirala. Podjetja tekmujejo med seboj z globalnimi strategijami, ki vklju ujejo 

prodajo po vsem svetu, globalno pridobivanje surovin in sestavnih delov za proizvodnjo 

(Lipi nik 1998). 

 

Gospodarstvo Slovenije se torej vse bolj integrira v mednarodno gospodarsko okolje. Z 

uvajanjem podobnih oblik in tehnik dela, kot jih poznajo menedžerji v razvitih gospodarskih 

okoljih in z ustvarjanjem mednarodno primerljivih pogojev poslovanja se tudi pri nas vse bolj 

pojavlja potreba po razlagi in razumevanju ter primerjavi procesov na podro ju menedžmenta. 

V zadnjih letih je postalo preu evanje razli nih procesov menedžmenta v našem okolju zelo 

aktualno. Razlogov za to je ve . Razli ne komparativne analize ugotavljajo podobnosti in 

razlike z menedžerji v drugih državah. Profesionalizacija in razvoj strokovnega podro ja 

menedžmenta v našem okolju zahtevata nenehno preverjanje starih in novih spoznanj na tem 

podro ju. Toda poudarit je treba, da vsa podro ja menedžmenta niso enako izpostavljena in v 

središ u zanimanja. Tako kot drugod, je tudi pri nas za podro je planiranja in organiziranja 

manj zanimanja, kot za vodenje, ki je v ospredju preu evanja menedžmenta. Menedžerji v 

organizacijah, ki so pod vse hujšim konkuren nim pritiskom in ki pod vplivom 

globalizacijskih procesov iš ejo vedno nove poti za dosego tržnih prednosti, se vse bolj 

zavedajo, da so njihovi sodelavci klju ni konkuren ni dejavnik. V procesu planiranja in 

organiziranja menedžment poskuša pridobiti posameznika za skupni napor pri doseganju 
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konkuren nih prednosti organizacije. Pri iskanju na inov in poti, kako in na kakšen na in 

posameznika usmerjati k postavljenim ciljem organizacije, imajo zelo pomembno mesto 

vrednote menedžerjev. Zato je raziskovalno zanimanje za podro je vrednot vedno bolj 

prisotno (Kova  2008). 

 

Družbene norme in vrednote seveda niso izginile, vendar se vse bolj spreminjajo, saj si 

moramo sami razviti svoj vrednostni sistem oziroma zgraditi hierarhijo lastnih vrednot. To se 

dogaja tudi na podro ju dela, podro ju, ki nam je dolga leta nudilo ob utek varnosti in 

pomagalo ustvarjati lastno identiteto. Za današnje obdobje so zna ilni nestanovitna zaposlitev, 

individualizacija, spremembe vrednot, nezmožnost posameznikovega vplivanja in nadzora 

nad širšimi družbenimi spremembami. Družbeno-ekonomske okoliš ine in vrednostni sistemi 

so povezani z obliko produkcijskih odnosov in oblikujejo socializacijske procese. Ti nadalje 

vplivajo na oblikovanje (socialno zaželenih) osebnostnih potez, vrednostnih sistemov in 

socialnih vlog, tako da lahko govorimo o bolj ali manj družbeno sprejemljivih osebnostnih 

potezah v dolo enih družbeno-ekonomskih okoliš inah. Družbeno podkrepljevanje dolo ene 

vrste osebnostnih potez skozi socializacijske procese tako lahko pripelje do prevladujo ega 

tipa osebnostne strukture v dolo enem obdobju. Življenje med množico tekmujo ih vrednot, 

norm in življenjskih slogov, brez trdnega jamstva, da delamo prav, brez nekdanjih institucij, 

ki so nam ponujale varnost, je tvegano in ima visoko psihološko ceno. Zaradi procesa 

individualizacije se družbeni problemi, ki jih na podoben na in doživljajo mnogi, sprevržejo v 

individualne probleme, oziroma se družbeni problemi neposredno sprevržejo v psihi ne 

dispozicije: v osebno nezadostnost, ob utenje krivde, strahove, konflikte in nervoze (Kova  

2008). 

 

V individualizirani družbi se moramo o itno nau iti, da moramo sami razvijati in snovati  

svoje življenje, usmeritve ter poslovno pot. Prepoznati in razvijati svoje sposobnosti na osebni 

in poklicni ravni. Svoje življenje moramo oblikovati bolj dejavno, kot so to po ele prejšnje 

generacije, sprejeti moramo odgovornost za posledice svojih dejanj in za življenjske navade, 

ki jih prevzemamo (Mulej 2009). 

 

Soo anje s pritiski vse bolj negotovega trga dela je v današnji dobi še hujše, saj se morajo 

posamezniki, kljub temu, da gre za družbeni pojav, z njimi soo ati predvsem sami. Dejstvo je, 

da menedžerji ne ustvarjajo bolj prijaznega delovnega okolja zaradi lastne dobrote in 

razsvetljenosti, temve  zaradi konkuren ne nuje. Pri tem je naravno, da se mnogi 

spremembam upirajo. Toda hitro se morajo prilagoditi novim pravilom igre, e ho ejo 

preživeti. Opustiti morajo stare vzorce razmišljanja in se prilagoditi novim (neko  se je to 

dogajalo postopoma, skozi menjavo generacij, sedaj se to dogaja hitro, v eni sami generaciji). 

Neko  so se spreminjala podjetja, sedaj se morajo spreminjati posamezniki. Zaposleni se 

spreminjajo. Imajo vse ve  znanja in niso pripravljeni slepo slediti navodilom. Želijo si 

zanimivo in izzivalno delo, ki bo omogo alo razvoj njihovih sposobnosti. V asu ko se 
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avtoriteta podira, se tudi slovenski menedžerji soo ajo s problemom, kako planirati in 

organizirati svojo osnovno dejavnost in svoje podrejene, da bodo uporabili svoj celoten 

potencial in prispevali k uspešnosti podjetja (Kova  2008). 

2.2 Dodana vrednost 

Dodana vrednost je osnovni ekonomski indikator in temeljno merilo gospodarske aktivnosti 

ter uspeha. Vsebinsko pomeni novo-ustvarjeno vrednost, ki jo je gospodarska družba ustvarila 

v enem letu. Negativno dodano vrednost imenujemo izguba na substanci. Kazalnik dodane 

vrednosti na zaposlenega izkazuje, kolikšna je povpre na novo-ustvarjena vrednost na 

zaposlenega. Ve ja vrednost kazalnika družbe, ob izkazovanju dobi ka, pomeni ve jo 

kakovost poslovnih u inkov (proizvodov in storitev) ter tako dolgoro no uspešnejše 

poslovanje gospodarske družbe (Tajnikar 2010). 

 

Najvišjo bruto dodana vrednost na zaposlenega so v  letu  2010 ustvarile velike družbe, in 

sicer 45.236 EUR. Po dejavnostih so najvišjo bruto dodano vrednost na zaposlenega ustvarili 

v oskrbi z elektri no energijo, plinom in paro, in sicer je znašala 97.326 EUR, potem v 

finan nih in zavarovalniških dejavnostih (74.723 EUR) ter v poslovanju z nepremi ninami 

(74.526 EUR); najnižja pa je bila v drugih raznovrstnih in poslovnih dejavnostih, in sicer 

19.454 EUR. Glede na razvrstitev družb po velikostnih razredih, so imele najvišjo bruto 

dodano vrednost na zaposlenega velike družbe, in sicer 45.236 EUR, najmanjšo pa mikro 

družbe, to je 26.103 EUR (SURS 2010). 

Tabela 1: Dodana vrednost na zaposlenega po velikosti družb, 2010 

Skupaj
Mikro

družbe

Majhne 

družbe 

Srednje 

družbe 

Velike

družbeSkd 

EUR

Skupaj 35.152 26.103 33.374 33.424 45.236

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 28.441 25.440 25.080 27.044 34.167

B Rudarstvo 35.046 38.494 39.146 35.726 35.4�6

C Predelovalne �dejavnosti 33.899 24.75 28.048 30.632 40.650

D Oskrba z elektri no energijo, plinom  97.326 71.988 104.005 107.757 97.090

E Oskrba z vodo, ravnanj� z odplakami  34.250 33.900 40.328 28.007 40.480

F Gradbeništvo 23.644 19.900 27.044 2�.016 25.546

G Trgovina, vzdrževanje in popravila 34.775 27.050 35.257 39.445 38.680

H Promet in skladiš enje 39.623 30.362 34.200 39.167 46.317

I Gostinstvo 21.965 17.460 24.455 26.010 32.050

J Informacijske in kom. dejavnost 61.945 36.120 �0.821 58.260 92.702

K Finan ne in zavarovalniške dejavnosti 74.723 30.864 59.817 140.47 124.691

L Poslovanje z nepremi ninami 74.526 65.922 77.178 46.500 62.409
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M Strokovne, znan. in tehni ne dejavnosti 39.613 33.56 45.808 50.849 61.022

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti �9.454 20.102 18.8�4 1�.821 20.600

O Dejavnost javne uprave in obrambe 25.278 49.850 43.618 19.618 -

P Izobraževanje 27.276 26.325 33.007 - -

Q Zdravstvo in socialno varstv 37.898 33.931 33.966 20.560 48.613

R Kulturne in rekreacijske dejavnosti 50.0�3 31.255 48.254 7�.325 52.540

S Druge dejavnosti 22.147 20.936 25.105 30.918 -

Vir: AJPES 2010 

Slika 1: Dodana vrednost na zaposlenega po velikosti družb, 2010 

 
Vir: AJPES 2010 

Slika 2: Dodana vrednost na zaposlenega po velikosti družb, 2010 

 
Vir: AJPES 2010 

 

Objavljeni podatki o bruto dodani vrednosti na zaposlenega so bili izra unani na podlagi 

podatkov iz oddanih letnih poro il gospodarskih družb, skladov, zadrug ter samostojnih 
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podjetnikov posameznikov. Omenjena poro ila zbira (na podlagi Zakona o gospodarskih 

družbah) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Podjetja 

so v velikostne razrede razporejena na podlagi dolo il Zakona o gospodarskih družbah. 

Podrobnejši podatki o bruto dodani vrednosti na zaposlenega za leto 2010 so objavljeni v 

podatkovni bazi SISTAT na spletnih straneh Statisti nega urada RS (SURS 2010). 

 

Podrobnejši podatki in asovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki  

omogo a enostaven na in pregledovanja in izpisovanja podatkov v razli ne formate. 

Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost 

naro anja na samodejno obveš anje o posodobitvah podatkov (SURS 2010). 

 

Kdaj so torej zaposleni za organizacijo strošek in kdaj klju ni dejavnik uspeha? V tistih 

organizacijah, kjer je njihov finan ni prispevek manjši od cene dela, so seveda strošek, v 

drugih organizacijah, v katerih je dodana vrednost na zaposlenega štirikrat ali petkrat ve ja, 

pa predstavljajo klju ni dejavnik uspeha. Dodana vrednost na zaposlenega je v razvitih 

državah kar 2,7-krat ve ja kot v Sloveniji, kar pa seveda ne pomeni, da v Sloveniji delamo 

trikrat manj, pa  pa, da za enak u inek potrebujemo trikrat ve  delavcev in to je seveda tudi 

trikrat dražje. Vendar pa delavec za podjetje ne sme biti zgolj strošek. loveški kapital je za 

uspešne organizacije eden temeljnih dejavnikov poslovne odli nosti. Zaposleni obi ajno 

ustvarja dodano vrednost in prispeva k pozitivnim poslovnim rezultatom. Da bo zaposleni 

ustvaril najvišjo dodano vrednost, je pred samo zaposlitvijo treba nujno preu iti, kakšen 

strošek in hkrati kakšno finan no korist bo zaposleni prinesel podjetju, koliko bo vredno 

njegovo delo in posledi no kakšno dodano vrednost bo ustvaril. Dodano vrednost se glede na 

zaposlenega lahko ustvari tudi z natan nim merjenjem prispevka zaposlenega v podjetju, ki se 

ga lahko meri zgolj neposredno ra unovodsko prek doseženih prihodkov, ki jih je mogo e 

pripisati delu posameznika. Slednji izhajajo iz uspehov na podro ju prodaje in trženja, 

pridobivanja pomembnih poslovnih partnerjev, ve jih prodajnih naro il ali podpisa 

pomembnejših pogodb, lahko pa dodano vrednost merite tudi prek nefinan nih kazalnikov, 

med katerimi je na prvem mestu gotovo prispevek na podro ju inovacij in razvoja podjetja, 

pri izboljšavah in optimizaciji poslovanja, prenosu znanja na sodelavce, spodbujanju ter 

vodenju sodelavcev. Ravno tukaj se pokaže prava dodana vrednost zaposlenih – v 

razumevanju informacij, uporabi znanja in ustrezni implementaciji. Znanja, izkušenj in 

ustvarjalnosti zaposlenih s še tako sodobnimi tehnologijami in pristopi upravljanja pa  ni 

mogo e nadomestiti in so tako zaposleni najve ji kapital v organizaciji. Zato je treba le-tega 

skrbno razvijati, da se oplemeniti, ustrezno voditi in motivirati, da ostane im dlje v 

organizaciji. Tako se dodana vrednost pove uje, organizacija pa stabilno posluje (Tajnikar 

2010). Na tak na in, po tehtnem premisleku in uvedbi pravih metod, lahko podjetje prihrani 

lepo vsoto denarja, seveda pa to ni edini na in. Eden izmed na inov, s katerimi podjetje lahko 

prihrani, je upoštevanje ekonomije obsega (angl. economyofscales). Gre za ekonomski 

termin, ki se nanaša na dodatne prihranke pri stroških, ko proizvodnja ve jega obsega 
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omogo i znižanje stroškov pri izvajanju storitve. Kot že omenjeno, to podjetju posredno 

pomaga ustvariti dobi ek, potrošnikom pa omogo i bolj odprt in konkuren en trg v smislu 

ve je izbire in boljših proizvodov po nižjih cenah. Ekonomijo obsega je smiselno uporabiti 

predvsem v ve jih podjetjih, v industriji z visokimi stroški kapitala, v kateri se lahko ti stroški 

porazdelijo po velikem številu enot proizvodnje. To je lepo vidno na primeru tovarne, kjer so 

nastale investicije v stroje in kjer en delavec za ne delo na stroju ter daje dolo eno število 

blaga. e se temu delavcu pri delu na stroju pridruži še en delavec,  nastane dodatna koli ina 

blaga brez dodajanja bistvenih stroškov. Znesek, ki ga proizvedeta, torej raste precej hitreje 

kot sredstva za stroške delovanja. Izkoriš anje ekonomije obsega pomaga razložiti, zakaj v 

nekaterih panogah rastejo velika podjetja, vendar pa uporaba ekonomije obsega zagotovo ni 

primerna in smiselna v vseh panogah in primerih, saj lahko v asih le-ta zahteva ve ji trg, kot 

je mogo  v dolo eni državi (Tajnikar 2010). 

 

e bi na primer v Sloveniji proizvajali lastno znamko elektri nega avtomobila in bi se ta 

prodajala samo na doma em trgu, uporaba ekonomije obsega ne bi bila smiselna. Smotrn bi 

bil izvoz proizvodov na tuje trge.  To bi omogo ilo zadostno povpraševanje in zahtevalo ve jo 

proizvodnjo z ve jo u inkovitostjo, a hkrati manjšimi stroški obratovanja, saj je število 

opreme ostalo nespremenjeno. Ker pa so stroški proizvodnje obi ajno fiksni, z uvedbo 

ekonomije obsega sprva naraš ajo sorazmerno s pove evanjem obsega proizvodnje, vendar se 

kmalu pri nejo zmanjševati. Torej je tudi pri uvedbi in izkoriš anju ekonomije obsega na 

prave, pozitivne rezultate potrebno nekaj asa po akati in vztrajati (Tajnikar 2010). 

 

Podrobnejši podatki o bruto dodani vrednosti na zaposlenega v gospodarskih družbah, 

zadrugah in pri samostojnih podjetnikih posameznikih za leto 2010 so objavljeni v podatkovni 

bazi SI-STAT na spletnih straneh Statisti nega urada RS. 

Tabela 2: Dodana vrednost na zaposlenega po velikostnih razredih, 2010 

 �2010

skupaj v�EUR  33.152

velikostni �razred: 

  mikro družbe 26.103

  majhne družbe 33.374

  srednje družbe 33.424

  velike družbe 45.236 

Vir: SURS 2010 
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Slika 3: Dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah, zadrugah in  samostojnih 
podjetnikih posameznikih po dejavnostih, 2010 

 
Vir: SURS 2010 

 

Legenda za dejavnosti: 

A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo; B - Rudarstvo; C - Predelovalne dejavnosti 

D - Oskrba z el.energijo, plinom in paro; E - Oskr. Z vodo, rav.zodpl., odp., san. okolja 

F - Gradbeništvo; G - Trgovina, vzdrž. in popravila mot. vozil; H - Promet in skladiš enje 

I - Gostinstvo; J- Informacijske in komunikacijske dej.; K - Finan ne in zavarovalniške dej.  

L - Poslovanje z nepremi ninami; M - Strokovne, znanstvene in tehni ne dej. 

N - Druge raznovrstne in poslovne dej.; O - Javna uprava in obramba, obv. soc.varnost 

P - Izobraževanje; Q - Zdravstvo in socialno varstvo  

R - Kulturne, razvedrilne in rekreac.dej.; S - Druge dejavnosti  

 

Dodana vrednost je grobo re eno seštevek pla  in profitov in v kriznih letih obi ajno padajo 
pla e, zlasti pa profiti," pojasnjuje ekonomist Maks Tajnikar. Na GZS medtem opozarjajo, da 

je dodana vrednost, kot jo objavlja statisti ni urad, zgolj statisti en rezultat, ki skupaj 

ustvarjeno dodano vrednost deli s prenizkim številom zaposlenih. "Število zaposlenih v 

bilancah samostojnih podjetnikov ni primerljivo z bilancami gospodarskih družb. Samostojni 
podjetniki kot osebe namre  v svojih podjetjih niso zaposleni," trdi izvršna direktorica GZS za 

zakonodajo in politike Alenka Avberšek. V primeru, da v simulacijo torej vklju imo dodatnih 

69.982 zaposlenih, kolikor je samostojnih podjetnikov, se povpre na bruto dodana vrednost 

na zaposlenega zniža na 29.685 evrov, pravi Avberškova. A obenem dodaja, da je predvsem 

potrebno na podatek pogledati bolj iz vsebinskega vidika."V letu 2010 je bilo prek 135.000 

zaposlenih v podjetjih s povpre no produktivnostjo 15.600 evrov  dodane vrednosti na 
zaposlenega, kar je mo no pod mejo konkuren nosti," opozarja sogovornica. Po simulaciji 

GZS nizko dodano vrednost izkazujejo tudi samostojni podjetniki, zato je stanje 
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zaskrbljujo e, izpostavlja. Tudi Maks Tajnikar se strinja, da je pomembno bruto dodano 

vrednostjo na zaposlenega primerjati s podatki iz tujine. "V tej številki se zelo jasno kaže, 

kako produktivnost slovenskega gospodarstva zaostaja," je Tajnikar povedal. Pri nas po 

njegovih besedah najve je dodane vrednosti komaj dosegajo povpre je nekaterih zelo razvitih 

držav, kar je temeljni problem slovenskega gospodarstva. Statisti ni urad je ugotavljal, da 

imajo najvišjo bruto dodano vrednost na zaposlenega velike družbe, in sicer 45.236 evrov, 

najmanjšo pa mikro družbe, to je 26.103 evrov. Na to opozarja tudi Tajnikar. "V Sloveniji na 
žalost nimamo velikih podjetij. Mala podjetja so pomembna, a v asih zelo težko prispevajo k 

ve jemu bogastvu družbe," pravi. Velike družbe s tujim kapitalom pa v slovenskem 

gospodarstvu izstopajo. "Na žalost teh podjetij ni veliko," ugotavlja Tajnikar. Sektorji, v 

katerih so dodane vrednosti najvišje, so pri nas relativno šibki. Še vedno pa imamo zelo 

mo ne sektorje, kot so gradbeništvo, trgovina in promet, ki imajo zelo nizko dodano vrednost, 

opozarja Tajnikar. Že spreminjanje strukture gospodarstva v prid takšnim sektorjem bi torej 

lahko ob utno pove alo dodano vrednost na zaposlenega v Sloveniji. Na drugi strani pa bi 

slovenska podjetja dodano vrednost na zaposlenega morala pove evati z uvajanjem bolj 

zahtevnih tehnologij, ki bi pove ala njihovo konkuren nost in produktivnost, pravi Tajnikar. 

Dodano vrednost na zaposlenega izra unavamo iz objavljenih podatkov STAT.SI, o dodani 

vrednosti, ustvarjeni v gospodarstvu. Dodano vrednost delimo s številom delovno aktivnih 

prebivalcev v gospodarskih dejavnostih. Opazno je sezonsko nihanje dodane vrednosti, ima 

pa trend rasti. Spodnja slika prikazuje dodano vrednost na zaposlenega v nominalnih zneskih 

in ne upošteva inflacije. 

Slika 4: Dodana vrednost na zaposlenega od 2008-2010 

 
Vir: AJPES 2010 

 

Na rast dodane vrednosti vpliva ukinjanje dejavnosti z majhno dodano vrednostjo na 

zaposlenega (tekstilna, lesna industrija, gradbeništvo) in ve anje fizi ne produktivnosti zaradi 

sprememb opreme in postopkov. Rast dodane vrednosti na zaposlenega omogo a rast pla  in 
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ugodno vpliva na rast ustvarjene dodane vrednosti v gospodarstvu (Tajnikar 2010). 

2.3 Ozaveš enost družbe 

Zaradi agresivnega pristopa oglaševalcev in intenzivnega marketinga, sodoben lovek in 

hkrati potrošnik težko vgradi ekološko ozaveš enost v svoj življenjski slog. Korporacije, ki 

kakor koli temeljijo na neobnovljivih naravnih virih, in mediji filtrirajo informacije o 

uni evanju okolja in posamezniku onemogo ajo kriti no presojo (Ginneken2007). 

 

lovek je v nekaj stoletjih uspel dose i, da nase ne gleda kot na produkt narave, temve  kot 

gospodar narave. Z napredkom civilizacije in sicer fantasti nimi izumi, je loveka prevzel 

vznesen ob utek mo i, da se lahko doseže tudi obvladovanje narave. Družbe danes težijo k 

individualizmu, pri emer imajo del zaslug tudi oglaševalci z izpostavljanjem miti ne 

druga nosti in ustvarjanjem novih potreb po njihovih izdelkih. S tem so redno ustvarjene tudi 

nove vrednote, ki nas najprej delajo individuum in šele nato del skupnosti. Pomen 

tekmovalnosti, uspešnosti in materialnih dobrin so del vsakdana ali pa že kar vrednote in 

norme (Ginneken 2007). 

 

Finan ni vložki v ozaveš anje so vedno ve ji, izdelki vedno števil nejši. e v tej paleti 

ponudbe potrošnik ne najde vsaj možnosti svoje edinstvenosti, najde vsaj osebno svobodo, ki 

jo povezuje s svobodo izbire med produkti. Tako dobimo množico, znotraj katere se vsak 

posameznik identificira kot individuum. Utemeljitelj psihologije množic, francoski psiholog 

Gustave Le Bon pravi, da je za psihološko množico najbolj nenavadno to, da ni pomembno, 

kakšni so njeni posamezniki, koliko podobni ali nepodobni so si po zna aju, slogu življenja 

ali inteligenci. Ko se preoblikujejo v množico, razlaga Le Bon, dobijo kolektivno dušo, zaradi 

esar mislijo, utijo in delujejo druga e kot to po nejo zase. Nekatere ideje in ustva se 

pojavljajo in preobra ajo v dejanja samo pri množici, pravi. Ker gre za heterogeno skupino 

ljudi torej obstaja nekaj, kar jih povezuje - potrošništvo. Nadalje Le Bon pravi, da 

posameznikova zavestna osebnost v množici oslabi, prevlada nezavedna osebnost, misli in 

ustva se zaradi sugestije orientirajo v isto smer, nagnjen je k takojšnjemu uresni evanju 

sugeriranih idej. Zato se družba zdi kot množica mo nih posameznikov. 

 

Tradicionalne vrednote so vedno šibkejše, nadomeš ajo pa jih tiste, ki nam jih bolj ali manj 

subtilno ponujajo oglaševalci na panojihv vseh porah posameznikovega javnega in zasebnega 

življenja. Na eni strani imamo množico potrošnikov, ki predstavljajo množico ljudi s 

podobnimi vzgibi in naravnanostjo in ki se zavedajo, da niso sami; na drugi strani pa se ti 

potrošniki ne zavedajo povsem, da so del števil ne skupine in le njen sestavni element, da 

niso tako samozadostni in neodvisni, kot jim dopovedujejo oglaševalci. Taka percepcija vodi 

v egoizem, v dolo enih trenutkih pa tudi v ob utek nemo i in izoliranosti. Slednja pa se lahko 

manifestira kot anonimnost znotraj skupine in služi kor izgovor za neodgovorno ravnanje. Ker 

potrošniki redko utijo kolektivno zavest in solidarnost, se ne zavedajo masovnih posledic 
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svojih dejavnosti za okolje. Vsak cent, vložen v kupljen izdelek, predstavlja potencialno 

breme za okolje, esar pa potrošnik ob nakupu izdelka ne nosi v mislih. Bodisi zato, ker meni, 

da je le kaplja v morje, bodisi zato, ker obremenitev okolja v oglasu ni bila vklju ena kot 

stranki u inek izdelka. Glavni namen oglaševanja je ustvarjanje razpoznavnosti izdelka in 

vzbujanja naklonjenosti do njega. V komunikacijskem procesu je pet klju nih korakov, da 

oglaševalec prepri a potrošnika – pritegniti pozornost (to attract attention), vzbuditi 

zanimanje (to arouseinterest), spodbuditi željo (to stimulate desire), prepri ati (to create 

conviction) in dose i aktivnost (to get action) (Maher 2010).  

 

Kon ni namen je, da potrošnik stopi v akcijo. e potrošnik kupi izdelek ali storitev, ki je niti 

ne potrebuje, potem se potrošnik denimo ne more zavedati niti daljnosežnosti tega delovanja, 

kot je obremenitev okolja z embalažo tega izdelka. e sta oglaševanje in metoda 

pomembnejša od samega izdelka, je potrošnik takoj spet v kolesju novih oglaševalskih 

sporo il, potem se ne more ukvarjati z ozadjem in dolgoro nimi posledicami. Oglaševalci 

poskrbijo, da bo posameznik takoj spet udeležen v njihovi komunikacijskih procesih in da ne 

bo razmišljal, koliko energije je potrebne za produkcijo izdelka, kam z embalažo ali koliko 

emisij je podprl z nakupom. Znano je, da med politi nimi in oglaševalskimi kampanjami že 

dolgo ni ve  bistvene razlike. Politiki svoj ugled med volivce pošiljajo enako, kot oglaševalci 

na tržiš u uveljavljajo produkt. Kandidati v volilne kampanje vlagajo ogromne koli ine 

finan nih sredstev in najemajo najboljše agencije, ki njihove politi ne programe preoblikujejo 

in vpletejo v oglaševalsko kampanjo. Komunikacijski pristopi v oglaševanju so se razširili 

torej tudi na podro je aktivnosti politikov in družbenega delovanja, zato ni nenavadno, da 

državljani najaktivneje in najštevil nejše svojo participacijo izkažejo v enkratnih, asovno 

omejenih dogodkih, nato pa za nekaj asa zapadejo v dolo eno mero apatije. Politiki ve krat 

poudarjajo pomembnost enotnosti in združevanja volivcev, in ker to po nejo v slogu tržnega 

komuniciranja in v intervalih, ljudje izgubljajo ob utek za kontinuiteto. Kar se odraža tudi v 

posameznikovem odnosu do narave in v nezmožnosti vklju evanja ekološke ozaveš enosti v 

življenjski slog, v njegov vsakdan. Medij si ne more privoš iti o itkov o ekološki škodi, ki jo 

podjetje povzro a, e taisto podjetje mo no kupuje medijev oglasni prostor. Kakšne 

informacije bodo prišle do javnosti, je odvisno tudi od virov, ki jih mediji uporabljajo in ki so 

nemalokrat vedno isti in lojalni kapitalu. Za medije je tudi najceneje in najbolj priro no, e 

imajo en stalen, dosegljiv, a enostranski vir. Negativen odziv, ki se nanaša na negativno 

sprejeto medijsko sporo ilo je razumljen v širšem smislu in je lahko v obliki pisem, 

telefonskih klicev, tožb ali drugih oblikah pritiska. ''Antikomunizem'' služi kot sredstvo 

nadzora množice in ustvarjanja množi ne psihoze ali strahu, to vlogo je v ZDA in po svetu v 

zadnjih letih prevzel islam in uspešno služi kot razlog in podpora odlo itvam in potezam. Ker 

korporacije v medijih vidijo klju  do uspeha in možnost vplivanja na ljudi, se bodo vedno 

trudile, da bodo množi na ob ila ena od njihovih adutov. Ameriško podjetje General Electrics 

pokriva med drugim tudi panoge letalskih motorjev, elektri ne energije, plinskih turbin. Vse 

so vezane na neobnovljive naravne vire, zato je jasno, da se bo podjetje zavzemalo za izrabo 
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teh virov, saj je od tega odvisna prodaja njihovih izdelkov in s tem prihodek. Hkrati je 

General Electrics lastnik televizijske mreže NBC, leta 2004 pa je kupil francoski medijski 

konglomerat Vivendi in si dodatno zagotovil infrastrukturo na evropskih tleh (Maher 2010). 

 

Ne le podjetja, ki proizvajajo porabnike neobnovljivih virov, prakti no vsa so vezana na vire 

in porabijo ogromne koli ine energije za predelavo izdelkov in storitev za potrošnike. e bi 

želeli, bi energetika najbrž že lahko temeljila na obnovljivih virih in trajnostnem razvoju, a si 

ekonomija prizadeva, da bi maksimalno izkoristila energetsko razsipno mehanizacijo za 

proizvodnjo, saj so v njih vložena visoka sredstva. Tako kot tudi LCD zasloni niso prišli na 

trg, dokler proizvodnih zmogljivosti za katodne ekrane niso povsem do konca izkoristili, 

eprav je bila tehnologija razvita že dlje, tako tudi osebna elektri na vozila ne bodo masovno 

in zlasti cenovno zlahka dostopna na tržiš u. Gospodarstvo in politika gresta v krogih elite 

pogosto z roko v roki. Pod pritiski kapitala imajo mediji težko nalogo opravljati družbeno 

odgovorno delo in ozaveš ati javnost o trajnostnem razvoju in obnovljivih virih. e že niso 

pod pritiskom korporacij in politike, ki bi filtrirale informacije za javnost, pa se soo ajo s 

težavo raziskovalnega novinarstva in kot vir informacij jemljejo medije, ki pod takim 

pritiskom so (Maher 2010). 

 

Nemalokrat mediji stojijo pred težavo, ker okoljsko pogojenih informacij ne posredujejo s 

kontekstom. Prizor, ko aktivisti Greenpeaca zasedejo naftno ploš ad lahko hitro izpade kot 

napad vandalov, ki vnašajo anarhijo v družbeni red in napadajo gospodarstvo države, 

potrošnik pa bo prizor dojel ne zgolj kot napad na ploš ad, ampak kot napad na njegovo 

svobodo – svobodo, ki mu je ponujena s tem, da lahko izbira med produkti in da lahko kupuje 

tudi naftne derivate za svoje osebno vozilo, simbol potrošniške družbe. Tudi ko poro ajo o 

vedno aktualnejši temi gensko spremenjene hrane, se mediji preozko osredoto ijo na zdravje 

potrošnika take hrane, premalo pa poudarjajo vpliv nasadov teh rastlin na sosednje nasade 

nespremenjenih rastlin, ki so po naravni poti oprašene z manipuliranimi geni in tako uhajajo 

nadzoru. Posameznik je vsakodnevno izpostavljen veliko informacijam, ki imajo take 

ekološke implikacije, a ostanejo zakrite. Toda naravne katastrofe niso ve  samo medijski 

spektakli iz tujih držav in težava ''drugih'', temve  podnebne spremembe na lastni koži ob uti 

vse ve  posameznikov, kar jih navdaja z negotovostjo. Ljudje se vedno bolj zavedajo, da se 

narava maš uje, kot namiguje Hitchcock. Mediji so za eli poro ati tudi o teh tematikah. Od 

asa do asa. Lani je aktivisti ni skupini L'Alliance pour la Planete uspelo v medije lansirati 

akcijo pod geslom ''Pustimo planetu naj pet minut po iva''. Prvega januarja je precej ljudi za 

pet minut res ugasnilo lu i, v medijih pa je bil dogodek precej odmeven. Da ve  takih ali še 

u inkovitejših akcij nevladnih organizacij ne uspe prodreti v medije, daje slutiti, da 

protagonisti svetovne ekonomije ob asno le dopustijo aktivisti nim ciljem, da v medijih 

najdejo prostor. A le tu in tam, le toliko, da si potrošnik opere vest in dobi ob utek, da se je z 

akcijo odkupil za škodo okolju, ki jo je s svojo dejavnostjo morda storil, in da se nekaj asa 

spet ne rabi ozirati na okolje. V javnost tako pridejo le kampanjske akcije brez spodbujanja 
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kontinuitete. Mediji pa so tudi zamol ali, da vira energije ne gre idealisti no za nekaj asa 

izklju iti, da bi Zemlja ''po ivala'', saj je za njen ponovni zagon potrebne še toliko ve  

energije. Nove tehnologije in usmerjanje k individualni komunikaciji pa omogo ajo odmik od 

enosmerne komunikacije in mnenjskih voditeljev v medijih. Ker o itki o pristranskih 

množi nih medijev ve  niso redki, se je javnost za ela posluževati tudi interneta, ki ni 

podvržen tolikšni cenzuri. Avtorji blogov so se oddaljili od rigidnih možnosti, kako podajati 

povratne informacije in lastne odzive množi nim medijem, ter avtonomno podajajo svoje 

mnenje; tudi o temah, ki so v medijih prezrte ali površno pokrite. V blogosferi, ki jo 

ustvarjajo, ima naslovnik oziroma bralec možnost enakovrednosti, saj se na vsebine pisca 

lahko odzove in to v realnem asu. Hkrati so blogi tudi priložnost za ve jo avtonomnost 

novinarjev, ki so sicer ujeti v sistem množi nega medija in podrejeni njegovim na elom. 

Rousseau, znan po izreku ''Nazaj k naravi'', pravi, da je lovek v svoji nravi do matere narave 

dober, a da ga je pokvarila civilizacija in ga vpela v svoje okove, zaradi esar ve  ne zna 

živeti samozadostno in v harmoniji z naravo. eprav se avtorji blogov tega morda ne 

zavedajo, lahko uspeh in rast blogov pripišemo želji po odmiku od zasi enosti z 

informacijami in želji po izražanju, po želji umika k ''nazaj k''. Blogi nudijo možnost, da 

posamezniki kon no povedo, kar mislijo, in da imajo možnost reagiranja na mnenja drugih 

posameznikov v realnem asu ter imajo potencial, da v blogosferi ustvarijo skupnost s 

pristnejšimi odnosi in ve jim utom za odgovornost ne le do skupnosti, ampak tudi do  

naravnega okolja in trajnostnega razvoja. Predstavljajo možnost avtonomnega izražanja in 

valilnico kriti nega razmišljanja, hkrati pa tudi povezovanje posameznikov, kolektivno zavest 

in solidarnost. Ker si pred lovekovim vplivom na okolje in maš evanjem narave svetovna 

javnost ve  ne more zatiskati o i in tudi politiki slutijo, da zlom narave pomeni zlom loveka, 

se bo postopno uni evanje narave morda kon alo, nemogo e pa ga bo popraviti. Tržni prijemi 

v družbi so potrošnika naredili slepega za posledice v okolju in nezmožnega dojemanja 

kontinuitete, ki je pri ekološki ozaveš enosti potrebna. Posameznik nima ob utka mo i, da 

tudi kot potrošnik vendarle zmore narediti nekaj, eprav je del množice in izgubiti mora 

izgovor, da ne rabi ni esar storiti, ker je del množice, v kateri se lahko skrije (Maher 

2010).Morda bodo v prihodnosti tudi oglaševalci v želji po diferenciaciji in uspešnosti kot del 

produkta aktivneje za eli poudarjati njegovo prijaznost do okolja, kar bo zaradi 

potrošnikovega lastnega ob utenja sprememb v naravi vzbudilo njegovo naklonjenost. Morda 

bodo embalaže skromnejše, reciklaža in lo evanje odpadkov samoumevna, oglaševalci pa 

bodo posameznika uspeli prepri ati, naj uporablja okolju prijaznejša prevozna sredstva, kar 

lahko ima skupaj ve je pozitivne razsežnosti na posameznikovo dojemanje sveta in na njegov 

zanos, da kolektivno ukrepa. Takrat lahko ozaveš enost postane vrednota, del vsakdana pa 

skrb za trajnostni razvoj (Zeos 2011). 

 

Ozaveš anje široke populacije uporabnikov var nih žarnic - sijalk predstavlja velik izziv za 

vse nas. Zaradi živega srebra so odpadne sijalke nevaren odpadek, ki ga zbiramo lo eno. Ve  

kot 95 odstotkov vseh materialov se uporabi pri izdelavi novih sijalk. V Sloveniji je bilo leta 
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2010 na trg danih 410 ton plinskih sijalk. V sklopu skupnih na rtov ravnanja z odpadno 

elektronsko opremo je bilo zbranih 110 ton odpadnih plinskih sijalk (Zeos 2011). 

 

"Ozaveš enost je kljub našim naporom še vedno majhna. Predvsem v gospodinjstvih odpadne 

sijalke še vedno odlagajo med mešane odpadke," je dejal direktor družbe Zeos. Boljša 

situacija je sicer po njegovih ocenah v podjetjih. "Za ve jo ozaveš enost bi se morala bolj 

angažirati tudi država z nacionalnimiakcijami," dodaja. Odpadno sijalko lahko ob nakupu 

nove sijalke brezpla no oddate trgovcu, pojasnjujejo na ministrstvu za okolje. Lahko jih 

oddate tudi v zbiralnicah proizvajalcev in pridobiteljev elektri ne in elektronske opreme ter v 

zbirne centre izvajalcev ravnanja s komunalnimi odpadki. 

 

V sonaraven in trajnostni razvoj orientirana  podjetju se zavedajo, da so pri svojem delu 

krepko povezani in hkrati soodvisni od okolja, v katerem delujejo. Poleg zagotavljanja 

kvalitetnih storitev je eno bistvenih poslanstev podjetja ozaveš enost in družbena odgovornost 

ter skrb za ohranjanje okolja in narave. Dandanes je bolj, kot kadarkoli o itno, da moramo 

spremeniti odnos do narave in okolja, e nam je kaj do tega, da bi tudi naši zanamci lahko 

ob udovali lepote našega planeta. Skrb za okolje se za enja z majhnimi koraki in vsak 

prispevek je pomemben. Uvedba sistema lo evanja odpadkov je šele za etek. Okoljsko 

osveš eno, oziroma trajnostno naravnano podjetje, namre  zahteva ravnanje na na in, da že v 

osnovi s svojim delovanjem povzro amo im manj škodljivih vplivov na okolje. Kljub temu, 

da se v mnogih podjetjih ne ukvarjajo z dejavnostjo preko katere bi neposredno onesnaževali 

okolje, se zavedajo in utijo dolžne, da prispevajo svoj doprinos k varstvu okolja in narave. 

Zato v podjetjih selektivno zbirajo ve  vrst odpadkov, ki nastajajo z opravljanjem njihovih 

dejavnosti. Vse odpadke predajajo zbiralcem odpadkov, ki imajo za opravljanje te dejavnosti 

pridobljeno koncesijo s strani ministrstva za okolje in prostor. Prav tako vodijo vso potrebno 

dokumentacijo o ravnanju z odpadki, ki jo narekuje zakonodaja. eprav njihova aktivnost 

ravnanja z odpadki pomeni le kamen ek mozaika v skrbi za isto okolje, so ponosni, da so del 

tega mozaika (Zeos 2011). 

 

S podobnimi izzivi se sre ujejo tudi mnoge multinacionalke. Kot svetovno podjetje, si 

prizadevajo za zdravje in dobro po utje uporabnikov njihovih izdelkov. Trdno verjamejo, da 

izzivi glede zdravja in blaginje našega planeta ponujajo trajne poslovne priložnosti za naše 

podjetje in družbo kot celoto. Z ozaveš enimi proizvodi in storitvami prispevajo k boljši in 

višji kakovosti življenja za vse na tem planetu. To so zapisali tudi med cilje poslovne politike 

družbe (Zeos 2011). 

 

Prakti no vsi akterji na trgu se mo no zavedajo pomena ozaveš anja, ne samo lokalne 

skupnosti, kjer nek objekt deluje, ampak bistveno širše. Tudi družbe, ki izpuš ajo v zrak 

emisije prahu in plinov poskušajo z razli nimi prijemi prepri ati prebivalce, da je njihovo 

delovanje ozaveš eno, ali vsaj delujejo v tej nameri.  Termoelektrarna Šoštanj vlaga veliko 
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napora v ve jo ozaveš enost državljanov o pomenu izgradnje nadomestnega bloka 6 TEŠ. 

Nadomestni blok 6 TEŠ je ekonomsko, ekološko in energetsko pomemben projekt za celo 

Slovenijo, financiran izklju no s sredstvi skupine HSE in evropskih bank. O eni 

najpomembnejših naložb v Sloveniji v zadnjih letih se je v medijih veliko pisalo. Ker so v 

skupini HSE izvedli paleto razli nih dejavnosti na podro ju komuniciranja izgradnje z 

razli nimi deležniki, so se odlo ili, da izmerijo prepoznavnost in ugled podjetja TEŠ ter 

mnenje o izgradnji nadomestnega bloka 6 v splošni javnosti, med prebivalci Slovenije kot tudi 

med prebivalci Šaleške doline, tj. ob in Šoštanj, Velenje in Šmartno ob Paki (TEŠ 2011). 

 

Opravljena raziskava predstavlja pomembno izhodiš e za nadaljnje ukrepe na podro ju 

komuniciranja in ozaveš anja izgradnje nadomestnega bloka 6 TEŠ. Poleg tega pa z 

dejavnostmi na podro ju komuniciranja in ozaveš anja sledimo tudi smernicam Evropske 

banke za obnovo in razvoj, ki daje velik pomen posvetovanju z javnostmi, vklju evanju 

seznanjanja vseh deležnikov ter raziskavam o njihovih pomislekih, željah in pri akovanjih. 

Vzdrževanje tesnih odnosov z lokalno skupnostjo, podpiranje njenega razvoja in seznanjanje 

celotne javnosti o strateški pomembnosti projekta morajo biti namre  bistveni elementi 

poslovne politike in dejavnosti vseh podjetij, ki si izposojajo sredstva pri omenjeni banki 

(TEŠ 2011). 

Ugotovitve raziskave povzemajo na osnovi vzorca 1000 anketiranih prebivalcev Slovenije in 

701 prebivalca Šaleške doline, ki so svoje mnenje izrazili prek telefonskega anketiranja med 

4. in 19. majem 2011. Zgovoren je tudi podatek, da dobrih 60 odstotkov anketiranih v Šaleški 

dolini ocenjuje, da so se okoljske razmere v primerjavi zrazmerami pred desetimi leti 

izboljšale. Rezultati raziskave nedvomno kažejo, da so že veliko naredili na podro ju 

seznanjanja javnosti v zvezi z izgradnjo nadomestnega bloka 6 TEŠ. Tudi v prihodnje bodo 

nadaljevali dejavnosti vzdrževanja odnosov z vsemi deležniki, saj se zavedajo, da je izgradnja 

nadomestnega bloka 6 TEŠ v interesu celotne Slovenije. Nadomestni blok 6 bo namre  

zmanjšal izpuste CO2 za 35 odstotkov in za 30 odstotkov zmanjšal porabo premoga za 

proizvodnjo enake koli ine energije kot pri blokih 1–5 ter tako na okolju prijaznejši na in 

zagotavljal tretjino potrebne elektri ne energije, s imer bo zagotovljena energetska 

neodvisnost Slovenije (TEŠ 2011). 

2.4 Trajnostni razvoj in družbena odgovornost 

Bistvo razumevanja trajnostnega razvoja je v tem, da trajnostni razvoj izraža soodvisnost 

ekonomije in naravnega okolja, kot dveh bistvenih temeljev življenja in bivanja. Pomembno 

izhodiš e pri obravnavi in razumevanju trajnostnega razvoja je spoznanje soodvisnosti med 

strokovnimi in politi nimi podlagami za izvajanje sedanjih in prihodnjih dejavnosti (Mulej 

2008). 

 

Dosedanji hitri gospodarski razvoj je imel na naravno okolje izrazito negativen vpliv. Prav 

zato je v široko zavest celotne družbe po asi pronicalo spoznanje, da trajnostni razvoj postaja 
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nujnost, ki zahteva organizacijsko, institucionalno in finan no doslednost države, 

podjetništva, zainteresiranih skupin ter posameznikov, ki sodelujejo v tem procesu. Dejstvo 

je, da so okoljska vprašanja trajnostnega razvoja na lokalni in regionalni ravni in tudi širše 

med seboj povezana, zato jih je potrebno obravnavati celovito in sistemati no ter z 

kolektivnim pristopom. To je odraz naraš anja zavesti, da je nujno potrebno zagotavljati 

zdrav ekosistem in tudi socialno pravi nost. Razreševanje problemov našega ožjega in širšega 

okolja ne izhaja samo iz tega kaj moramo storiti, ampak kako mobilizirati podporo, da to 

storimo. Z mobilizacijo loveških virov lahko država in gospodarske družbe prestrukturirajo 

svoje gospodarstvo, e so prepri ane, da je to potrebno storiti (Hauc 2007).  

 

Mnogi ukrepi za zaustavitev destruktivnih trendov so generirali nove ideje, ki se pogosto 

pojavljajo kot "win–win" rešitve. To med drugim pomeni, da bomo preprosto morali sprejeti 

pobude za spremembe, kot je zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida, brez akanja na nov 

mednarodni sporazum, ki je še v fazi pogajanj (Mulej 2008). 

 

Tako novi izzivi globalne ekonomije zahtevajo temeljite inovacijske spremembe dosedanjega 

na ina dela. Trajnostni razvoj in zlasti njegovo apliciranje v gospodarskih družbah, ki so kot 

poslovni sistemi danes najbolj vplivni za nadaljnji razvoj loveštva.  

 

Prihajajo i izzivi zahtevajo korenite inovacije s celostno obravnavo in izvajanjem 

trajnostnega razvoja. Tu je bistvena ideja o vlogi in pomembnosti okoljske odgovornosti 

podjetja, eti ni odgovornosti podjetij in družbeni odgovornosti podjetij v sodobnem 

poslovanju. Tako naj bi menedžerji, predvsem vršni, izboljšali razumevanje in pove ali 

uporabo omenjenih odgovornostipri svojem delu (Hauc 2007). 

 

V gospodarskih družbah kot poslovnih sistemih, lahko dosežejo potrebno celovitost 

trajnostnega razvoja, e so njihova na ela usmerjena h konkretnim ciljem (Hauc 2007). 

2.5 EU in trajnostni razvoj 

Osnovno na elo strategije trajnostnega razvojav EU je spoznanje, da je potrebno okoljsko 

dimenzijo obravnavati dolgoro no. To pomeni, da naj bi varstvo okolja, gospodarska rast in 

socialna kohezija napredovali vzajemno z roko v roki. Glede trajnostnega razvoja so v EU 

napredovali bolj kot v kateri koli preostali regiji na svetu. To je bilo možno dose i s 

partnerskim sodelovanjem evropskih institucij in vlad na državni ravni ter predstavniki na 

regionalni in lokalni ravni, v sodelovanju s civilno družbo in socialnimi partnerji. Trajnostni 

razvoj v EU temelji na uravnoteženi gospodarski rasti, stabilnosti cen, zaposlenosti in 

socialnemu napredku ter visoki stopnji zaš ite okolja (Evropska komisija 2005). Združeni 

narodi prav tako v svojih dokumentih navajajo potrebo po uravnoteženju gospodarskega 

razvoja in naravnega okolja. Govoriti o trajnostnem razvoju pomeni, da se jasno vidi 

soodvisnost  gospodarstva in okolja bolj kot njuna posamezna neodvisnost (Mulej 2009). Da 
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bodo zagotovljene tako gospodarske, socialne in okoljske ambicije, naj bi bilo gospodarstvo 

izrazito dinami no. V prenovljeni Lizbonski strategiji se tako osredoto ajo na gospodarsko 

rast in nova delovna mesta ter varstvo okolja, kot neprecenljivo vrednoto. Tako je Lizbonska 

strategija bistven element nadrejenih ciljev trajnostnega razvoja: izboljšanje blaginje in 

življenjskih pogojev na sonaraven in trajnostni na in za sedanje in bodo e generacije. Prav 

tako je v EU sprejeta Agenda 21, ki je predstavljena z »environmental frendly«, kar 

razumemo kot okolju prijazno in varno. Navedeni so koncepti o prenosu okolju prijaznih 

tehnologij ter sodelovanju in krepitvi zmogljivosti. Okolju prijazne tehnologije pa so poleg 

ozko usmerjenih posameznih tehnologij tudi kompleksni sistemi, ki vklju ujejo znanje in 

procese ter tudi organiziranost  in upravljanje podjetij (Agenda 21 2004). 

 

Dejstvo je, da se morajo države lanice EU neprestano zavzemati za spodbujanje ekoloških 

inovacij, ki vedno prinesejo izboljšanje kakovosti življenja, pa tudi gospodarsko rast. 

Pomembna pa so zlasti nova delovna mesta na podro jih, kot so trajnostna izraba virov, 

podnebne spremembe in energetska u inkovitost.  

 

Svet EU je potrdil cilje, na ela in ukrepe na katerih naj bi temeljila prenovljena strategija 

ohranjanja in upravljanja naravnih virov trajnostnega razvoja. Tako v strategiji trajnostnega 

razvoja upoštevajo, da so naložbe v okoljski kapital in tehnološke inovacije predpogoj za 

dolgoro no konkuren nost, gospodarsko blaginjo ter boljše varstvo okolja (Agenda 21 2004). 

Prav tako je dolo en pristop k boljšemu oblikovanju politik, ki temelji na boljši zakonodaji in 

na na elu, da je potrebno trajnostni razvoj vklju iti v oblikovanje politik na vseh ravneh. Pri 

tem naj bi institucije EU zagotovile, da odlo itve temeljijo na predlogih, za katere je bila 

opravljena presoja vpliva, ki zagotavlja uravnoteženo oceno družbenih, okoljskih in 

gospodarskih vidikov trajnostnega razvoja (Agenda 21 2004).  

2.6 Trajnostni razvoj v Sloveniji 

Ugotovimo lahko, da se v R Sloveniji zavedamo pomena trajnostnega razvoja in sonaravnega 

ravnanja z naravnimi viri. Tako je sprejetih kar nekaj dokumentov, ki nas uvrš ajo med 

države z uveljavljanjem trajnostnega razvoja. 

 

Krovni dokument je Strategija trajnostnega razvoja Slovenije za obdobje do leta 2015, kjer so 

navedene smernice za doseganje trajnostnega razvoja: 

•  Spodbujati razvoj in  uporabo okoljskih tehnologij. 

•  Spodbujati okoljsko sprejemljive projekte. 

•  Pove ati energetsko u inkovitost. 

•  Spodbujati uporabo obnovljivih virov v javnem sektorju in na lokalni ravni. 

•  Spodbujati okoljsko ustrezne ter sonaravne podjetniške prakse. 

•  Zmanjšati prispevek k spreminjanju podnebja in prilagajati gospodarstvo in poselitev 

pri akovanim podnebnim spremembam. 
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•  Zaustaviti upadanje biotske raznovrstnosti. 

•  Zasnovati varovane režime, ki bodo omogo ali varovanje biocenoz rastlin in živali. 

•  Krepiti zmogljivost uprave na podro ju okoljskega prava. 

 

V poro ilu o napredku pri izvajanju Strategije razvoja Slovenije, ki je tudi strategija 

trajnostnega razvoja Slovenije, je ugotovljeno, da se na elo trajnosti uresni uje zadovoljivo, 

pritiski na naravno okolje se pojavljajo, a se zmanjšujejo. V nadaljnjem izvajanju strategije bo 

potrebno okrepiti predvsem tiste dejavnike konkuren nosti, ki temeljijo na znanju in 

inovativnosti (Svet za trajnostni razvoj 2007).  

 

V poro ilu je obravnavano tudi vklju evanje javnosti, ki je zagotovljeno v skladu z Aarhuško 

konvencijo. Vklju evanje lokalnih skupnosti se zagotavlja z oblikovanjem razvojnih politik in 

razvojnih programov na regionalni in lokalni ravni. Vklju evanje javnosti je ve plastno ter ne 

zajema le obveš anja od zgoraj navzdol, temve  tudi vklju evanje zainteresiranih skupin v 

proces priprav, odlo anja in sprejemanja programov ali projektov na razli nih nivojih od 

državnih, lokalnih do podjetniških. Opaziti je, da smo v R Sloveniji zaradi po asnosti 

sprememb, pri eli izgubljati svojo globalno konkuren nost. Slovensko gospodarstvo je tako 

preve  regulirano, birokratizacija poslovnega okolja omejuje podjetniški razvoj. Prepo asno 

prestrukturiranje gospodarstva se kaže v njegovi skromni inovativnosti in prešibki podjetniški 

aktivnosti (Svet za trajnostni razvoj 2007).  

 

To so klju na podro ja in nadaljnji izzivi za izboljšanje stanja v strategiji trajnostnega razvoja 

Slovenije. Prav tako je ugotovljeno, da se visoka energetska intenzivnost gospodarstva 

zmanjšuje prepo asi. Prvenstveno gre za dejavnosti, ki so nepogrešljivi vidiki trajnostnega 

razvoja, ki pa doslej niso bila zastopana v zadostnem obsegu. Zaradi groze ih podnebnih 

sprememb zdaj ni ve  dvoma, da so potrebne investicije v u inkovito rabo energije ter znatno 

pove anje obsega proizvodnje okolju prijazne energije. Med posebnimi nalogami je potrebno 

bistveno pove ati inovativne sposobnosti in delež inovacijsko aktivnih podjetij. Konkuren no 

gospodarstvo in hitrejšo gospodarsko rast bo Slovenija dosegla zlasti z aktivnostmi s podro ja 

pospeševanja inovativnosti (Svet za trajnostni razvoj 2007). 

2.6.1 Trajnostni razvoj v slovenskih energetskih podjetjih 

Razumevanje in uveljavljanje trajnostnega razvoja v podjetjih, ki se ukvarjajo z energetiko v 

RS postaja vedno bolj prepoznavno. Najboljšo sliko dogajanj v energetiki dobimo, e pod 

drobnogled vzamemo gospodarske družbe, ki so lanice Energetske zbornice Slovenije (EZS). 

Teh gospodarskih subjektov je 75. Od najve jih Elektro Ljubljana z 989, Elektro Maribor z 

811 in NEK z 614 zaposlenimi do manjših projektantskih in izvajalskih organizacij z le nekaj 

deset zaposlenimi (Statut EZS 2007). 

 



 

36 

 

 

Energetska zbornica Slovenije je za ela z aktivnim delovanjem s 1. januarjem 2008, 

ustanovljena  je bila dne 15. junija 2007 in v sodni register Okrožnega sodiš a v Ljubljani 

vpisana dne 29. oktobra istega leta. V Energetski zbornici Slovenije so od 1. januarja 2008 

naprej prevzeli vlogo povezovanja in zastopanja panožnih interesov lanov GZS, ki so bili 

prej povezani v okviru GZS Energetske zbornice kot enote GZS. Energetska zbornica 

Slovenije samostojno sprejema in uveljavlja stališ a svojih lanov v razmerjih do zunanjih 

dejavnikov v R Sloveniji in na ravni Evropske Skupnosti, vklju no s sodelovanjem z uradnimi 

organi in zastopstvom R Slovenije v institucijah ES in s posameznimi ministrstvi ter na sejah 

odborov Državnega zbora in Državnega sveta, ko se sprejemajo predpisi, ki še posebej 

zadevajo interese njenih lanov. EZ izraža in zastopa tudi druge posebne interese energetskih 

dejavnosti (Statut EZS 2007). 

 

Koncept trajnostnega razvoja omogo a razrešitve za doseganje skupnih ciljev trajnostne 

naravnanosti in dejavnosti gospodarske družbe. Na podlagi teoreti nih spoznanj in izkušenj v 

poslovni praksi gospodarskih družb lahko opredelimo trajnostno naravnano gospodarsko 

družbo kot gospodarsko družbo, ki dosega sinergijske u inke gospodarskih, okoljskih, 

družbenih in eti nih razsežnosti s cilji svojega poslovanja in delovanja.Sodobne postmoderne 

gospodarske družbe poskušajo snovati in voditi svoje delo in vedenje v družbi na na in, ki 

izpolnjuje potrebe in zahteve ljudi in okolja (Mikli  2004). 

 

Gospodarske družbe kot poslovni sistem lahko dosežejo ustrezno celovit trajnostni razvoj, e 

so njihova izhodiš a ter na ela dolgoro na in trajnostna. Tako gospodarske družbe kot 

poslovni sistem omogo ajo lastno eksistenco, e pri svojih poslovnih dejavnostih dosegajo: 

smiselnost, spoštljivost, eti nost in inovativnost. Koncept trajnostnega razvoja tako temelji na 

dveh vidikih, kjer oba temeljita na znanju, izkušnjah in vrednotah. Strokovni vidik vsebuje 

zahtevo po metodološki celovitosti, medtem ko politi ni vidik vpeljuje princip trajnostnega 

razvoja. Strokovni vidik je  mnogo bolj objektiven in racionalen. Politi ni vidik pa je na drugi 

strani odvisen od množice interesov v danem asovnem obdobju. Prav zato je politi ni vidik 

praviloma bolj subjektiven in nerazpoznaven  (Mikli  2004). 

 

Izidi opravljenih raziskav nevladnih okoljevarstvenih organizacij kažejo, da gospodarske 

družbe, kot poslovni sistemi, sprejemajo odlo itve v prid ali proti trajnostnemu razvoju, 

ve inoma na podlagi ozkih ali kratkoro nih gospodarskih motivih. Primeri izboljšanj 

degradacij okolja iz prakse kažejo, da so bolj izjemni dosežki pri zmanjševanju onesnaženja, 

kot pa celovita sprememba politike gospodarske družbe do naravnega okolja. Potrebno je 

poudariti, da je bila ve ina izboljšav dosežena z ukrepi na podlagi zaklju nih meritev stanja v 

naravnem okolju, ne pa s spremembami v pristopih, temeljnih tehnologijah ali z ekološkim 

prestrukturiranjem gospodarske družbe (Žlahti  2009). 
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Da v podjetju delujejo u skladu z na eli trajnostnega razvoja, je potrebno prehoditi ve  

korakov. Ti so: izvedba analize zainteresiranih skupin, zastavitev politike in ciljev 

trajnostnega razvoja, na rtovanje plana izvedbe produkta, razviti spodbudno podjetniško 

kulturo v podjetju, razviti merila in standarde uspešnosti, pripraviti na in poro anja in okrepiti 

notranji nadzor procesov (Mikli  2004). 

 

Pri uvajanju trajnostnega razvoja v poslovne procese so priporo ljive strategije s pomirljivimi 

toni, povezanimi z dialogom in s potrebnim partnerstvom z nevladnimi organizacijami 

(Žlahti  2009).  

 

Zaznano je, da edalje ve  malih in velikih slovenskih gospodarskih družb podaja okoljske in 

družbene zahteve svojim dobaviteljem procesov, izdelkov ali storitev. Poudarek na okoljskih 

in socialnih vprašanjih v dobavni verigi je postal pomemben vidik družbene odgovornosti s 

ciljem slediti trajnostnemu razvoju (Mikli  2004). 

2.6.2 Nacionalni energetski program 

Nacionalni energetski program (NEP) je dokument, ki ima vlogo resolucije. Sprejme ga vlada 

in potrdi parlament.  NEP naj bi se vsaj obdobno posodabljal, da lahko zajame nove trende in 

zlasti privzete direktive EU. Obstoje i NEP imamo iz leta 2004 in njegova  glavna 

pomanjkljivost je v prenizki oceni prirastka letne porabe elektri ne energije, ki je bil ocenjen 

na 0,77 %, dejanski prirastek letne porabe elektri ne energije, pa je znašal ve  kot dva 

odstotka, kar je skoraj trikrat ve  od predvidevanj. Tako se je v preteklosti premalo vlagalo v 

izgradnjo novih proizvodnih virov (Žlahti  2009). 

 

Izhodiš a novega NEP za obdobje do leta 2030, ki ga je Ministrstvo za gospodarstvo (MG) v 

osnutku predstavilo 10. junija 2011 in je bil v javni razpravi do 15 septembra 2011, so tako 

predvsem v skladu s cilji, ki smo jih obvezni dose i glede na privzete cilje in direktive EU.  

Ukrepi za doseganje ciljev temeljijo na prehodu v nizkooglji no družbo, pri emer je ob 

visokih svetovnih cenah energentov potrebno veliko pozornost nameniti energetski 

samooskrbi in zmanjšati odvisnost od uvoza (Žlahti  2009). 

 

V NEP-u so predvideni štirje scenariji oskrbe z elektri no energijo, pri emer se med seboj 

razlikujejo  predvsem v klju nih investicijah v proizvodne enote (Novak in Urban i  2010). 

Tako glavni scenarij predpostavlja nadaljevanje investicij v teku oziroma izvedbo ukrepov za 

njihovo dokon anje (HE na spodnji Savi in blok 6 v TEŠ) in podaljšanje življenjske dobe 

NEK (Novak in Urban i  2010). 

 

Jedrski scenarij je nadgradnja glavnega scenarija in predvideva ukrepe, ki bodo omogo ili 

dolgoro no izkoriš anje jedrske energije v Sloveniji z izgradnjo nove enote NEK 2 ob lokaciji 
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obstoje e jedrske elektrarne mo i 1000 MW z za etkom obratovanja pred letom 2030 (Novak 

in Urban i  2010). 

 

Tudi tretji plinski scenarij je nadgradnja glavnega scenarija v smeri zagotovitve še ve je 

raznolikosti virov za oskrbo z elektri no energijo, s postavitvijo dveh plinsko – parnih 

elektrarn na zemeljski plin do leta 2030 skupne mo i 800 MW (Novak in Urban i  2010).  

 

etrti scenarij pa predpostavljata odpoved izgradnje bloka 6 v TEŠ in zgraditev plinsko parne 

elektrarne mo i 400 MW in jedrske elektrarne mo i 1000 MW. Po obsežni strokovni in 

konstruktivni razpravi je izoblikovana razli ica, ki Sloveniji na podro ju prihodnje energetske 

oskrbe odpira najboljše možnosti (Novak in Urban i  2010). 

2.7 Obnovljivi viri energije 

Od novejših strokovnih prispevkov zdale  najpopolnejšo sliko stanja zasledimo v literaturi z 

naslovom Renewable sources of energy: hydro-electricity in Slovenia (Bojnec in Papler 

2012). Avtorja ugotavljata, da v Sloveniji energetika še vedno mo no temelji na 

tradicionalnih rešitvah z neobnovljivimi viri. Zlasti pa je hidroenergija odvisna od naravnih 

danosti in je zato smiselno uporabiti diverzifikacijo ponudbe, zaradi sušnih obdobij, v 

kombinaciji z ostalimi obnovljivimi viri: sonce, veter, biomasa, bioplin in geotermalna 

energija.   

Med obnovljive vire energije (OVE) prištevamo vse tiste, za katere velja, da se kljub temu, da 

iz njih proizvajamo energijo, v naravi obnavljajo. Tako ni nevarnosti, da bi jih zmanjkalo. 

Obenem pa je dobra stran OVE zlasti to, da so to isti viri, ki imajo na okolje minimalen 

vpliv. OVE, predvsem vodna energija in biomasa, so bili vse do za etka industrijske dobe 

sredi osemnajstega stoletja primarni energetski vir, s katerim je loveštvo zadovoljevalo svoje 

potrebe. Teoreti na spoznanja o naravnih zakonih, številne iznajdbe strojev in naprav ter 

posledi no množi na uporaba fosilnih goriv, so privedla do civilizacije, kot jo poznamo 

danes. Ob naraš anju porabe fosilnih goriv so znanstveniki v zadnjih desetletjih opazili v 

naravi spremembe, ki so bile v zgodovini zna ilne, da so se dogajale v daljših asovnih 

obdobjih, tudi do desettiso letja. Danes vemo, da so posledice uporabe fosilnih goriv in snovi, 

ki se sproš ajo pri njihovi uporabi. Naravno okolje je mogo e ohraniti le z zamenjavo fosilnih 

goriv z okoljsko bolj sprejemljivimi obnovljivimi viri (Novak in Urban i  2010). 

 

Osnovno delitev OVE je zato smiselno opraviti glede na velikost. Tako govorimo o velikih 

centraliziranih virih OVE in na drugi strani o  razpršenih ali distribuiranih virih, ki so seveda 

manjših mo i (Novak in Urban i  2010). 

2.8 Veliki centralizirani viri 

Sem sodijo velike hidroelektrarne in velika polja vetrnih elektrarn, za slednje pa v Sloveniji 

nimamo realnih možnosti za njihovo postavitev. Hidroelektrarne so prakti no zgrajene na reki 
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Dravi, tu je tudi v popolnosti izkoriš en hidropotencijal.  Na reki So i z izgradnjo HE Av e 

prakti no ni mogo e ra unati na nove ve je energetske objekte. Tako za postavitev novih 

OVE v obliki ve jih elektrarn ostaneta le še reki Sava in Mura (Žlahti  2009). 

Slika 5: Energetski hidro potencial 
 

 

Vir: SEL 2010 

2.8.1 HE na srednji Savi 

Izgradnja hidroelektrarn na srednji Savi predstavlja prakti no edino možnost, da do leta 2020 

pove amo obseg uporabe obnovljivih virov elektri ne energije iz sedanjih 16 % na po 

direktivi EU predpisanih 25 % (Žitnik 2008). 

 

Sava je najdaljša slovenska reka in lahko nam je kar nerodno, da v ve jem delu neizkoriš ena 

te e mimo, medtem ko po drugi strani pla ujemo milijonske zneske (20 milijonov € za leto 

2008) za kjotske kupone, ker nam ni uspelo dovolj znižati izpustov toplogrednih plinov, ki v 

najve ji meri nastajajo ravno pri proizvodnji elektri ne energije v termoelektrarnah (Žitnik 

2008). 

 

Trenutno na reki Savi obratuje 6 hidroelektrarn, 1 je v gradnji. Po vrsti od zgoraj navzdol so 

to (SEL 2010): 

•  HE Moste, 

•  HE Mav i e, 

•  HE Medvode, 

•  HE Vrhovo, 
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•  HE Boštanj, 

•  HE Blanca, 

•  HE Krško (v izgradnji). 

 

Potrebno pa je še izgraditi 10 elektrarni na srednji Savi (SEL 2010): 

•  HE Tacen, 

•  HE Ježica, 

•  HE Šentjakob, 

•  HE Zalog, 

•  HE Jevnica, 

•  HE Kresnice, 

•  HE Ponovi e, 

•  HE Renke, 

•  HE Trbovlje, 

•  HE Suhadol. 

 

Še prej pa je potrebno dokon ati zadnji dve v verigi elektrarn na spodnji Savi, ki  sta klju ni v 

sistemu preto ne akumulacije hidroelektrarn na reki Savi, zaradi izravnave pretokov. To sta 

(SEL2010): 

•  HE Brežice. 

•  HE Mokrice. 

 

Slika 6: Energetski hidro potencial grafi no 1 

Vir: SEL 2010 

Zgrajena veriga hidroelektrarn na reki Savi bi zagotovila 580 MW elektri ne mo i, oziroma 
2536 GWh elektri ne energije pridobljene z obnovljivim virom (SEL 2010). 
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Ob upoštevanju doinstalirane HE Moste in HE Medvode ter izgradnji še rpalne 

hidroelektrarne Požarje pa dobimo še dodatnih 253 MW elektri ne mo i (SEL 2010). 

HE Moste  (doinstalacija) 33 MW 

•  HE  Medvode (tretji agregat) 20 MW 

•  HE Požarje   200 MW 

Skupna mo  hidroelektrarn na reki Savi bi bila 833 MW.   

Slika 7: Energetski hidro potencial grafi no 2 

Vir: SEL 2010 

Da so zamude pri sprejemanju Državnega prostorskega na rta (DPN) prevelike (sprejet bi 

moral biti že leta 2008), je  o itno. Kljub nastalim zapletom je potrebno DPN za prvo od  

zadnjih dveh kompenzacijskih elektrarn, to je HE Brežice, sprejeti im prej, v nadaljevanju pa 

še DPN za HE Mokrice (SEL 2010).  

 

HE Brežice in HE Mokrice sta klju ni hidroelektrarni v sistemu preto ne akumulacije 

hidroelektrarn na reki Savi. Zavedali naj bi se, da bosta ti dve elektrarni zaradi pove anih 

akumulacij zmožni kompenzirati nihanja v delovanju gorvodnih elektrarn, saj je potrebno 

mejni režim reke Save pred vstopom na ozemlje Hrvaške izravnati, oziroma približati 

naravnemu pretoku (Žitnik 2008). 

 

Dodatno zadevo zapleta dejstvo, da je ustanovljena civilna iniciativa v Krški vasi, ki 

nasprotuje izgradnji hidroelektrarni Brežice. Razumljivo je, da posegi v prostor pri okoliških 

prebivalcih in tudi v širši lokalni skupnosti sprožajo dolo ena vprašanja in pomisleke. e pa 

civilne iniciative javnosti neprestano prikazujejo enostranske poglede in e pri tem tudi ne 

dopuš ajo in ne priznavajo strokovnih argumentov, možnosti za razumno rešitev hitro 

zmanjka. Potrebno je usmeriti ve  napora v dialog v smislu uspešne kon ne razrešitve, kajti 

zadnji dve kompenzacijski elektrarni sta za celoten sistem preto ne akumulacije nujno 
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potrebni. e ju ne zgradimo, bo mo no na eta ekonomika in smisel ideje o preto ni 

akumulaciji elektrarn na reki Savi. Brez HE Brežice in HE Mokrice, bi moralo vseh 17 

preostalih elektrarn na  Savi obratovati le v na inu in pogojih naravnega re nega pretoka in ne 

kot sistem verige elektrarn s preto no akumulacijo (Žitnik 2008).  

 

Po besedah direktorja HSE Matjaža Janeži a, bo 700 milijonov evrov vredna gradnja HE na 

spodnji Savi kon ana leta 2016. Medtem, ko bi se gradnja verige HE na srednji Savi, v 

vrednosti 1,3 milijarde, lahko pri ela leta 2013. Omenjena gradnja bi prinesla nov naložbeni 

zagon slovenskemu gospodarstvu. Znano je, da zmoremo hidroenergetske objekte zgraditi z 

90 % slovenskega gospodarskega potenciala. Pri gradnji in opremljanju hidroelektrarne 

sodeluje ve  kor 120 slovenskih podjetij, s skupno 2000 zaposlenimi. e državi uspe 1,3 

milijardno srednjesavsko verigo zgraditi v desetih letih (gradnja ene sicer v povpre ju traja tri 

leta), to pomeni 130 milijonov investicij na leto, kar je odli en ukrep proti recesiji za 

slovensko gospodarstvo (Janeži  2011).   

2.8.2 HE na Muri 

Na reki Muri je smiselno razmišljati o povsem preto nih hidroelektrarnah, pri emer bi vsaka 

izkoristila cca 8  m bruto padca. Srednja vrednost mese nih naravnih pretokov pri bodo i HE 

Radenci je v obdobju od 1961 – 1990 znašala 161,3 m3/s.  Tako bi bilo celotno verigo 

smiselno inštalirati na pretok 250 m3/s. Potrebno je upoštevati, da bo za etne elektrarne 

potrebno graditi v dogovoru z Republiko Avstrijo, saj je na tem odseku Mura mejna reka 

(Žitnik 2008). 

2.9 Razpršeni ali distribuirani viri 

Med razpršene ali distribuirane vire prištevamo: 

•  male hidroelektrarne do mo i 1 MW, 

•  geotermalne elektrarne, 

•  vetrne elektrarne, 

•  fotovoltai ne elektrarne, 

•  elektrarne na biomaso, 

•  lesna biomasa, 

•  bioplin. 

2.9.1 Male hidroelektrarne 

Predstavljajo še velik del do sedaj neizkoriš ene rezerve. Ocenjuje se, da je teh neizrabljenih 

možnosti na manjših slovenskih rekah in njenih pritokih za 400 GWh na leto elektri ne 

energije (Bregar 2010).  

 

Prednosti malih elektrarn so številne:  

•  voda, kot gorivo je brezpla no; 
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•  proizvodnja elektri ne energije je brez emisij toplogrednih plinov; 

•  njihovo projektiranje, izgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje zagotovijo slovenska podjetja; 

•  manjšajo odvisnost od uvoznih fosilnih goriv. 

 

Seveda pa obstaja tudi nekaj slabosti gradenj malih hidroelektrarn: 

•  relativno visoki investicijski stroški; 

•  v sušnih razmerah je vir nestalen in nepredvidljiv; 

•  znaten ekološki vpliv na okolje, saj tudi male HE zaradi potrebne zajezitve spremenijo 

obliko doline. 

2.9.2 Geotermalne elektrarne 

Geotermalna energija je akumulirana v zemeljskih plasteh na razli nih globinah, ki jih 

imenujemo geotermalni vodonosniki. Za Slovenijo to predstavlja zanimiv energetski 

potencial. Že vrsto let geotermalno energijo uporabljajo v številnih slovenskih naravnih 

zdraviliš ih in termah, geotermalna elektrarna pa v Sloveniji še ne obratuje.  

 

V izhodiš u lo imo visokotemperaturne in nizkotemperaturne geotermalne vire. V SV 

Sloveniji so na razpolago le nizko temperaturni geotermalni viri, pri emer za energetsko 

izrabo nizkotemperaturnega vira potrebujemo temperaturo  geotermalnega vira vsaj 200° C, ki 

pa se povpre no nahaja na 5.000 metrih pod zemljo.  

 

Delovni medij, ki se uporablja v turbinskem procesu je zmes amonijaka in vode, ki izpareva 

pri prehodu skozi toplotni prenosnik. Prednosti geotermalnih elektrarn so:  

•  omenjeni vir energije je konstanten in stalen; 

•  proizvodnja elektri ne energije je brez emisij toplogrednih plinov; 

•  manjšajo odvisnost od uvoznih fosilnih goriv. 

 

Seveda pa obstaja tudi nekaj slabosti geotermalnih elektrarn: 

•  relativno visoki investicijski stroški; 

•  potrebne so dodatne drage raziskave; 

•  zelo draga vrtanja do globin 5000 metrov; 

•  teritorialna omejenost na SV del Slovenije. 

 

Ocenjuje se, da bi lahko letno pridobili 20 GWh elektri ne energije iz geotermalnih virov 

(Grobovšek 2010). 

2.9.3 Vetrne elektrarne 

Za vetrne elektrarne je zna ilno, da za pri etek obratovanja potrebujejo veter s hitrostjo 5 m/s 

(18 km/h). Pri previsokih hitrostih nad 35 m/s (126 km/h) se lopatice samodejno zasukajo v 

tak kot, da se vetrnice  zaustavijo. Prednosti vetrnih elektrarn so:  
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•  omenjeni vir energije je konstanten in stalen; 

•  proizvodnja elektri ne energije je brez emisij toplogrednih plinov; 

•  manjšajo odvisnost od uvoznih fosilnih goriv. 

 

Seveda pa obstaja tudi nekaj slabosti gradenj malih hidroelektrarn in sicer premajhna 

povpre na vrednost vetra v Sloveniji in najbolj ugoden in konstanten veter je na ekološko 

spornih lokacijah, zaš itenih z Naturo 2000. Potrebne so dodatne meritve jakosti vetra. 

Ocenjuje se, da bi lahko letno pridobili 100 GWh elektri ne energije iz polja vetrnih elektrarn, 

ki bi vsebovalo 30 vetrnic po 2 MW (Bregar 2010). 

2.9.4 Fotovoltai ne elektrarne 

Fotovoltai ne elektrarne so že mo no uveljavljene v slovenskem okolju. Prve so se za ele 

pojavljati že leta 2005. Njihova relativno velika razširjenost je posledica dejstva, da država 

preko Javne agencije RS za energijo v izdatni meri subvencionira odkupno ceno za elektri no 

energijo, proizvedeno na ta na in. Mnogi strokovnjaki nasprotujejo tako izdatnim 

subvencijam, eprav se subvencije znižujejo za 7 % letno, se je država še vedno obvezala 

odkupiti vso proizvedeno energijo po subvencionirani ceni kar 15 let. Prednosti fotovoltai nih 

elektrarn so (Grobovšek 2010):  

•  omenjeni vir energije je  ez dan relativno konstanten in stalen; 

•  proizvodnja elektri ne energije je brez emisij toplogrednih plinov; 

•  manjšajo odvisnost od uvoznih fosilnih goriv. 

 

Obstaja tudi nekaj slabosti gradenj fotovoltai nih elektrarn (Grobovšek 2010): 

•  relativno visoki investicijski stroški; 

•  omejenost postavitev na strešne površine; 

•  relativno malo možnosti za postavitve na degradirane površine. 

 

Ocenjuje se, da bi lahko letno pridobili 500 GWh elektri ne energije iz fotovoltai nih 

elektrarn (Grobovšek 2010). 

2.10 Energetska bilanca Slovenije 

Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2009 (EBRS), ki prikazuje skupno porabo 

energije in na ine zagotavljanja oskrbe RS za leto 2009 (skladno s 15. lenom EZ), je 

pripravilo resorno ministrstvo za gospodarstvo (MG) na podlagi posredovanih podatkov 

SURS za leti 2007 in2008 in podatkov izvajalcev energetske dejavnosti v letu 2009 v RS 

(Trpin 2009).  

 

Ker je EBRS 2009 narejena po mednarodno primerljivi metodologiji EUROSTAT, so 

navedeni podatki tudi primerljivi z državami EU. Pri na rtovanju se upošteva vso veljavno 

zakonodajo in predvsem Nacionalni energetski program (NEP) in druge sprejete ter 
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zavezujo e akte, med katere sodijo tudi ukrepi za spodbujanje u inkovite rabe energije (URE) 

in rabe obnovljivih virov energije (OVE) (Županc 2012). 

 

Zaskrbljujo  pa je zlasti podatek, da so potrebe Slovenije po energiji bistveno ve je od 

doma ih zmogljivosti. Tako mora Slovenija v letu 2009 ve  kot polovico svojih potreb po 

energiji pokriti z viri energije iz uvoza. V celoti so uvoženi: rni premog, antracit, koks in 

naftni proizvodi ter 99,6 % vsega potrebnega zemeljskega plina (Trpin 2009). Dolgoro no bo 

potrebno znižati visoko odvisnost od uvoženih energentov in pove ati zlasti delež OVE.  

2.11 Trg elektri ne energije 

Trg z elektri no energijo združuje elemente tržnega povpraševanja in ponudbe elektri ne 

energije in se nekoliko razlikuje od trgov drugih dobrin. Razlog za razliko predstavlja dejstvo, 

da se elektri ne energije kot kon nega proizvoda ne da shranjevati v zadostni meri. Na strani 

ponudbe, torej na strani proizvajalcev elektri ne energije, je možno skladiš enje elektri ne 

energije s pomo jo polnjenja akumulacijskih bazenov hidroelektrarn. Pri tem je potrebno 

opozoriti, da ne gre za skladiš enje kon nega proizvoda, torej elektri ne energije, ampak za 

skladiš enje proizvodnega inputa, ki v nadaljevanju omogo a sicer takojšnjo proizvodnjo 

elektri ne energije (Bregar 2010). 

 

Teoreti no edino možno je sicer omejeno skladiš enje elektri ne energije s pomo jo 

akumulatorjev. Za široko uporabo je ta na in predrag, smiseln je le pri shranjevanju elektri ne 

energije za uporabo v elektri nih vozilih (Bregar 2010). 

 

Glavna zna ilnost oziroma narava elektri ne energije, to je nezmožnost skladiš enja 

elektri ne energije, tako predstavlja precejšnjo oviro pri trgovanju z elektri no energijo. Ta 

omejitev pomeni nezmožnost kupovanja ali proizvajanja elektri ne energije na zalogo in 

povzro a nefleksibilnost proizvajanja elektri ne energije. Tako naj bi proizvodnja ves as 

sledila potrošnji elektri ni energiji. To sledenje ni enostavno, saj naj bi upoštevati tehni ne in 

okoljevarstvene omejitve pri proizvajanju in prenosu elektri ne energije do kon nega 

uporabnika. Tržno ponudbo elektri ne energije sestavljajo vsi proizvajalci elektri ne energije, 

ki proizvajajo in prodajajo popolne substitute. To pomeni, da uporabnik elektri ne energije le 

to ne razlikuje glede na njen izvor oziroma proizvajalca. Elektri na energija dejansko 

predstavlja popolnoma homogen proizvod.  V praksi je cena elektri ne energije za razli ne 

porabnike razli na. Porabniki lahko svobodno izbirajo dobavitelja elektri ne energije. 

Sklenejo lahko dolgoro ne pogodbe o dobavi elektri ne energije z enim ali ve  dobaviteljev, 

omogo eno pa jim je tudi kupovanje elektri ne energije na organiziranem trgu z elektri no 

energijo. Trg je sedaj popolnoma odprt tudi za gospodinjske uporabnike, ki jim je pred tem 

država dolo ala nabavno ceno elektri ne energije. Ne glede na vrsto porabnika elektri ne 

energije, pa vsak porabnik poleg osnovne cene elektri ne energije pla uje tudi stroške 

omrežnine, ki vklju ujejo stroške prenosa in distribucije elektri ne energije, stroške 
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poslovanja regulatorja Agencije za energijo in organizatorja trga Borzena ter stroške 

sistemskih storitev (Bregar 2010). 

 

Po drugi strani pa ima proizvedena elektri na energija zelo malo substitutov. Ti so le na 

podro ju ogrevanja, kjer jo lahko nadomeš ajo plin ali kurilno olje (Bregar 2010).  

 

Upravljavci prenosnega omrežja planirajo obratovanje in mo i posameznih elektrarn, emer 

re ejo »vozni red«, glede na napoved potrošnje elektri ne energije. Upoštevajo se pogodbe na 

terminskem in dnevnem trgu. Odlo ilno vlogo pri planiranju dolo a letni as, zunanja 

temperatura, dan v tednu in ura v dnevu. Bistveni pa so še zunanji neodvisni parametri, kot so 

hidrološke razmere, razpoložljivost nukleark v Franciji in Nem iji, proizvodnja vetrnih 

elektrarn v Evropi, napovedi cen surove nafte, cena premoga ter gospodarska gibanja. Zlasti 

zaradi recesije zmanjšana gospodarska aktivnost, je dejavnik, ki je v zadnjem obdobju 

odlo ilno vplival na padec povpraševanja in s tem tudi padec cen elektri ne energije (Novak 

in Urban i  2010). 

 

Trgovanje z elektri no energijo poteka preko dvostranskih pogodb ali trgovanja na 

organiziranem trgu elektri ne energije, slednjemu re emo borza elektri ne energije. V 

Sloveniji je organizator trga Javno podjetje Borzen d.o.o.. Nalogo nadziranja in zagotavljanja 

nepristranskega delovanja trga elektri ne energije, ki je v interesu vseh udeležencev, pa 

zagotavlja Agencija za energijo Republike Slovenije (Novak in Urban i  2010). 

2.11.1 Terminski trg 

Pogodbe na terminskem trgu elektri ne energije so tako kot vse splošne pogodbe predmet 

dogovora dveh pogodbenih strank. To pomeni, da so v prvi vrsti tajne in poljubne. Z njimi se 

trguje z elektri no energijo z možnostjo dobave v prihodnosti. Pogodbe na terminskem trgu 

omogo ajo obvladovanje cenovnih tveganj, zato so ti produkti na organiziranem trgu 

standardizirani in omogo ajo anonimno trgovanje s terminskimi pogodbami (t.i. 

futurecontracts). Te pogodbe imajo vnaprej dolo eno obliko, kjer dolo imo koli ino, kraj in 

as dobave, edini predmet trgovanja je cena. Na terminskih trgih se trguje s standardiziranimi 

produkti, ki zajemajo nakup elektri ne energije za mesec, etrtletje ali celo leto. Slovenski trg 

je razmeroma majhen, tako je tudi vloga Borzena, ki opravlja vlogo borze, oziroma 

organizatorja trga sorazmerno majhna. V Nem iji ima to nalogo borza EEX (European 

Energy Exchange), ki je najbolj likvidna in pregledna evropska borza, kjer se trguje z 

elektri no energijo. Sheme ostalih evropskih trgov z elektri no energijo se bistveno ne 

razlikujejo od sheme slovenskega trga (Selan 2009). 

2.11.2 Dnevni trg 

Dnevni trg predstavlja najbolj tvegano obliko trgovanja z elektri no energijo, saj se cena zelo 

spreminja v odvisnosti od cele vrste neodvisnih zunanjih parametrov, na katere ne moremo 
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vplivati, oziroma jih tudi težko vnaprej predvidimo. V prvi vrsti so to zunanja temperatura, 

trenutne hidrološke razmere (vodnatost rek), trenutno povpraševanje po elektri ni energiji, 

razpoložljivost ve jih proizvajalcev ter proizvajanje iz nekonvencionalnih obnovljivih virov 

(vetrne in son ne elektrarne). Na dnevni trg prav tako mo no vplivajo izjave 

gospodarstvenikov in politikov, objave poro il o poslovanju in napovedi ter aktualni 

gospodarski dogodki (Selan 2009).  

 

Trgovanje na dnevnem trgu tako predstavlja elektri no energijo, ki bo proizvedena in 

porabljena naslednji dan, trgovanje z njo pa se vrši danes (Selan 2009).  

 

Dnevni trg z elektri no energijo združuje elemente dnevnega tržnega povpraševanja in 

ponudbe po elektri ni energiji. Cena na dnevnem trgu zaradi naštetih zunanjih dejavnikov 

izrazito niha, zato je trgovanje z elektri no energijo izklju no preko dnevnega trga podvrženo 

visokemu cenovnemu tveganju (Selan 2009). 

2.12 Elektri ni avtomobili 

Junija 2011 je Ministrstvo za gospodarstvo (MG) predstavilo osnutek predloga Nacionalnega 

energetskega programa republike Slovenije (NEP) za obdobje do leta 2030, z naslovom: 

«Aktivno ravnanje z energijo«. V njem pomemben del zaseda raba elektrike v prometu. 

Avtorji predloga NEP ugotavljajo, da je potrebno posebno pozornost nameniti rabi energije v 

prometu, ki se je v obdobju od 2004 do 2008 pove ala za 48 odstotkov. To kaže na popolno 

odsotnost trajnostne prometne politike v državi in ogroža izpolnjevanje kjotskega sporazuma 

in drugih sprejetih mednarodnih obveznosti Slovenije, predvsem zavezujo ega ciljnega deleža 

obnovljivih virov energije v kon ni rabi energije (Novak in Urban i  2010). 

 

Tako  je v predlogu NEP za glavni cilj postavljena u inkovita rabe energije v prometu. To 

pomeni zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z izboljšanjem u inkovitosti vozil  in 

zmanjšanje povpre nih emisij toplogrednih plinov s 156 g emisij CO2  leta 2007 na 130 g/km 

do leta 2015 in 95 g/km do leta 2020. Ob tem se zagotovi 10 % delež energije iz obnovljivih 

virov do leta 2020 in tako izpolnimo direktive 2009/29/ES. Omenjena direktiva zahteva 

doseganje najmanj 5 % delež OVE v prometu do leta 2015 ter zagotoviti 50 % delež za 

polnjenje elektri nih akumulatorskih vozil do leta 2015 in 100 % delež do leta 2020 na javnih 

polnilnih mestih. Razmah prodaje elektri nih avtomobilov je v predlogu NEP postal stvarnost, 

saj je v njem navedeno, da je potrebno za razvoj energetske infrastrukture za uporabo 

sodobnih in okolju prijaznejših vozil zagotoviti vsaj 1.000 javnih polnilnih mest za elektri na  

vozila do leta 2015 in ve  kot 3.000 do leta 2020. Smiselno bi bilo uvesti model elektro 

mobilnosti, ki bi poleg elektri nih vozil zajemal še zagotovljeno polnilno mesto doma in po 

možnosti na delovnem mestu (Novak in Urban i  2010). 
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Zaradi najnovejše nemške nacionalne energetske strategije, po kateri so se po nesre i v JE  

Fokušima, odpovedali jedrski energiji, vse napore usmerjajo v OVE na osnovi velikega 

števila vetrnih elektrarn na severu države. Velika težava se pojavlja v shranjevanju presežkov 

te energije v asovno omejenih obdobjih. To preprosto pomeni, da veter piha stohasti no in s 

spremenljivo mo jo in nanj ni mogo e vplivati. To pomeni velika vlaganja v t.i. pametna 

omrežja, ki bodo zmogla te naklju ne konice izravnati. Obstaja pa tudi možnost, da se tako 

pridobljena elektri na energija uporablja za proizvodnjo vodika. Tako bi elektri no energijo 

pretvorili v kemi no energijo vodika in tako shranili presežke. Slovenija je zaradi slabo 

razvitega javnega potniškega prometa ter zato veliko individualizacijo prevozov in velikim 

odstotkom ljudi, ki živijo v samostojnih hišah,  bližje realizaciji polnilnih mest doma, kot 

ostala Evropa. To je brez dvoma precejšnja prednost. Za postavitev  in zadostno  razvejanost 

polnilnih postaj v urbanih okoljih je zadolžena mestna uprava, oziroma lokalna skupnost. 

Prav tako je v predlogu NEP  definirana višina subvencije za nakup novih elektri nih vozil, ki 

naj bi znašala 20 %  vrednosti vozila, oziroma najve  4.000 EUR. Poraba elektri nih vozil naj 

bi bila pod 50 Wh/km. NEP prinaša tudi napoved, da bo delež elektri nih  vozil v celotnem 

voznem parku do leta 2020 že 3 %, do leta 2030 pa kar 10 %. To  v energetskem smislu 

pomeni pove ano potrošnjo elektri ne energije zlasti na ravni kon nih odjemalcev (Novak in 

Urban i  2010).  

2.13 Povzetek ugotovitev teoreti nega dela 

Trg z elektri no energijo se  precej razlikuje od trgov drugih proizvodov. Razlog za razliko 

predstavlja dejstvo, da se elektri ne energije ne da shranjevati. Poraba elektri ne energije 

naraš a. Na rtovalci sistemov in tržni strokovnjaki so pri akovali, da bo vsemogo ni trg s 

samo regulacijo ustvaril pogoje za nadaljnji razvoj elektroenergetskih sistemov. Dolgoro no 

na rtovanje proizvodnih elektroenergetskih sistemov je bilo z uvedbo tržnih na el umaknjeno 

na stranski tir. as pa je pokazal, da je bilo prvotno naivno pojmovanje trga elektri ne 

energije v marsi em preve  optimisti no. Izkazalo se je, da trg sam od sebe ne daje dovolj 

spodbud, ki bi pognale ustrezni obseg novih investicij. Te pa bi zagotavljale zanesljivo oskrbo 

široke potrošnje in gospodarstva z elektri no energijo. Zato naj bi država preko ustreznih 

institucij spremljati stanje zanesljive oskrbe z elektri no energijo. Izdelovali naj bi se 

indikativni dolgoro ni na rti, ki so podlaga za argumentirano podeljevanje energetskih 

dovoljenj za nove proizvodne enote. Vse s ciljem, da bo tudi prihodnja oskrba z elektri no 

energijo na zadovoljivi ravni tako za industrijo, transport kot tudi gospodinjstva. Vse 

omenjeno pa zaostri dejstvo, da smo se v R Sloveniji s podpisom kjotskega protokola 

zavezali, da bomo v prvem ciljnem obdobju, v letih od 2008 – 2012, zmanjšali  emisije 

toplogrednih plinov vsaj za 5% v primerjavi z letom 1990. Dejstvo je, da pred kjotsko 

obdobje nismo najbolje izkoristili, saj se je vedelo, da bodo mo no prizadeta predvsem ve ja 

termoenergetska podjetja in ve ji onesnaževalci ozra ja s toplogrednimi plini v industriji in 

energetiki. Zelo neprijetna je tudi zunanja podoba in omajana verodostojnost R Slovenije, ki 

se na mednarodnem parketu venomer zavzema za strožje okoljske zahteve, hkrati pa država 
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doma ne zmore dose i niti osnovnega petodstotnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. 

Poleg tega se intenzivno gradi blok TEŠ 6 v Šoštanju. Naša država je v aktualni Strategiji 

gospodarskega razvoja Slovenije, v Zakonu o varstvu okolja, še posebej pa v Nacionalnem 

energetskem programu (NEP) zastavila visoke cilje, ki se odražajo v dvigu deleža obnovljivih 

virov energije (OVE) na 15 % v primarni energetski bilanci do leta 2015. To pa še zdale  ni 

vse. V R Sloveniji smo se na podlagi direktiv EU zavezali, da do leta 2020 pove amo obseg 

rabe obnovljivih virov s sedanjih 16 % na 25 %. Tu pa se najbolj zapleta, saj brez energetske 

izrabe reke Save  in Mure tega cilja ne moremo dose i, kajti vsi ostali alternativni viri ne 

zmorejo zagotoviti ustrezne koli ine elektri ne energije. 

 

Znašli smo se pred problemom, ki pa ga moramo nujno reševati v smislu  razumevanja 

trajnostnega razvoja. Bistvo je v tem, da trajnostni razvoj  izraža soodvisnost ekonomije in 

naravnega okolja, kot dveh bistvenih temeljev življenja in bivanja. Pomembno izhodiš e pri 

obravnavi in razumevanju trajnostnega razvoja je spoznanje soodvisnosti med strokovnimi in 

politi nimi podlagami za izvajanje sedanjih in prihodnjih dejavnosti. Evidentno je, da je 

dosedanji hitri gospodarski razvoj imel na naravno okolje izrazito negativen vpliv. Prav zato 

je v široko zavest celotne družbe po asi pronicalo spoznanje, da trajnostni razvoj postaja 

nujnost, ki zahteva organizacijsko, institucionalno in finan no doslednost države, 

podjetništva, zainteresiranih skupin ter posameznikov, ki sodelujejo v tem procesu. Okoljska 

vprašanja trajnostnega razvoja so na lokalni in regionalni ravni in tudi širše med seboj 

povezana, zato jih je potrebno obravnavati celovito in sistemati no ter z kolektivnim 

pristopom. To je odraz naraš anja zavesti, da je nujno potrebno zagotavljati zdrav ekosistem 

in tudi socialno pravi nost. Razreševanje problemov našega ožjega in širšega okolja ne izhaja 

samo iz tega kaj moramo storiti, ampak kako mobilizirati podporo, da to storimo. Z 

mobilizacijo loveških virov lahko država in gospodarske družbe prestrukturirajo svoje 

gospodarstvo, e so prepri ane, da je to potrebno storiti.  Mnogi ukrepi za zaustavitev 

destruktivnih trendov so generirali nove ideje, ki se pogosto pojavljajo kot "win–win" rešitve. 

To med drugim pomeni, da bomo preprosto morali sprejeti pobude za spremembe, kot je 

zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida, brez akanja na nov mednarodni sporazum, ki je še v 

fazi pogajanj. Tako novi izzivi globalne ekonomije zahtevajo temeljite inovacijske 

spremembe dosedanjega na ina dela. Trajnostni razvoj in zlasti njegovo apliciranje v 

gospodarskih družbah, ki so kot poslovni sistemi danes najbolj vplivni za nadaljnji razvoj 

loveštva. Prihajajo i izzivi zahtevajo korenite inovacije s celostno obravnavo in izvajanjem 

trajnostnega razvoja. Tu je bistvena ideja o vlogi in pomembnosti okoljske odgovornosti 

podjetja, eti ni odgovornosti podjetij in družbeni odgovornosti podjetij v sodobnem 

poslovanju. Tako naj bi menedžerji, predvsem vršni, izboljšali razumevanje in pove ali 

uporabo omenjenih odgovornosti  pri svojem delu. 

 

Sonaraven in trajnostni razvoj v gospodarskih družbah je bistven. Kaj pa ekološka 

ozaveš enost vseh nas. Ozaveš enost je kljub velikim naporom še vedno majhna. Predvsem v 
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gospodinjstvih se odpadne sijalke še vedno odlagajo med mešane odpadke. Za ve jo 

ozaveš enost bi se morala bolj angažirati tudi država z nacionalnimiakcijami. 

 

V sonaraven in trajnostni razvoj orientirana  podjetju se zavedajo, da so pri svojem delu 

krepko povezani in hkrati soodvisni od okolja, v katerem delujejo. Poleg zagotavljanja 

kvalitetnih storitev je eno bistvenih poslanstev podjetja ozaveš enost in družbena odgovornost 

ter skrb za ohranjanje okolja in narave. Dandanes je bolj, kot kadarkoli o itno, da moramo 

spremeniti odnos do narave in okolja. Skrb za okolje se za enja z majhnimi koraki in vsak 

prispevek je pomemben. Prakti no vsi akterji na trgu se mo no zavedajo pomena ozaveš anja, 

ne samo lokalne skupnosti, kjer nek objekt deluje, ampak bistveno širše. Tudi družbe, ki 

izpuš ajo v zrak emisije prahu in plinov poskušajo z razli nimi prijemi prepri ati prebivalce, 

da je njihovo delovanje ozaveš eno, ali vsaj delujejo v tej nameri.  Termoelektrarna Šoštanj 

vlaga veliko napora v ve jo ozaveš enost državljanov o pomenu izgradnje nadomestnega 

bloka 6 TEŠ. Tu se pojavlja vprašanje verodostojnosti podatkov, ki jih družbe predstavljajo 

javnosti. Bolje bi bilo, e bi podatke o emisijah objavila neodvisna in s strani države 

akreditirana agencija ali merilni laboratorij, ki bi permanentno beležil izpuste. To velja tudi v 

primeru cementarn in ostalih onesnaževalcev. 

 

Celotno družbo poganja njeno gospodarstvo. e je to uspešno, družba napreduje in se razvija. 

Dober pokazatelj uspešnosti gospodarskih subjektov je dodana vrednost na zaposlenega, ki  je 

v razvitih državah kar 2,7-krat ve ja kot v Sloveniji. To ne pomeni, da v Sloveniji delamo 

trikrat manj, pa  pa, da za enak u inek potrebujemo skoraj trikrat ve  delavcev in to je seveda 

tudi trikrat dražje. Vendar pa delavec za podjetje ne sme biti zgolj strošek. loveški kapital je 

za uspešne organizacije eden temeljnih dejavnikov poslovne odli nosti. Zaposleni obi ajno 

ustvarja dodano vrednost in prispeva k pozitivnim poslovnim rezultatom. Slednji izhajajo iz 

uspehov na podro ju prodaje in trženja, pridobivanja pomembnih poslovnih partnerjev, ve jih 

prodajnih naro il ali podpisa pomembnejših pogodb, lahko pa dodano vrednost merite tudi 

prek nefinan nih kazalnikov, med katerimi je na prvem mestu gotovo prispevek na podro ju 

inovacij in razvoja podjetja, pri izboljšavah in optimizaciji poslovanja, prenosu znanja na 

sodelavce, spodbujanju ter vodenju sodelavcev. Ravno tukaj se pokaže prava dodana vrednost 

zaposlenih. Ta je v razumevanju informacij, uporabi znanja in ustrezni implementaciji. 

Znanja, izkušenj in ustvarjalnosti zaposlenih s še tako sodobnimi tehnologijami in pristopi 

upravljanja pa  ni mogo e nadomestiti in so tako zaposleni najve ji kapital v organizaciji. 

Ugotovitev je na dlani. V Sloveniji moramo izdelovati izdelke, ki imajo vgrajenega ve  

znanja in so tehnološko bistveno bolj zahtevni. Tako jih bomo prodajali dražje, dodana 

vrednost bo ve ja, ve  bo dobi ka, ki se bo lahko  v dolo enem obsegu vlagal v nadaljnji 

razvoj. 

 

Želimo  uspešna in visokotehnološka podjetja. Zopet smo pri izvoru. Pri menedžmentu in 

štirih bistvenih funkcijah. Ob pregledu prvih dveh, planiranja in organiziranja, bo  delovanje 
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zlasti potrebno usmeriti na zaposlene. Menedžerji v organizacijah, ki so pod vse hujšim 

pritiskom globalizacijskih procesov,  iš ejo vedno nove poti za dosego tržnih prednosti. Vse 

bolj se zavedajo, da so njihovi sodelavci klju ni konkuren ni dejavnik. V procesu planiranja 

in organiziranja menedžment poskuša pridobiti posameznika za skupni napor pri doseganju 

konkuren nih prednosti organizacije. Pri iskanju na inov in poti, kako in na kakšen na in 

posameznika usmerjati k postavljenim ciljem organizacije, imajo zelo pomembno mesto 

vrednote menedžerjev. Organizacije tako s ciljem pove anja dobi ka ali golega preživetja 

uvajajo nove organizacijske strukture. Toge hierarhi ne strukture izginjajo, nadomeš ajo jih 

sploš ene organizacijske strukture, ki uvajajo projektno delo, pri emer odgovornost prehaja 

na zaposlenega. Razlike med menedžerji in zaposlenimi pa po asi izginjajo, tako ima vsak 

svojo prepoznavno vlogo v dodajanju nove vrednosti izdelkom ali storitvam. Z razvojem 

novih tehnologij se spreminjajo tudi kvalifikacije oziroma poklici. Hkrati so se prisiljeni 

spreminjati tudi posamezniki, ki bodo morali znati uporabljati nove tehnologije. Pri a smo 

hitremu pojavljanju novih poklicev in izginjanju tradicionalnih. Nekateri nazivi poklicev 

ostajajo enaki, vendar se njihova vsebina pogosto spreminja. Zastarevanje poklicev in s tem 

povezana hitra menjava zaposlenih sta problem tudi z vidika planiranja in organiziranja. Prvi  

v zgodovini se dogaja, da se je za ela zmanjševati relativna prednost izkušenj pred 

konkretnim znanjem. Ker je izobraževanje za vodstvene funkcije dolgo, znanje pa zastari že v 

desetih letih, bi bilo morda bolje, e bi na rtovali kariero tako, da bi vrhunec odgovornosti in 

kariere dosegli im bolj zgodaj, nato pa bi morali biti, zaradi zastarevanja znanja, pripravljeni 

sprejeti tudi druge zaposlitve. Gospodarske družbe so na lovu za talenti, kar se kaže tudi v 

druga nem na inu nagrajevanja oziroma ustvarjanju vse ve jih razlik. Inovativnost se pla uje 

vrhunsko, rutina pa minimalno. Dejstvo je, da menedžerji ne ustvarjajo bolj prijaznega 

delovnega okolja zaradi lastne dobrote in razsvetljenosti, temve  zaradi konkuren ne nuje. Pri 

tem je naravno, da se mnogi spremembam upirajo. Toda hitro se morajo prilagoditi novim 

pravilom igre, e ho ejo preživeti. Opustiti morajo stare vzorce razmišljanja in se prilagoditi 

novim. Neko  so se spreminjala podjetja, sedaj se morajo spreminjati posamezniki. Zaposleni 

se spreminjajo. Imajo vse ve  znanja in niso pripravljeni slepo slediti navodilom. Želijo si 

zanimivo in izzivalno delo, ki bo omogo alo razvoj njihovih sposobnosti. V asu ko se 

avtoriteta podira, se tudi slovenski menedžerji soo ajo s problemom, kako planirati in 

organizirati svojo osnovno dejavnost in svoje podrejene, da bodo uporabili svoj celoten 

potencial in prispevali k uspešnosti podjetja. 
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3 EMPIRI NI DEL 

V tem poglavju bomo predstavili na rt za zbiranje podatkov in  informacij, ki bo obsegal 

oblikovanje in strukturiranje anketnega vprašalnika, dolo itev vzorca in zbiranje empiri nega 

gradiva. V nadaljevanju empiri nega dela magistrske naloge pa bomo pridobljene informacije 

in podatke analizirali s pomo jo kvantitativne metode raziskovanja. 

3.1 Zbiranje podatkov in oblikovanje vzorca 

3.1.1 Zbiranje podatkov 

V osnovi je bila raziskava kvantitativna. Za zbiranje podatkov in informacij je bila 

uporabljena anketa. Zbiranje potrebnih kvantitativnih podatkov je potekalo s strukturiranim 

vprašalnikom (priloga 1). S pomo jo anketnega vprašalnika smo želeli pridobiti zanesljive 

podatke in natan ne informacije o dejavnikih trajnostnega razvoja, ki so bistveni za postavitev 

elektrarn na OVE. Zanimale so nas razvojne možnosti za postavitev objektov na OVE ter 

njihov vpliv na dodano vrednost njihovih ponudnikov. Pri pripravi anketnega vprašalnika smo 

se opirali na ugotovitve in anketna vprašanja avtorjev Marki a (2004) in Tav arja (2002). 

Vprašalnik tako vsebuje kombinacijo zaprtih in odprtih vprašanj z ocenjevalno lestvico 

Likertovega tipa in metodo razvrš anja, kjer anketiranec razvrsti navedene trditve po 

pomembnosti. Vprašalnik je pripravljen v skladu s teoreti nimi izhodiš i magistrske naloge. 

V prvem delu tako zajema splošno ekonomske podatke in kazalnike gospodarske družbe. 

Drugi sklop pa se dotika razumevanja trajnostnega razvoja OVE, direktiv in zakonskih zahtev 

na tem podro ju, izobraževanja ter odnos do prihajajo ih izzivov na tem podro ju, kot so: 

uvajanje pametnih omrežij, povezave manjših proizvajalcev OVE v virtualne elektrarne, 

hitrost vstopa elektri nih avtomobilov na trg. Empiri no raziskavo smo izvedli v obdobju od 

marca do junija 2011. Anketni vprašalnik je bil poslan po pošti s spremnim dopisom ter s 

frankirano in naslovljeno povratno ovojnico. Raziskavo smo opravili na cenzusu 300 

anketiranih v 75 gospodarskih družbah, ki so bile v letu 2010 lanice Energetske zbornice 

Slovenije (EZS) (priloga 2). Naslovili smo jih na predsednike uprav ali direktorje, s prošnjo, 

da ga izpolnijo vsaj štirje zaposleni (direktor, vodja razvoja, vodja investicij, vodja službe za 

odnose z javnostjo), ki v omenjenih gospodarskih družbah delujejo na podro ju obnovljivih 

virov energije in trajnostnega razvoja. Odziv je bil skromen (vrnjenih je bilo 44 vprašalnikov), 

zato smo se odlo ili, da se na gospodarske družbe, ki se niso odzvale, obrnemo še s 

telefonskim klicem. Pri tem smo anketiranca opomnili na poslani vprašalnik in ga  prosili, da 

nam izpolnjen vprašalnik im prej vrne. Na anketiranca nismo vplivali, prav tako tudi nismo 

sodelovali pri izpolnjevanju vprašalnika, saj smo želeli, da anketiranec samostojno odgovori 

na postavljena vprašanja. Kon en izid naših prizadevanj je bil, da smo prejeli 105 za 

statisti no obdelavo uporabnih vprašalnikov. Stopnja odzivnosti je bila 35 %, kar  kljub 

težavam pri zbiranju empiri nih podatkov in informacij ocenjujemo kot primerno in ustrezno 

za nadaljnjo obravnavo. 
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3.1.2 Vzorec 

Najprej nas je pri na rtovanju vzorca zanimala populacija, ki jo prou ujemo. Dejavnost 

energetike je precej široka skupina gospodarskih družb, ki poleg elektroenergetike obsega tudi 

družbe, ki se ukvarjajo s proizvajanjem in prodajo energentov, kot so premog, plin in nafta. 

Poleg omenjenih so tu še projektantske organizacije in družbe, ki se ukvarjajo z nadzorom pri 

gradnji energetskih objektov. Najbolje dejavnost energetike tako pokriva Energetska zbornica 

Slovenije (EZS), ki jo je v letu 2010 sestavljalo 75 gospodarskih subjektov, od družb z le 

nekaj do ve  sto zaposlenimi. Ocenili smo, da je stališ e vodstvenih delavcev in njihovih 

sodelavcev bistveno pri snovanju trajnostnega razvoja in izvedbe novih proizvodnih objektov 

na OVE. Ker je veliko težav zlasti z vklju evanjem novih objektov v prostor, zaradi pojava 

množice civilnih iniciativ, je v raziskavo vklju ena poleg direktorjev, vodij razvoja, vodij 

investicij tudi vodja službe za odnose z javnostjo (PR), ki v omenjenih gospodarskih družbah 

delujejo na podro ju obnovljivih virov energije in trajnostnega razvoja. V raziskavo smo tako 

vklju ili vse elemente v populaciji, tako vzorec raziskave vsebuje 300 anketirancev po 

naslednjih kriterijih: po regijah, po številu zaposlenih in po letu ustanovitve. Raziskava tako 

obsega gospodarske družbe: Gorenjske, Goriške, Jugovzhodne, Koroške, Notranjsko-kraške, 

Obalno-kraške, Osrednjeslovenske, Podravske, Pomurske, Savinjske, Spodnje- savske in 

Zasavske regije. V raziskavi so tako zajete vse statisti ne regije v RS. Naslednje merilo 

predstavlja število zaposlenih. Po aktualnizakonodaji se gospodarske družbe razvrš ajo na 

mikro, majhne, srednje in velike po slede ih merilih: število delavcev, isti prihodek od 

prodaje in vrednost aktive. Ker pa je na podro ju energetike precej manjših inženirskih in 

projektantskih družb z le nekaj zaposlenimi, smo gospodarske družbe glede na skupno število 

zaposlenih razdelili na pet skupin: do 5, med 5 in 20, med 20 in 50, med 50 in 250 ter ve  kot 

250. 

3.2 Izdelava na rta analize 

3.2.1 Uvod v kvantitativno analizo 

Ker je raziskovalni del magistrske naloge zasnovan kot kvantitativna metoda zbiranja 

podatkov, je raziskava empiri na. Odlo ili smo se za neposredno opazovanje izbranega 

segmenta realnega poslovnega okolja in analizo v njem zbranih podatkov. Empiri na 

raziskava je opredeljena kot tisti del lovekovega spoznanja, ki je izid neposrednega utnega 

opazovanja realnega sveta. Prav tako raziskavo lahko opredelimo kot kvantitativno, e temelji 

na pozitivisti nem pristopu. Ta pristop dolo a, da obstaja resni nost, ki je neodvisna od 

raziskovalca. Tako je mogo e, da s tem pristopom izmerimo klju ne dejavnike in tako 

testiramo vnaprej postavljene hipoteze. Zavedati se moramo, da pozitivisti en pristop vodi 

raziskovalni proces do treh stopenj. Zbiranje podatkov in informacij predstavlja prvo stopnjo, 

pri emer je potrebno posebej paziti, da tesni stiki z anketiranci vodijo do pristranskosti. 

Druga stopnja je analiza, ki se je lotimo asovno in prostorsko lo eno od procesa zbiranja 

podatkov in informacij. Smiselno je, da z njo pri nemo potem, ko smo opravili statisti no 
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analizo podatkov in informacij. Tretja stopnja je proces poro anja, ki razlaga dobljene 

izsledke.  

 

Statisti no analizo smo izvedli s pomo jo programske opreme za analiziranje družboslovnih 

podatkov SPSS (Statistical Package for Social Sciences). V raziskavi smo uporabili domnevo 

za preizkus domneve o aritmeti ni sredini, t-test, analizo povpre ij, regresijsko analizo in 

faktorsko analizo.  

 

T-test uporabimo, e želimo raziskati ali obstaja razlika med aritmeti nima sredinama, ki sta 

ju v neki spremenljivki dosegli dve razli ni, med seboj neodvisni skupini. Pri t-testu velja 

predpostavka o homogenosti varianc, kar pomeni, da je variabilnost v obeh vzorcih enaka. S t-

testom smo poskušali ugotoviti, ali stopnja poznavanja na inovuporabe obnovljivih virov 

vpliva na njihovo razširjenost uporabe. 

 

Z analizo povpre ij smo skušali ugotoviti ali  gospodarske družbe, ki so lanice EZ pri 

apliciranju tehnologij, ki bazirajo na trajnostnem razvoju in obnovljivih virih, ve jo pozornost 

namenjajo profitu ali sledenju okoljskim ciljem.  

 

Z regresijsko analizo smo prou evali kateri dejavnik trajnostnega razvoja najbolj vpliva na 

dodano vrednost v prou evanih gospodarskih družbah.  

 

S faktorsko analizo smo prou evali povezave v množici opazovanih dejavnikov trajnostnega 

razvoja in obnovljivih virov elektri ne energije, sicer tako, da bomo poskušali poiskati novo 

množico spremenljivk, ki predstavljajo, kar je skupnega opazovanim spremenljivkam.S to 

metodo želimo odkriti skupne zna ilnosti opazovanih spremenljivk. Cilj metode je odkriti 

manjše število skritih spremenljivk, imenovanih faktorji, s katerimi želimo pojasniti zveze 

med opazovanimi spremenljivkami. 

3.2.2 Spremenljivke vklju ene v analizo 

Empiri ni del raziskave temelji na podlagi ugotovitev teoreti nega dela raziskave. Anketni 

vprašalnik temelji na petnajstih spremenljivkah iz prvega dela vprašalnika ki zajema splošno-

ekonomske podatke gospodarskih družb, ki so lanice EZS. Spremenljivki 16 in 17 se 

dotikata trajnostnega razvoja OVE. Spremenljivke od 18 do 22 zajemajo spremljanje 

sodobnih trendov na podro ju OVE. Spremenljivke od 23 do 27 zajemajo pogled zaposlenih 

na tematiko OVE. Spremenljivke od 28 do 32 zajemajo upoštevanje normativov in smernic 

EU v projektni in tehniški dokumentaciji. Spremenljivke od 33 do 37 zajemajo pogled na 

dobi konosnost in povrnitev investicije v OVE. Spremenljivke od 38 do 42 se nanašajo na 

odnos do civilnih iniciativ. Spremenljivke od 43 do 47 zajemajo pogled na uvajanje pametnih 

omrežij. Spremenljivke od 48 do 52 zajemajo pogled na uvajanje virtualnih elektrarn. 
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Spremenljivke od 53 do 57 zajemajo pogled na elektri ne avtomobile in smotrno rabo 

elektri ne energije. 

3.3 Predstavitev in obravnava izidov raziskave 

Rezultati empiri ne raziskave so za vsako posamezno vprašanje iz anketnega vprašalnika 

podani v tabelari ni in grafi ni obliki. Zaklju ki s komentarjem pa so podani za vsakim 

vprašanjem. 

3.3.1 Ekonomsko – splošna vprašanja 

Prvo vprašanje se  je nanašalo na statisti no regijo, kjer ima posamezna gospodarska družba, 

ki je lan EZS svoj sedež. Z raziskavo smo zajeli vse statisti ne regije v RS. 

Tabela 3: Gospodarske družbe  po statisti nih regijah 

Regija Skupaj Skupaj v %

Gorenjska regija 13 12,4

Goriška regija 3 2,9

Jugovzhodna Slovenija 2 1,9

Koroška regija 4 3,8

Notranjsko–kraška regija 3 2,9

Obalno-kraška regija 11 10,5

Osrednjeslovenska regija 23 21,9

Podravska regija 15 14,3

Pomurska Slovenija 9 8,6

Savinjska regija 7 6,7

Spodnjesavska regija 6 5,7

Zasavska regija 9 8,6

SKUPAJ 105 100

 

Ugotovili smo, da ima najve  prou evanih gospodarskih družb (21,9 %) sedež v 

Osrednjeslovenski regiji, sledijo ji družbe iz Podravske regije (14,3 %),  Gorenjske (12,4 %), 

Obalno-kraške (10,4 %) ter Pomurske in Zasavske regije (8,6 %). Sledijo gospodarske družbe 

iz Savinjske (6,7 %)  in Spodnje-savske regije (5,7 %). Medtem, ko je bil delež gospodarskih 

družb iz Koroške (3,8 %), Notranjsko-kraške in Goriške (2,9 %) relativno majhen. Le 1,9 % 

gospodarskih družb pa je v anketi sodelovalo iz Jugovzhodne Slovenije. 
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Slika 8: Gospodarske družbe  po statisti nih regijah 
 

 
 

Drugo vprašanje se  je nanašalo na skupno število zaposlenih v gospodarski družbi v letu 

2009, kjer je anketirani zaposlen. Na podlagi števila zaposlenih smo gospodarske družbe 

razdelili v pet skupin. Najmanjše z do 5 zaposlenimi, mikro podjetja (povpre no število 

sodelavcev v poslovnem letu se giblje nad 5 in do 20), majhna podjetja (povpre no število 

sodelavcev v poslovnem letu se giblje nad 20 in do 50), srednja podjetja (povpre no število 

sodelavcev v poslovnem letu se giblje nad 50 in do 250) in velika podjetja (povpre no število 

sodelavcev v poslovnem letu presega 250). Prou ili smo 15 najmanjših, 30 mikro, 22 

majhnih, 20 srednjih in 18 velikih podjetij. 

Tabela 4: Gospodarske družbe  po številu zaposlenih 

Število zaposlenih Skupaj Skupaj v %

do 5 15 14,3

nad 5 in do 20 30 28,6

nad 20 in do 50 22 21,0

nad 50 in do 250 20 19,0

nad 250 18 17,1

SKUPAJ 105 100

 

Iz tabele 4 je razvidno, da lahko kar 28,6 % prou evanih gospodarskih družb opredelimo kot 

gospodarske družbe, v katerih je  nad 5 do 20 zaposlenih. Druga najve ja skupina predstavlja 

gospodarske družbe z  nad 20 do 50 zaposlenimi, teh je 21 %. Sledijo gospodarske družbe, v 

katerih je  nad 50 do 250 zaposlenih, teh je 19 %. Zanimivo je, da so na etrtem mestu velike 

gospodarske družbe, v katerih je ve  kot 250 zaposlenih. Njihov delež je 17,1 %.  Najmanjši 

delež imajo gospodarske družbe, v katerih je do 5 zaposlenih, teh je 14,3 %. 
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Slika 9: Gospodarske družbe  po statisti nih regijah 
 

 
 

Tretje vprašanje se je nanašalo na starost gospodarske družbe v letu 2009, kjer je anketirani 

zaposlen. Na podlagi starosti smo gospodarske družbe razdelili v pet skupin. Najmlajše s 

starostjo gospodarske družbe do 5 let, sledijo podjetja, ki obstajajo nad 5 in do 10 let. 

Naslednjo skupino predstavljajo podjetja, ki so aktivna  nad 10 in do 15 let. Sledijo podjetja, 

ki delujejo med 15 in 24 let. Gospodarske družbe, ki delujejo ve  kot 25 let pa so v zadnji 

skupini.  

Tabela 5: Gospodarske družbe  po starosti 

Starost  družbe Skupaj Skupaj v %

do 5 21 20,1

nad 5 in do 10 25 23,7

nad 10 in do 15 28 26,7

nad 15 in do 24 22 21,0

ve  kot 25 let 9 8,5

SKUPAJ 105 100

 

Iz tabele 5 je razvidno, da lahko kar 26,7 % prou evanih gospodarskih družb opredelimo kot 

gospodarske družbe, ki delujejo že ve  kot 10 do 15 let. Druga najve ja skupina predstavlja 

gospodarske družbe, ki poslujejo nad 5 do 10 let, teh je 23,8 %. Sledijo gospodarske družbe, v 

katerih poslovanje te e  od 15 do 24 let, teh je 21,0 %. Gospodarske družbe, ki poslujejo do 5 

let je 20,0 %.  Najmanjši delež imajo gospodarske družbe z najdaljšo tradicijo, ki obstajajo že 

ve  kot 25 let, teh je 8,6 %. 
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Slika 10: Gospodarske družbe  po starosti 
 

 
 

etrto vprašanje se je nanašalo na letni isti prihodek od prodaje v gospodarski družbi v letu 

2009, kjer je anketirani zaposlen. Na podlagi letnega istega prihodka od prodajesmo 

gospodarske družbe razdelili v pet skupin. V prvo skupino sodijo  gospodarske družbe, ki 

imajo prihodek na letni ravni pod 1 milijon EUR. Sledijo podjetja, kjer prihodek dosega ve  

kot 1 in do 10 milijonov EUR. Naslednjo skupino predstavljajo podjetja, kjer se prihodek na 

letni ravni giblje  nad 10 in do 100 milijonov EUR . V naslednjo skupinosodijo podjetja, kjer 

je prihodek nad 100 in do 200 milijonov EUR. Gospodarske družbe, ki imajo prihodek na 

letni ravni ve ji kot 200 milijonov EUR pa so v zadnji skupini.  

Tabela 6: Gospodarske družbe  po letnem prihodku 

Letni prihodek družbe Skupaj Skupaj v %

manj kot 1 Mio. € 48 45,7

nad 1 do 10 Mio. € 40 38,1

nad 10 do 100 Mio. € 12 11,4

nad 100 do 200 Mio. € 3 2,9

ve  kot 200 Mio. € 2 1,9

SKUPAJ 105 100

 

Iz tabele 6 je razvidno, da lahko kar 45,7 % prou evanih gospodarskih družb opredelimo kot 

gospodarske družbe, ki dosežejo na letni ravni prihodek manjši kot 1 milijon EUR. Druga 

najve ja skupina predstavlja gospodarske družbe, kjer je dosežen prihodek na letni ravni nad 

1indo 10 milijonov EUR, teh je 38,1 %. Sledijo gospodarske družbe, ki na letni ravni dosežejo 

prihodek nad 10 in do 100 milijonov EUR, teh je 11,4 %. Gospodarskih družb s prihodkom 

nad 100 in do 200 milijonov EUR je le 2,9 %.  Najmanjši delež imajo gospodarske družbe, 

kjer je letni prihodek ve ji  kot 200 milijonov EUR, teh je 1,9 %. 
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Slika 11: Gospodarske družbe  po letnem prihodku 
 

 
 

Peto vprašanje se je nanašalo na dodano vrednost na zaposlenega za  leto 2009 v gospodarski 

družbi, kjer je anketirani zaposlen. Na podlagi  dosežene dodane vrednosti na zaposlenega na 

leto smo gospodarske družbe razdelili v pet skupin. V prvo skupino sodijo  gospodarske 

družbe, ki imajo dodano vrednost na zaposlenega na leto pod 10.000  EUR. Sledijo podjetja, 

kjer dodana vrednost na zaposlenega na leto dosega ve  kot 10.000 in do 20.000 EUR. 

Naslednjo skupino predstavljajo podjetja, kjer dodana vrednost na zaposlenega na leto dosega 

ve  kot 20.000 in do 30.000 EUR. Podjetja, kjer je dodana vrednost na zaposlenega na leto 

znaša ve  kot 30.000 in do 45.000 EUR so v etrti skupini. Gospodarske družbe, ki imajo 

dodana vrednost na zaposlenega na leto ve  kot 45.000 EUR pa so v zadnji skupini.  

Tabela 7: Gospodarske družbe  po dodani vrednosti na zaposlenega 

Dodana vrednost na zaposlenega Skupaj Skupaj v %

manj kot 10.000  € 9 8,6

nad 10.000 do 20.000  € 16 15,2

nad 20.000 do 30.000  € 31 29,5

nad 30.000 do 45.000  € 44 41,9

ve  kot 45.000  € 5 4,8

SKUPAJ 105 100

 

Iz tabele 7 je razvidno, da lahko kar 41,9 % prou evanih gospodarskih družb opredelimo kot 

gospodarske družbe, ki dosežejo dodano vrednost na zaposlenega na leto v  vrednosti nad 

30.000 in do 45.000 EUR. Druga najve ja skupina predstavlja gospodarske družbe, kjer je 

doseženadodana vrednost na zaposlenega na leto nad 20.000 in do 30.000 milijonov EUR, teh 

je 29,5 %. Sledijo gospodarske družbe, ki so na letni ravni dosegle dodano vrednost na 

zaposlenega na leto v vrednosti nad 10.000 in do 20.000  EUR, teh je 15,2 %. Gospodarskih 

družb z dodano vrednost na zaposlenega na leto v  vrednosti  manj kot 10.000 EUR je le 8,6 

%.  Najmanjši delež imajo gospodarske družbe, kjer je dodana vrednost na zaposlenega na 

leto ve  kot 45.000 EUR, teh je 4,8%. 
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Slika 12: Gospodarske družbe  po dodani vrednosti na zaposlenega 

 

 

Šesto vprašanje se je nanašalo na podatek o istem dobi ku za leto 2009 v gospodarski družbi, 

kjer je anketirani zaposlen. Na podlagi koli ine doseženega istega dobi ka, smo gospodarske 

družbe razdelili v pet skupin. V prvo skupino sodijo  gospodarske družbe, kjer je v letu 2009 

poslovni izid izkazoval izgubo. Sledijo podjetja, kjer so leto 2009 zaklju ili s pozitivno ni lo. 

Naslednjo skupino predstavljajo podjetja, kjer je bil dobi ek do 100.000 EUR. Podjetja, kjer 

je bil isti dobi ek v letu 2009 ve ji od 100.000 in do 500.000 EUR so v etrti skupini. 

Gospodarske družbe, ki so v letu 2009 dosegle isti dobi ek ve  kot 1.000.000 EUR pa so v 

zadnji skupini.  

Tabela 8: Gospodarske družbe  po istem dobi ku 

isti dobi ek gospodarske družbe Skupaj Skupaj v %

Izguba 5 4,8

Pozitivna ni la 36 34,3

Do 100.000  € 31 29,5

Nad 100.000 do 500.000  € 25 23,8

ve  kot 1.000.000  € 8 7,6

SKUPAJ 105 100

 

Iz tabele 8 je razvidno, da lahko kar 34,3 % prou evanih gospodarskih družb opredelimo kot 

gospodarske družbe, ki so v letu 2009 dosegle pozitivno ni lo. Druga najve ja skupina 

predstavlja gospodarske družbe, kjer je dosežen isti dobi ek do 100.000 EUR, teh je 29,5 %. 

Sledijo gospodarske družbe, ki so v letu 2009 dosegle isti dobi ek v vrednosti nad 100.000 in 

do 500.000  EUR, teh je 23,8 %. Gospodarskih družb s istim dobi kom v  vrednosti  ve  kot 

1.000.000 EUR je kar 7,6 %.  Najmanjši delež imajo gospodarske družbe, kjer je bil rezultat 

poslovnega izida za leto 2009 izguba, teh je 4,8 %. 
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Slika 13: Gospodarske družbe  po istem dobi ku 

 

 

Sedmo vprašanje se je nanašalo na podatek o letnem strošku za izobraževanje na zaposlenega 

za leto 2009 v gospodarski družbi, kjer je anketirani zaposlen. Na podlagi stroška za 

izobraževanje, smo gospodarske družbe razdelili v pet skupin. V prvo skupino sodijo  

gospodarske družbe, kjer so v letu 2009 za izobraževanje na zaposlenega namenili do 100 

EUR. Sledijo podjetja, kjer so v  letu 2009 namenila za izobraževanje ve  kot 100 in do 500 

EUR. Naslednjo skupino predstavljajo podjetja, kjer je bilo izobraževanju namenjeno ve  kot 

500 in do 1.000 EUR.  Podjetja, kjer je bilo izobraževanju namenjeno ve ji kot 1.000 in do 

2.000 EUR so v etrti skupini. Gospodarske družbe, ki so v letu 2009  namenile izobraževanju 

na zaposlenega ve  kot 2.000 EUR pa so v zadnji skupini.  

Tabela 9: Gospodarske družbe  po stroških za izobraževanje 

Stroški za izobraževanje Skupaj Skupaj v %

manj kot 100  € 6 5,7

nad 100 do 500  € 18 17,2

nad 500 do 1.000  € 30 28,6

nad 1.000 do 2.000  € 35 33,3

ve  kot 2.000  € 16 15,2

SKUPAJ 105 100

 

Iz tabele 9 je razvidno, da lahko kar 33,3 % prou evanih gospodarskih družb opredelimo kot 

gospodarske družbe, ki so v letu 2009 namenile izobraževanju na zaposlenega nad 1.000 in do 

2.000 EUR. Druga najve ja skupina predstavlja gospodarske družbe, kjer je delež sredstev za 

izobraževanje na zaposlenega znašal med 500 in 1.000  EUR, teh je 28,6 %. Sledijo 

gospodarske družbe, ki so v letu 2009 namenile izobraževanju znesek v vrednosti nad 100 in 

do 500  EUR, teh je 17,1 %. Gospodarskih družb, ki so v letu 2009 namenile izobraževanju na 

zaposlenegave  kot 2.000 EUR je kar 15,2 %.  Najmanjši delež imajo gospodarske družbe, 

kjer so izobraževanju na zaposlenega v letu 2009 namenili manj kot 100 EUR, teh je 5,7 %. 
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Slika 14: Gospodarske družbe  stroških za izobraževanje 

 

 

Osmo vprašanje se je nanašalo na lastniško strukturo v letu 2009 v gospodarski družbi, kjer je 

anketirani zaposlen. Na podlagi lastniške strukture, smo gospodarske družbe razdelili v pet 

skupin. V prvo skupino sodijo  gospodarske družbe, kjer je 100 % lastnik država. Sledijo 

podjetja, kjer so poleg države lastniki še razni PID-i. Naslednjo skupino predstavljajo 

podjetja, kjer je družba v lasti zaposlenih.  Podjetja, kjer je bilo v letu 2009 lastništvo 

gospodarske družbe v privatnih rokah, pri emer je bilo lastnikov ve , so v etrti skupini. 

Gospodarske družbe, ki so bile v letu 2009 v privatnem lastništvu z le enim lastnikom so v 

zadnji skupini.  

Tabela 10: Gospodarske družbe  po lastniški strukturi 

Lastniška struktura Skupaj Skupaj v %

državno lastništvo 8 7,6

državno lastništvo in PID-i 40 38,1

družba je v lasti zaposlenih 30 28,6

privatno lastništvo – ve  lastnikov 10 9,5

privatno lastništvo – en lastnik 17 16,2

SKUPAJ 105 100

 

Iz tabele 10 je razvidno, da lahko kar 38,1 % prou evanih gospodarskih družb opredelimo kot 

gospodarske družbe, kjer je lastnik država in PID-i. Druga najve ja skupina predstavlja 

gospodarske družbe, kjer je družba v lasti zaposlenih, teh je 28,6 %. Sledijo gospodarske 

družbe, ki so bile v letu 2009 v privatni lasti, pri emer je lastnik le eden, teh je 16,2 %. 

Gospodarskih družb, ki so bile v letu 2009 v privatni lasti, pri emer je lastnikov ve   je bilo 

9,5 %.  Najmanjši delež imajo gospodarske družbe, ki so bile v letu 2009 v 100 % državni 

lasti, teh je bilo 7,6 %. 
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Slika 15: Gospodarske družbe  po lastniški strukturi 

 

 

Deveto vprašanje se je nanašalo na pridobljene standarde kakovosti v letu 2009 v gospodarski 

družbi, kjer je anketirani zaposlen. Na podlagi pridobljenih standardov kakovosti, smo 

gospodarske družbe razdelili v pet skupin. V prvo skupino sodijo  gospodarske družbe, ki 

nimajo pridobljenega nobenega standarda kakovosti. Sledijo podjetja, ki imajo pridobljen vsaj 

en standard kakovosti iz družine ISO (9001, 14001, 18001. Naslednjo skupino predstavljajo 

podjetja, kjer je za podro je kakovosti vpeljan model 20 klju ev.  Podjetja, kjer je bilo v letu 

2009 za spremljanje kakovosti uveljavljen  model BSC, so v etrti skupini. Gospodarske 

družbe, ki so imele v letu 2009 pridobljen kakšen drug standard kakovosti, so v zadnji 

skupini.  

Tabela 11: Gospodarske družbe  po pridobljenih standardih kakovosti 

Standardi kakovosti Skupaj Skupaj v %

nobenega 5 4,8

ISO  52 49,5

model 20 klju ev 25 23,8

BSC 8 7,6

drug standard 15 14,3

SKUPAJ 105 100

 

Iz tabele 11 je razvidno, da lahko kar 49,5 % prou evanih gospodarskih družb opredelimo kot 

gospodarske družbe, kjer imajo vpeljanega vsaj enega od standardov iz serije ISO. Druga 

najve ja skupina predstavlja gospodarske družbe, kjer za spremljanje kakovosti poslovanja 

uporabljajo model 20 klju ev, teh je 23,8 %. Sledijo gospodarske družbe, ki so bile v letu 

2009 za spremljanje kakovosti poslovanja uporabljale kakšen drug standard, teh je 14,3 %. 

Gospodarskih družb, ki so v letu 2009 kakovost poslovanja merile s pomo jo metode BSC je 

bilo 7,6 %. Najmanjši delež imajo gospodarske družbe, ki v letu 2009  za spremljanje 

kakovosti poslovanja niso uporabljale noben standard, teh je bilo 4,8 %. 
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Slika 16: Gospodarske družbe  po pridobljenih standardih kakovosti 

 

 

Deseto vprašanje se je nanašalo na pridobljeno stopnjo izobrazbe v gospodarski družbi, kjer je 

bil anketirani zaposlen v letu 2009 . Na podlagi pridobljene izobrazbe  anketirancev, smo 

gospodarske družbe razdelili v pet skupin. V prvo skupino sodijo  gospodarske družbe, kjer  je 

imel anketiranec srednješolsko izobrazbo. Sledijo podjetja, kjer je imel anketiranec 

pridobljeno višješolsko izobrazbo. Naslednjo skupino predstavljajo podjetja, kjer je imela 

oseba, ki je izpolnjevala anketni vprašalnik visokošolsko izobrazbo.  Podjetja, kjer je imel 

anketiranec v letu 2009 univerzitetno izobrazbo so v etrti skupini. Gospodarske družbe, kjer 

je imel anketiranec v letu 2009 pridobljeno podiplomsko izobrazbo, so v zadnji skupini.  

Tabela 12: Gospodarske družbe  po stopnji izobrazbe anketirancev 

Stopnja izobrazbe anketirancev Skupaj Skupaj v %

srednješolska 15 14,3

višješolska  22 21,0

visokošolska 40 38,1

univerzitetna 18 17,1

podiplomska 10 9,5

SKUPAJ 105 100

 

Iz tabele 11 je razvidno, da lahko kar 38,1 % prou evanih anketirancev razvrstimo v skupino 

z visokošolsko izobrazbo. Druga najve ja skupina je imela višješolsko izobrazbo, teh je 21,0 

%. Sledijo anketiranci, ki so  v letu 2009 imeli univerzitetno izobrazbo, teh je 17,1 %. 

Anketirancev, ki so v letu 2009 imeli srednješolsko izobrazbo  je bilo 14,3 %.  Najmanjši 

delež pa so imelianketiranci, ki so dosegli podiplomsko stopnjo izobrazbe, teh je bilo 9,5 %. 
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Slika 17: Gospodarske družbe  po stopnji izobrazbe anketirancev 

 

 

Enajsto vprašanje se je nanašalo na starost anketiranca v letu 2009, ko je izpolnjeval anketni 

vprašalnik. Na podlagi starosti, smo anketirance razdelili v pet skupin. V prvo skupino sodijo 

anketiranci stari do 30 let. Sledijo anketiranci, stari nad 30 do 40 let. Naslednjo skupino 

predstavljajo anketiranci, kjer je bila oseba, ki je izpolnjevala anketni vprašalnik stara nad 40 

do 50 let.  Podjetja, kjer je bil anketiranec v letu 2009 star nad 50 do 60 let so v etrti skupini. 

Anketiranci, ki so bili v letu 2009 stari nad 60 let, so v zadnji skupini.  

Tabela 13: Anketiranci  po  starosti 

Anketiranci po starosti Skupaj Skupaj v %

do 30 let 20 19,0

nad 30 do 40 let  24 22,9

nad 40 do 50 let 38 36,2

nad 50 do 60 let 18 17,1

nad 60 let 5 4,8

SKUPAJ 105 100

 

Iz tabele 13 je razvidno, da lahko kar 36,2 % prou evanih anketirancev razvrstimo v skupino s 

starostjo nad 40 in do 50 let. Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci s starostjo 

nad 30 in do 40 let, teh je 22,9 %. Sledijo anketiranci, ki so bili  v letu 2009 stari do 30 let, teh 

je 19,0 %. Anketirancev, ki so bili v letu 2009 stari nad 50 in do 60 let, je bilo 17,1 %.  

Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so bili stari nad 60 let, teh je bilo 4,8 %. 

Slika 18: Anketiranci po starosti 
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Dvanajsto vprašanje se je nanašalo na delovno dobo anketiranca v letu 2009, ko je izpolnjeval 

anketni vprašalnik. Na podlagi delovne dobe, smo anketirance razdelili v pet skupin. V prvo 

skupino sodijo anketiranci z delovno dobo do 5 let. Sledijo anketiranci, z delovno dobo nad 5 

do 15 let. Naslednjo skupino predstavljajo anketiranci, ki so imeli delovne dobe  nad 15 do 25 

let. Zaposleni v gospodarskih družbah, ki so imeliv letu 2009 delovne dobe nad 25 do 35 let 

so v etrti skupini. Anketiranci, ki so imeli v letu 2009 delovne dobe  nad 35 let, so v zadnji 

skupini.  

Tabela 14: Anketiranci  po  delovni dobi 

Anketiranci po delovni dobi Skupaj Skupaj v %

do 5 let 22 21,0

nad 5 do 15 let  28 26,7

nad 15 do 25 let 35 33,3

nad 25 do 35 let 16 15,2

nad 35 let 4 3,8

SKUPAJ 105 100

 

Iz tabele 14 je razvidno, da lahko kar 33,3 % prou evanih anketirancev razvrstimo v skupino 

z delovno dobo nad 15 in do 25 let. Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci z 

delovno dobo nad 5 in do 15 let, teh je 26,7 %. Sledijo anketiranci, ki so imeli  v letu 2009 

delovno dobo do 5 let, teh je 21,0 %. Anketirancev, ki so imeli v letu 2009 delovno dobo nad 

25 in do 35 let, je bilo 15,2 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so imeli delovno 

dobo nad 35 let, teh je bilo 3,8 %. 

Slika 19: Anketiranci  po delovni dobi 

 

Trinajsto vprašanje se je nanašalo na samooceno kredibilnosti pri projektih OVE na katerih je 

anketiranec deloval v letu 2009. Na podlagi samoocene kredibilnosti, smo anketirance 

razdelili v pet skupin. V prvo skupino sodijo anketiranci ki so trdili, da storjenih napak ne 

priznajo. Sledijo anketiranci, ki so glede samoocene kredibilnosti trdili, da se lahko ob asno 

zmotijo. Naslednjo skupino predstavljajo anketiranci, ki so trdili, da lastne napake vedno 

priznajo. Tisti, ki so trdili, da lastne napake težko priznajo,  so v etrti skupini. Anketiranci, ki 

so na podlagi samoocene kredibilnosti trdili, da se pogosto zmotijo,  pa so v zadnji skupini.  
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Tabela 15: Anketiranci  po  samooceni kredibilnosti 

Anketiranci po samooceni kredibilnosti Skupaj Skupaj v %

napake ne priznam 15 14,3

ob asno se zmotim 37 35,2

napake vedno priznam 39 37,1

napake težko priznam 10 9,5

pogosto se zmotim 4 3,8

SKUPAJ 105 100

 

Iz tabele 15 je razvidno, da lahko kar 37,1 % prou evanih anketirancev  glede samoocene 

kredibilnosti pri projektih OVE na katerih je anketiranec deloval, razvrstimo v skupino, ki 

trdi, da storjene napake vedno prizna. Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki 

so zagovarjali stališ e, da se lahko ob asno zmotijo, teh je 35,1 %. Sledijo anketiranci, ki so 

trdili, da napak ne priznajo, teh je 14,3 %. Anketirancev, ki so zagovarjali stališ e, da napake 

težko priznajo, je bilo 9,5 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so trdili, da se 

pogosto zmotijo, teh je bilo 3,8 %. 

Slika 20: Anketiranci  po samooceni kredibilnosti 
 

 
 

Štirinajsto vprašanje se je nanašalo na samooceno pozitivne naravnanosti pri projektih OVE 

na katerih je anketiranec deloval v letu 2009. Na podlagi pozitivne naravnanosti, smo 

anketirance razdelili v pet skupin. V prvo skupino sodijo anketiranci ki so zagovarjali stališ e, 

da nikoli ne izre ejo pohvale. Sledijo anketiranci, ki so glede pozitivne naravnanosti trdili, da 

pohvalo izre ejo malokrat. Naslednjo skupino predstavljajo anketiranci, ki so trdili, da 

sodelavce spodbujajo in ne kritizirajo.  Tisti, ki so trdili, da pogosto spodbujajo, so v etrti 

skupini. Anketiranci, ki so na podlagi samoocene pozitivne naravnanosti trdili, da sodelavce 

vedno motivirajo,  so v zadnji skupini.  

Tabela 16: Anketiranci  po  samooceni pozitivne naravnanosti 

Anketiranci po pozitivni naravnanosti Skupaj Skupaj v %

nikoli ne izre em pohvale 5 4,8

malokrat izre em pohvale 12 11,4
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spodbujam in ne kritiziram 33 31,4

pogosto spodbujam  35 33,3

vedno motiviram 20 19,0

SKUPAJ 105 100

 

Iz tabele 16 je razvidno, da lahko kar 33,3 % prou evanih anketirancev  glede samoocene 

pozitivne naravnanosti pri projektih OVE na katerih je anketiranec deloval, razvrstimo v 

skupino, ki trdi, da sodelavce pogosto spodbuja. Drugo najve jo skupino so predstavljali 

anketiranci, ki so zagovarjali stališ e, da sodelavce spodbujajo in ne kritizirajo, teh je 31,4 %.  

Sledijo anketiranci, ki so trdili, da sodelavce vedno motivirajo, teh je 19,0 %. Anketirancev, 

ki so zagovarjali stališ e, da pohvale izre ejo malokrat, je bilo 11,4 %.  Najmanjši delež pa so 

imeli anketiranci, ki so trdili, da nikoli ne izre ejo pohvale, teh je bilo 4,8 %. 

Slika 21: Anketiranci  po samooceni pozitivne naravnanosti 
 

 
 

Petnajsto vprašanje se je nanašalo na samooceno pozitivne komunikacije pri projektih OVE 

na katerih je anketiranec deloval v letu 2009. Na podlagi pozitivne komunikacije, smo 

anketirance razdelili v pet skupin. V prvo skupino sodijo anketiranci ki so zagovarjali stališ e, 

da nikoli ne vprašajo za mnenje. Sledijo anketiranci, ki so glede pozitivne komunikacije trdili, 

da malokrat vprašajo za mnenje. Naslednjo skupino predstavljajo anketiranci, ki so trdili, da 

sodelavce spodbujajo in ne kritizirajo.  Tisti, ki so trdili, da pogosto spodbujajo, so v etrti 

skupini. Anketiranci, ki so na podlagi samoocene pozitivne komunikacije trdili, da sodelavce 

vedno motivirajo,  so v zadnji skupini.  

Tabela 17: Anketiranci  po  samooceni pozitivne komunikacije 

Anketiranci po pozitivni naravnanosti Skupaj Skupaj v %

nikoli ne vprašam za mnenje 6 5,7

malokrat vprašam za mnenje 12 11,4

spodbujam in ne kritiziram 27 25,7

pogosto spodbujam  35 33,3

vedno spodbujam 25 23,8

SKUPAJ 105 100
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Iz tabele 17 je razvidno, da lahko kar 33,3 % prou evanih anketirancev  glede samoocene 

pozitivne komunikacije pri projektih OVE na katerih je anketiranec deloval, razvrstimo v 

skupino, ki trdi, da sodelavce pogosto spodbuja. Drugo najve jo skupino so predstavljali 

anketiranci, ki so zagovarjali stališ e, da sodelavce spodbujajo in ne kritizirajo, teh je 25,7 %.  

Sledijo anketiranci, ki so trdili, da sodelavce vedno spodbujajo, teh je 23,8 %. Anketirancev, 

ki so zagovarjali stališ e, da malokrat vprašajo za mnenje, je bilo 11,4 %.  Najmanjši delež pa 

so imeli anketiranci, ki so trdili, da nikoli ne vprašajo za mnenje, teh je bilo 5,7 %. 

Slika 22: Anketiranci  po samooceni pozitivne komunikacije 
 

 

3.3.2 Vprašanja o trajnostnem razvoju 

Šestnajsto vprašanje se je nanašalo na razumevanje direktiv in zakonskih zahtev glede 

trajnostnega razvoja OVE pri projektih na katerih je anketiranec deloval v letu 2009. Na 

podlagi razumevanja direktiv in zakonskih zahtev, smo anketirance razdelili v pet skupin. V 

prvo skupino sodijo anketiranci ki so zagovarjali stališ e, da v gospodarskih družbah, kjer so 

zaposleni, te zahteve zlahka presegajo.Sledijo anketiranci, ki so glede direktiv in zakonskih 

zahtev trdili, da so omenjene direktive in zakonske zahteve minimalne, to pomeni, da jih brez 

ve jih težav izpolnijo. Naslednjo skupino predstavljajo anketiranci, ki so trdili, da direktivam 

in zakonskim zahtevam zadostijo.  Tisti, ki so trdili, da direktive in zakonske zahteve težko 

izpolnijo, so v etrti skupini. Anketiranci, ki so menili, da so direktive in zakonske zahteve 

preostre,  so v zadnji skupini.  

Tabela 18: Anketiranci glede razumevanja direktiv in zakonskih zahtev 

Anketiranci glede razumevanja direktiv in 
zakonskih zahtev glede trajnostnega razvoja 
OVE 

Skupaj Skupaj v %

zahteve zlahka presegamo 13 12,4
to so minimalne zahteve 19 18,1
zahtevam zadostimo 45 42,9
zahteve težko izpolnimo 17 16,2
zahteve so preostre 11 10,4
SKUPAJ 105 100
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Iz tabele 18 je razvidno, da  kar 42,9 % prou evanih anketirancev glede razumevanja  direktiv 

in zakonskih zahtev glede trajnostnega razvoja OVE, ocenjuje, da zahtevam zadostijo.Drugo 

najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so zagovarjali stališ e, da so to minimalne 

zahteve, teh je 18,1 %.  Sledijo anketiranci, ki so trdili, da zahteve težko izpolnijo, teh je 16,2 

%. Anketirancev, ki so zagovarjali stališ e, da omenjene zahteve v gospodarskih družbah 

zlahka presegajo, je bilo 12,4 %.  Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so trdili, da so 

zahteve glede direktiv in zakonskih zahtev, ki se nanašajo na trajnostni  razvoj OVE, preostre, 

teh je bilo 10,5 %. 

Slika 23: Anketiranci glede razumevanja direktiv in zakonskih zahtev 
 

 
 

Sedemnajsto vprašanje se je nanašalo na odnos do izobraževanja glede trajnostnega razvoja 

OVE pri projektih na katerih je anketiranec deloval v letu 2009. Na podlagi odnosa do 

izobraževanja, smo anketirance razdelili v pet skupin. V prvo skupino sodijo anketiranci ki so 

trdili, da se v gospodarski družbi, kjer so zaposleni, izobraževanja ne udeležujejo nikoli. 

Sledijo anketiranci, ki so menili, da se izobraževanj s podro ja OVE udeležujejo malokrat. 

Naslednjo skupino predstavljajo anketiranci, ki so trdili, da se izobraževanj s podro ja OVE 

udeležujejo ob asno.  Tisti, ki so zagovarjali stališ e, da se izobraževanj s podro ja OVE 

udeležujejo pogosto, so v etrti skupini. Anketiranci, ki so menili, da se v gospodarski družbi 

kjer so zaposleni stalno izobražujejo na podro ju OVE,  so v zadnji skupini.  

Tabela 19: Anketiranci glede odnosa do izobraževanja v zvezi z OVE 

Anketiranci in njihov odnosa do izobraževanja 
glede trajnostnega razvoja OVE 

Skupaj Skupaj v %

nikoli se ga ne udeležimo 4 3,8
malokrat se ga  udeležimo 10 9,5
ob asno se ga ne udeležimo 25 23,8
pogosto se ga ne udeležimo 36 34,3
stalno se izobražujemo 30 38,6
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 19 je razvidno, da  kar 34,3 % prou evanih anketirancev glede razumevanja  odnosa 

do izobraževana, vezano na trajnostni razvoj OVE, ocenjuje, da se ga pogosto udeležujejo. 
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Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so zagovarjali stališ e, da se stalno 

izobražujejo, teh je 28,6 %. Sledijo anketiranci, ki so trdili, da se izobraževanj udeležujejo 

ob asno, teh je 23,8 %. Anketirancev, ki so zagovarjali stališ e, da se malokrat udeležijo 

izobraževanj, je bilo ob utno manj, le 9,5 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so 

trdili, da se izobraževanj, ki se nanašajo na trajnostni  razvoj OVE, nikoli ne udeležijo, teh je 

bilo 3,8 %. 

Slika 24: Anketiranci glede odnosa do izobraževanja v zvezi z OVE 
 

 

3.3.3 Vprašanja povezana z OVE 

Osemnajsto vprašanje  se je nanašalo na uvajanje inovativnih procesov pri delu. Anketiranci 

so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici. V odgovorih, kjer so na voljo 

števil ne ocene, te pomenijo: 

Tabela 20: Anketiranci glede uvajanja inovativnih procesov pri delu 

Anketiranci glede uvajanja inovativnih 
procesov pri delu 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 5 4,8
ni pomembno 8 7,6
srednje pomembno 18 17,1
je pomembno 38 36,2
zelo pomembno 36 34,3
SKUPAJ 105 100

 

Iz tabele 20 je razvidno, da  kar 36,2 % prou evanih anketirancev uvajanje  inovativnih 

procesov pri delu ocenjuje z oceno 4 (je pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali 

anketiranci, ki so za uvajanje inovativnih procesov pri delu  namenili oceno 5 (zelo 

pomembno), teh je 34,3 %. Precej manj je anketirancev, ki so obkrožili oceno 3 (srednje 

pomembno), teh je 17,1 %. Anketirancev, ki so prisodili uvajanju inovativnih procesov pri 

delu oceno 2 (ni pomembno) je bilo ob utno manj, le 7,6 %. Najmanjši delež pa so imeli 

1 2 3 4 5 
sploh ni 
pomembno 

ni pomembno 
srednje 
pomembno 

je pomembno 
zelo 
pomembno 
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anketiranci, ki so trdili, da uvajanje  inovativnih procesov pri delu ocenjujejo z oceno 1 (sploh 

ni pomembno) teh je bilo 4,8 %. 

Slika 25: Anketiranci glede odnosa do izobraževanja v zvezi z OVE 
 

 
 

Devetnajsto vprašanje  se je nanašalo na spremljanje sodobnih trendov na podro ju OVE. 

Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 21: Anketiranci glede spremljanja sodobnih trendov na podro ju OVE 

Anketiranci glede spremljanja sodobnih trendov 
na podro ju OVE 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 2 1,9
ni pomembno 5 4,8
srednje pomembno 21 20,1
je pomembno 37 35,1
zelo pomembno 40 38,1
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 21 je razvidno, da kar 38,1 % prou evanih anketirancev spremljanje sodobnih 

trendov na podro ju OVE ocenjuje z oceno 5 (zelo pomembno). Drugo najve jo skupino so 

predstavljali anketiranci, ki so za spremljanje sodobnih trendov na podro ju OVE  namenili 

oceno 4 (je pomembno), teh je 35,2 %.  Precej manj je anketirancev, ki so obkrožili oceno 3 

(srednje pomembno), teh je 20,1 %. Anketirancev, ki so prisodili uvajanju inovativnih 

procesov pri delu oceno 2 (ni pomembno) je bilo ob utno manj, le 4,8 %.  Najmanjši delež pa 

so imeli anketiranci, ki so trdili, da uvajanje  inovativnih procesov pri delu ocenjujejo z oceno 

1 (sploh ni pomembno) teh je bilo le 1,9 %. 
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Slika 26: Anketiranci glede spremljanja sodobnih trendov na podro ju OVE 
 

 
 

Dvajseto vprašanje  se je nanašalo na upoštevanju družbene odgovornosti pri umeš anju 

objektov OVE v prostor. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likartovi lestvici.  

Tabela 22: Anketiranci glede družbene odgovornosti pri umeš anju objektov OVE v prostor 

Anketiranci glede družbene odgovornosti pri 
umeš anju objektov OVE v prostor. 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 15 14,3
ni pomembno 18 17,1
srednje pomembno 24 22,8
je pomembno 28 26,7
zelo pomembno 20 19,1
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 22 je razvidno, da kar 26,7 % prou evanih anketirancev spremljanje družbene 

odgovornosti pri umeš anju objektov OVE v prostorocenjuje z oceno 4 (je pomembno). 

Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so za spremljanjedružbene 

odgovornosti pri umeš anju objektov OVE v prostor  namenili oceno 3 (srednje pomembno), 

teh je 22,8 %. Anketirancev, ki so obkrožili oceno 5 (zelo pomembno), je 19,1 %. 

Anketirancev, ki so prisodili uvajanju družbene odgovornosti pri umeš anju objektov OVE v 

prostoroceno 2 (ni pomembno), je bil 17,1 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so 

trdili, da družbeno odgovornost pri umeš anju objektov OVE v prostorocenjujejo z oceno 1 

(sploh ni pomembno) teh je bilo le 14,3 %. 
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Slika 27: Anketiranci glede družbene odgovornosti pri umeš anju objektov OVE v prostor 
 

 
 

Enaindvajseto vprašanje se je nanašalo na udeležbo na strokovnih konferencah s podro ju 

OVE. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici. 0 

Tabela 23: Anketiranci glede udeležbe na strokovnih konferencah OVE 

Anketiranci glede spremljanja sodobnih trendov 
na podro ju OVE 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 9 8,6
ni pomembno 15 14,3
srednje pomembno 35 33,3
je pomembno 26 24,7
zelo pomembno 20 19,1
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 23 je razvidno, da  kar 33,3 % prou evanih anketirancev udeležbo na strokovnih 

konferencah na podro ju OVE ocenjuje z oceno 3 (srednje pomembno). Drugo najve jo 

skupino so predstavljali anketiranci, ki so za udeležbo na strokovnih konferencah OVE 

namenili oceno 4 (je pomembno), teh je 24,8 %.  Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 5 

(zelo pomembno), teh je 19,0 %. Anketirancev, ki so prisodili udeležbi na strokovnih 

konferencah OVE oceno 2 (ni pomembno) je bilo ob utno manj, le 14,3 %.  Najmanjši delež 

pa so imeli anketiranci, ki so udeležbo na strokovnih konferencah OVE ocenili z oceno 1 

(sploh ni pomembno) teh je bilo le 8,6 %. 
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Slika 28: Anketiranci glede udeležbe na strokovnih konferencah OVE 
 

 
 

Dvaindvajseto vprašanje se je nanašalo na objave strokovnih tekstov in referatov o OVE v 

strokovnih revijah. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 24: Anketiranci glede objave strokovnih tekstov o OVE 

Anketiranci glede družbene odgovornosti pri 
umeš anju objektov OVE v prostor 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 3 2,9
ni pomembno 6 5,7
srednje pomembno 18 17,1
je pomembno 38 36,2
zelo pomembno 40 38,1
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 24 je razvidno, da  kar 38,1 % prou evanih anketirancev objave strokovnih tekstov 

in referatov o OVE v strokovnih revijah ocenjuje z oceno 5 (zelo pomembno). Drugo najve jo 

skupino so predstavljali anketiranci, ki so objavi strokovnih tekstov namenili oceno 4 (je 

pomembno), teh je 36,2 %.  Anketirancev, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno),  je 

17,1 %. Anketirancev, ki so prisodili objavam strokovnih tekstov in referatov o OVE v 

strokovnih revijah oceno 2 (ni pomembno), je bilo samo 5,7 %.  Najmanjši delež pa so imeli 

anketiranci, ki so trdili, da objave strokovnih tekstov v strokovnih revijah ocenjujejo z oceno 

1 (sploh ni pomembno) teh je bilo le 2,9 %. 
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Slika 29: Anketiranci glede objave strokovnih tekstov o OVE 
 

 

3.3.4 Vprašanja povezana z okoljsko problematiko 

Triindvajseto vprašanje se je nanašalo na zavedanje, da je skrb za okoljske probleme 

pomemben del strategije gospodarske družbe v kateri je anketiranec zaposlen. Anketiranci so 

ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 25: Anketiranci glede skrbi za okoljske probleme kot del strategije 

Anketiranci glede skrbi za okoljske probleme 
kot pomemben del strategije 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 2 1,9
ni pomembno 10 9,5
srednje pomembno 21 20,1
je pomembno 34 32,3
zelo pomembno 38 36,2
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 30 je razvidno, da kar 36,2 % prou evanih anketirancev skrb za okoljske probleme 

kot pomemben del strategije gospodarske družbe kjer je anketiranec zaposlen ocenjuje z 

oceno 5 (zelo pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so skrbi za 

okoljske probleme, kot del strategije, namenili oceno 4 (je pomembno), teh je bilo 32,3 %.  

Anketirancev, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno),  je 20,1 %. Anketirancev, ki so 

prisodili skrbi za okoljske probleme kot pomemben del strategije gospodarske družbe, oceno 

2 (ni pomembno), je bilo le 9,5 %.  Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so trdili, da 

skrb za okoljske probleme, kot del strategije ocenjujejo z oceno 1 (sploh ni pomembno) teh je 

bilo samo 1,9 %. 
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Slika 30: Anketiranci glede skrbi za okoljske probleme kot del strategije 
 

 
Štiriindvajseto vprašanje se je nanašalo na spodbudno in stimulativno delovno okolje v 

gospodarski družbi, kjer je anketiranec zaposlen. Anketiranci so ocenjevali pomembnost 

trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 26: Anketiranci glede na spodbudno in stimulativno delovno okolje 

Anketiranci glede na spodbudno in stimulativno 
delovno okolje 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 1 1,1
ni pomembno 8 7,5
srednje pomembno 24 22,9
je pomembno 32 30,4
zelo pomembno 40 38,1
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 26 je razvidno, da kar 38,1 % prou evanih anketirancev na spodbudno in 

stimulativno delovno okolje v gospodarski družbi, kjer je anketiranec zaposlen, ocenjuje z 

oceno 5 (zelo pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki 

sospodbudnemu in stimulativnemu delovnemu okolju, namenili oceno 4 (je pomembno), teh 

je bilo 30,4 %.Anketirancev, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), je 22,9 %. 

Anketirancev, ki so prisodili spodbudnemu in stimulativnemu delovnemu okolju gospodarske 

družbe, oceno 2 (ni pomembno), je bilo le 7,5 %.  Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki 

so trdili, da spodbudno in stimulativno delovno okolje ocenjujejo z oceno 1 (sploh ni 

pomembno) teh je bilo samo 1,1 %. 
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Slika 31: Anketiranci glede na spodbudno in stimulativno delovno okolje 
 

 
 

Petindvajseto vprašanje se je nanašalo na razumevanje pomena trajnostnega razvoja v 

gospodarski družbi, kjer je anketiranec zaposlen. Anketiranci so ocenjevali pomembnost 

trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 27: Anketiranci glede  razumevanja pomena trajnostnega razvoja 

Anketiranci glede na razumevanje pomena 
trajnostnega razvoja 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 3 2,8
ni pomembno 5 4,8
srednje pomembno 14 13,2
je pomembno 40 38,1
zelo pomembno 43 41,1
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 27 je razvidno, da kar 41,1 % anketirancev razumevanje pomena trajnostnega 

razvojav gospodarski družbi, kjer je anketiranec zaposlen, ocenjuje z oceno 5 (zelo 

pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki sorazumevanju pomena 

trajnostnega razvoja, namenili oceno 4 (je pomembno), teh je bilo 38,1 %.  Anketirancev, ki 

so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), je 13,2 %. Anketirancev, ki so prisodili 

razumevanju pomena trajnostnega razvoja oceno 2 (ni pomembno), je bilo le 4,8 %.  

Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki  razumevanje pomena trajnostnega razvoja 

ocenjujejo z oceno 1 (sploh ni pomembno) teh je bilo samo 2,8 %. 
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Slika 32: Anketiranci glede  razumevanja pomena trajnostnega razvoja 
 

 
 

Šestindvajseto vprašanje  se je nanašalo na prizadevanja zaposlenih za zmanjšanje negativnih 

vplivov na okolje. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici. 0 

Tabela 28: Prizadevanje zaposlenih za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje 

Prizadevanja zaposlenih za zmanjšanje 
negativnih vplivov na okolje 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 9 8,5
ni pomembno 17 16,2
srednje pomembno 23 21,9
je pomembno 24 22,9
zelo pomembno 32 30,5
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 28 je razvidno, da  kar 30,5 % prou evanih anketirancev prizadevanje zaposlenih za 

zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ocenjuje z oceno 5 (zelo pomembno). Drugo 

najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so prizadevanju zaposlenih za zmanjšanje 

negativnih vplivov na okolje namenili oceno 4 (je pomembno), teh je 22,9 %.  Sledijo 

anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 21,9 %. Anketirancev, ki so 

prisodili prizadevanjem zaposlenih za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje oceno 2 (ni 

pomembno) je bilo ob utno manj, le 16,2 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki 

soprizadevanja zaposlenih za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ocenili z oceno 1 

(sploh ni pomembno) teh je bilo le 8,5 %. 
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Slika 33: Prizadevanje zaposlenih za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje 
 

 
 

Sedemindvajseto vprašanje  se je nanašalo na razumevanje pojma nizko oglji na družba. 

Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici. 0 

Tabela 29: Razumevanje pojma nizko oglji na družba 

Razumevanje pojma nizko oglji na družba med 
anketiranimi 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 14 13,2
ni pomembno 21 20,1
srednje pomembno 25 23,8
je pomembno 30 28,6
zelo pomembno 15 14,3
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 29 je razvidno, da  kar 28,6 % prou evanih anketirancev razumevanje pojma nizko 

oglji na družba ocenjuje z oceno 4 (je pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali 

anketiranci, ki so razumevanju pojma nizko oglji na družba namenili oceno 3 (srednje 

pomembno), teh je 23,8 %.  Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 2 (ni pomembno), teh je 

20,1 %. Anketirancev, ki so prisodili razumevanju pojma nizko oglji na družba oceno 5 (zelo 

pomembno) je bilo manj, le 14,3 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki 

sorazumevanje pojma nizko oglji na družba ocenili z oceno 1 (sploh ni pomembno) teh je 

bilo le 13,2 %. 
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Slika 34: Razumevanje pojma nizko oglji na družba 

 

 

Iz tabele 29 je razvidno, da  kar 28,6 % prou evanih anketirancev razumevanje pojma nizko 

oglji na družba ocenjuje z oceno 4 (je pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali 

anketiranci, ki so razumevanju pojma nizko oglji na družba namenili oceno 3 (srednje 

pomembno), teh je 23,8 %.  Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 2 (ni pomembno), teh je 

20,1 %. Anketirancev, ki so prisodili razumevanju pojma nizko oglji na družba oceno 5 (zelo 

pomembno) je bilo manj, le 14,3 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki 

sorazumevanje pojma nizko oglji na družba ocenili z oceno 1 (sploh ni pomembno) teh je 

bilo le 13,2 %. 

3.3.5 Vprašanja povezana z upoštevanjem smernic in direktiv EU 

Osemindvajseto vprašanje  se je nanašalo na upoštevanje smernic EU v projektni in tehni ni 

dokumentaciji. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 30: Upoštevanje smernic EU v projektni in tehni ni dokumentaciji 

Upoštevanje smernic EU v projektni in tehni ni 
dokumentaciji 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 6 5,7
ni pomembno 21 19,9
srednje pomembno 24 22,9
je pomembno 28 26,7
zelo pomembno 26 24,8
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 30 je razvidno, da  kar 26,7 % prou evanih anketirancev upoštevanje smernic EU v 

projektni in tehni ni dokumentaciji ocenjuje z oceno 4 (je pomembno). Drugo najve jo 

skupino so predstavljali anketiranci, ki so upoštevanju smernic EU v projektni in tehni ni 

dokumentaciji namenili oceno 5 (zelo pomembno), teh je 24,8 %.  Sledijo anketiranci, ki so 

obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 22,9 %. Anketirancev, ki so prisodili 

upoštevanju smernic EU v projektni in tehni ni dokumentaciji oceno 2 (ni pomembno) je bilo 

manj, še vedno 19,9 %. Dale  najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so upoštevanje 
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smernic EU v projektni in tehni ni dokumentaciji ocenili z oceno 1 (sploh ni pomembno) teh 

je bilo le 5,7 %. 

Slika 35: Upoštevanje smernic EU v projektni in tehni ni dokumentaciji 
 

 
 

Devetindvajseto vprašanje  se je nanašalo na upoštevanje zakonsko predpisanih normativov v 

projektni in tehni ni dokumentaciji. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po 

Likertovi lestvici.  

Tabela 31: Upoštevanje zakonsko predpisanih normativov v projektni dokumentaciji 

Upoštevanje zakonsko predpisanih normativov v 
projektni dokumentaciji 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 2 1,9
ni pomembno 10 9,5
srednje pomembno 18 17,1
je pomembno 28 26,7
zelo pomembno 47 44,8
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 31 je razvidno, da  kar 44,8 % prou evanih anketirancev upoštevanje zakonsko 

predpisanih normativov v projektni in tehni ni dokumentaciji ocenjuje z oceno 5 (zelo 

pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so upoštevanju zakonsko 

predpisanih normativov v projektni in tehni ni dokumentaciji namenili oceno 4 (je 

pomembno), teh je 26,7 %.  Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), 

teh je 17,1 %. Anketirancev, ki so prisodili upoštevanju zakonsko predpisanih normativov v 

projektni in tehni ni dokumentaciji oceno 2 (ni pomembno) je bilo manj, še vedno 9,5 %.  

Dale  najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so upoštevanje zakonsko predpisanih 

normativov v projektni in tehni ni dokumentaciji ocenili z oceno 1 (sploh ni pomembno) teh 

je bilo le 1,9 %. 
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Slika 36: Upoštevanje zakonsko predpisanih normativov v projektni dokumentaciji 
 

 
 

Trideseto vprašanje  se je nanašalo na upoštevanje trajnostnega razvoja okolja, kjer je 

predvidena investicija v OVE. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi 

lestvici.  

Tabela 32: Upoštevanje trajnostnega razvoja okolja ob  investiciji v OVE 

Upoštevanje trajnostnega razvoja okolja,    kjer 
je predvidena investicija v OVE 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 5 4,8
ni pomembno 9 8,6
srednje pomembno 15 14,3
je pomembno 31 29,5
zelo pomembno 45 42,8
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 32 je razvidno, da  kar 42,8 % prou evanih anketirancev upoštevanje trajnostnega 

razvoja okolja, kjer je predvidena investicija v OVE  ocenjuje z oceno 5 (zelo pomembno). 

Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so upoštevanju trajnostnega razvoja 

okolja, kjer je predvidena investicija v OVE namenili oceno 4 (je pomembno), teh je 29,5 %.  

Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 14,3 %. Anketirancev, 

ki so prisodili upoštevanju trajnostnega razvoja okolja, kjer je predvidena investicija v OVE 

oceno 2 (ni pomembno) je bilo manj, še vedno 8,6 %.  Dale  najmanjši delež pa so imeli 

anketiranci, ki so upoštevanje trajnostnega razvoja okolja, kjer je predvidena investicija v 

OVE ocenili z oceno 1 (sploh ni pomembno) teh je bilo le 4,8 %. 
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Slika 37: Upoštevanje trajnostnega razvoja okolja ob  investiciji v OVE 

 

 

Enaintrideseto vprašanje se je nanašalo na prizadevanje investitorja za reševanje težav, 

nastalih zaradi posega v prostor. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi 

lestvici.  

Tabela 33: Prizadevanje investitorja za reševanje težav, nastalih zaradi posega v prostor 

Prizadevanje investitorja za reševanje težav, 
nastalih zaradi posega v prostor 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 5 4,8
ni pomembno 16 15,2
srednje pomembno 18 17,2
je pomembno 31 29,5
zelo pomembno 35 33,3
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 33 je razvidno, da  kar 33,3 % prou evanih anketirancev prizadevanje investitorja za 

reševanje težav, nastalih zaradi posega v prostor ocenjuje z oceno 5 (zelo pomembno). Drugo 

najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so prizadevanju investitorja za reševanje 

težav, nastalih zaradi posega v prostor, namenili oceno 4 (je pomembno), teh je bilo 29,5 %.  

Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 17,2 %. Anketirancev, 

ki so prisodili prizadevanju investitorja za reševanje težav, nastalih zaradi posega v prostor 

oceno 2 (ni pomembno) je bilo manj, a še vedno 15,2 %.  Dale  najmanjši delež pa so imeli 

anketiranci, ki so prizadevanje investitorja za reševanje težav, nastalih zaradi posega v prostor 

ocenili z oceno 1 (sploh ni pomembno) teh je bilo le 4,8 %. 
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Slika 38: Prizadevanje investitorja za reševanje težav, nastalih zaradi posega v prostor 

 

 

Dvaintrideseto vprašanje se je nanašalo na prizadevanje investitorja za transparentnost 

investicijskega postopka. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 34: Prizadevanje investitorja za  transparentnost  investicijskega postopka 

Prizadevanje investitorja za transparentnost 
investicijskega postopka 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 13 12,4
ni pomembno 17 16,2
srednje pomembno 20 19,0
je pomembno 28 26,7
zelo pomembno 27 25,7
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 34 je razvidno, da  kar 26,7 % prou evanih anketirancev prizadevanje  investitorja za 

transparentnost investicijskega postopka ocenjuje z oceno 4 (je pomembno). Drugo najve jo 

skupino so predstavljali anketiranci, ki so prizadevanju  investitorja za transparentnost 

investicijskega postopka, namenili oceno 5 (zelo pomembno), teh je bilo 25,7 %.  Sledijo 

anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 19,0 %. Anketirancev, ki so 

prisodili prizadevanju investitorja za transparentnost investicijskega postopka oceno 2 (ni 

pomembno) je bilo manj, a še vedno 16,2 %.  Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so 

prizadevanje investitorja za transparentnost investicijskega postopka ocenili z oceno 1 (sploh 

ni pomembno) teh je bilo le 12,4 %. 
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Slika 39: Prizadevanje investitorja za transparentnost investicijskega postopka 

 

3.3.6 Vprašanja povezana z investicijami v OVE 

Triintrideseto vprašanje se je nanašalo na prepri anje investitorja, da mora biti investicija v 

OVE dobi konosna. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 35: Prepri anje investitorja, da mora biti investicija v OVE dobi konosna 

Prizadevanje investitorja za preglednost 
investicijskega postopka 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 3 2,9
ni pomembno 19 18,1
srednje pomembno 23 21,9
je pomembno 27 25,7
zelo pomembno 33 31,4
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 35 je razvidno, da se kar 31,4 % prou evanih anketirancev strinjas prepri anjem 

investitorja, da mora biti investicija v OVE dobi konosna in to trditev  ocenjuje z oceno 5 

(zelo pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so trditvi, da mora 

biti investicija v OVE dobi konosna, namenili oceno 4 (je pomembno), teh je bilo 25,7 %.  

Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 21,9 %. Anketirancev, 

ki so prisodili prepri anju investitorja, da mora biti investicija v OVE dobi konosna,oceno 2 

(ni pomembno) je bilo manj, a še vedno 18,1 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so 

prizadevanje investitorja, da mora biti investicija v OVE dobi konosna, ocenili z oceno 1 

(sploh ni pomembno) teh je bilo le 2,9 %. 
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Slika 40: Prepri anje investitorja, da mora biti investicija v OVE dobi konosna 

 

 

Štiriintrideseto vprašanje se je nanašalo na prepri anje investitorja, da se vložena sredstva v 

OVE povrnejo prej kot pri ban nem depozitu. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev 

po Likertovi lestvici.  

Tabela 36: Prepri anje investitorja, da se vložena sredstva v OVE povrnejo prej kot pri 

ban nem depozitu 

Prizadevanje investitorja da se vložena sredstva 
v OVE povrnejo prej kot pri ban nem depozitu 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 10 9,5
ni pomembno 19 18,1
srednje pomembno 22 21,0
je pomembno 36 34,3
zelo pomembno 18 17,1
SKUPAJ 105 100

 

Iz tabele 36 je razvidno, da se kar 34,3 % prou evanih anketirancev strinja s prepri anjem 

investitorja, da se vložena sredstva v OVE povrnejo prej kot pri ban nem depozitu in to 

trditev  ocenjujejo z oceno 4 (je pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali 

anketiranci, ki so trditvi, da se vložena sredstva v OVE povrnejo prej kot pri ban nem 

depozitu, namenili oceno 3 (srednje pomembno), teh je bilo 21,0 %.  Sledijo anketiranci, ki so 

obkrožili oceno 3 (ni pomembno), teh je 18,1 %. Anketirancev, ki so prisodili prepri anju 

investitorja, da mora biti investicija v OVE dobi konosna, oceno 5 (zelo pomembno) je bilo 

manj, a še vedno 17,1 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so prizadevanje 

investitorja, da mora biti investicija v OVE dobi konosna, ocenili z oceno 1 (sploh ni 

pomembno) teh je bilo le 9,5 %. 
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Slika 41: Prepri anje investitorja, da se vložena sredstva v OVE povrnejo prej kot pri 
ban nem depozitu 

Petintrideseto vprašanje se je nanašalo na trditev, da se pri investiciji v OVE kljub ve jim 
stroškom upošteva trajnostni razvoj okolja. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po 
Likertovi lestvici.  

Tabela 37: Trditev, da se pri investiciji v OVE kljub ve jim stroškom upošteva trajnostni 

razvoj okolja 

Trditev, da se pri investiciji v OVE kljub ve jim 
stroškom upošteva trajnostni razvoj okolja 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 7 6,7
ni pomembno 12 11,4
srednje pomembno 22 21,0
je pomembno 30 28,6
zelo pomembno 34 32,4
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 37 je razvidno, da se kar 32,4 % prou evanih anketirancev strinja s trditvijo, da se 

pri investiciji v OVE kljub ve jim stroškom upošteva trajnostni razvoj okolja in to trditev  

ocenjujejo z oceno 5 (zelo pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, 

ki so trditvi, da se pri investiciji v OVE kljub ve jim stroškom upošteva trajnostni razvoj 

okolja, namenili oceno 4 (jepomembno), teh je bilo 28,6 %. Sledijo anketiranci, ki so 

obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 21,0 %. Anketirancev, ki so prisodili trditvi, da 

se pri investiciji v OVE kljub ve jim stroškom upošteva trajnostni razvoj okolja, oceno 2 (ni 

pomembno) je bilo manj, a še vedno 11,4 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so 

trditvi, da se pri investiciji v OVE kljub ve jim stroškom upošteva trajnostni razvoj okolja, 

ocenili z oceno 1 (sploh ni pomembno) teh je bilo le 6,7 %. 
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Slika 42: Trditev, da se pri investiciji v OVE kljub ve jim stroškom upošteva trajnostni razvoj 
okolja 

 

 

Šestintrideseto vprašanje se je nanašalo na trditev, da mora vgrajena tehnološka oprema 

zagotavljati najve jo stopnjo varovanja okolja. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev 

po Likertovi lestvici.  

Tabela 38: Trditev, da mora vgrajena tehnološka oprema zagotavljati najve jo stopnjo 

varovanja okolja 

Trditev, da mora vgrajena tehnološka oprema 
zagotavljati najve jo stopnjo varovanja okolja 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 4 3,8
ni pomembno 8 7,6
srednje pomembno 22 21,0
je pomembno 30 28,6
zelo pomembno 41 39,0
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 38 je razvidno, da se kar 39,0 % prou evanih anketirancev strinja s trditvijo, da mora 

vgrajena tehnološka oprema zagotavljati najve jo stopnjo varovanja okolja in to trditev  

ocenjujejo z oceno 5 (zelo pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, 

ki so trditvi, da mora vgrajena tehnološka oprema zagotavljati najve jo stopnjo varovanja 

okolja, namenili oceno 4 (je pomembno), teh je bilo 28,6 %. Sledijo anketiranci, ki so 

obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 21,0 %. Anketirancev, ki so prisodili trditvi, da 

mora vgrajena tehnološka oprema zagotavljati najve jo stopnjo varovanja okolja, oceno 2 (ni 

pomembno) je bilo manj, a še vedno 7,6 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so 

trditvi, da mora vgrajena tehnološka oprema zagotavljati najve jo stopnjo varovanja okolja, 

ocenili z oceno 1 (sploh ni pomembno) teh je bilo le 3,8 %. 
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Slika 43: Trditev, da mora vgrajena tehnološka oprema zagotavljati najve jo stopnjo 
varovanja okolja 

 

 

Sedemintrideseto vprašanje se je nanašalo na trditev, da je potrebno pri projektiranju elektrarn 

na OVE slediti modernim pristopom. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po 

Likertovi lestvici.  

Tabela 39: Trditev, da  je potrebno pri projektiranju elektrarn na OVE slediti modernim 

pristopom 

Trditev, da je potrebno pri projektiranju 
elektrarn na OVE slediti modernim pristopom 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 12 11,4
ni pomembno 15 14,3
srednje pomembno 21 20,0
je pomembno 31 29,5
zelo pomembno 26 24,8
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 39 je razvidno, da se kar 29,5 % prou evanih anketirancev strinja s trditvijo, da je 

potrebno pri projektiranju elektrarn na OVE slediti modernim pristopom in to trditev  

ocenjujejo z oceno 4 (je pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki 

so trditvi, da je potrebno pri projektiranju elektrarn na OVE slediti modernim pristopom, 

namenili oceno 5 (zelo pomembno), teh je bilo 24,8 %. Sledijo anketiranci, ki so obkrožili 

oceno 3 (srednje pomembno), teh je 20,0 %. Anketirancev, ki so prisodili trditvi, da je 

potrebno pri projektiranju elektrarn na OVE slediti modernim pristopom, oceno 2 (ni 

pomembno) je bilo manj, a še vedno 14,3 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so 

trditvi, da je potrebno pri projektiranju elektrarn na OVE slediti modernim pristopom, ocenili 

z oceno 1 (sploh ni pomembno) teh je bilo le 11,4 %. 
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Slika 44: Trditev, da je potrebno pri projektiranju elektrarn na OVE slediti modernim 
pristopom 

 

3.3.7 Vprašanja povezana z CI 

Osemintrideseto vprašanje in naslednjih pet vprašanj se dotika odnosa do civilnih iniciativ 

(CI), ki ostro nasprotujejo posegom v prostor. Osemintrideseto vprašanje se je tako nanašalo 

na trditev, da se ob pojavu CI takoj ustanovi skupna delovna skupina, ki rešuje odprta 

vprašanja. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 40: Trditev, da se ob pojavu CI takoj ustanovi skupna delovna skupina, ki rešuje 

odprta vprašanja 

Trditev, da se ob pojavu CI takoj ustanovi 
skupna delovna skupina, ki rešuje odprta 
vprašanja 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 19 18,1
ni pomembno 23 21,9
srednje pomembno 26 24,8
je pomembno 25 23,8
zelo pomembno 12 11,4
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 40 je razvidno, da kar 24,8 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi,da se ob 

pojavu CI takoj ustanovi skupna delovna skupina, ki rešuje odprta vprašanja, le oceno 3 

(srednje pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so trditvi, da se 

ob pojavu CI takoj ustanovi skupna delovna skupina, ki rešuje odprta vprašanja, namenili 

oceno 4 (je pomembno), teh je bilo 23,8 %. Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 2 (ni 

pomembno), teh je 21,9 %. Anketirancev, ki so prisodili trditvi, da se ob pojavu CI takoj 

ustanovi skupna delovna skupina, ki rešuje odprta vprašanja, oceno 1 (sploh ni pomembno) je 

bilo manj, a še vedno 18,1 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so trditvi, da se ob 

pojavu CI takoj ustanovi skupna delovna skupina, ki rešuje odprta vprašanja, ocenili z oceno 

5 (zelo pomembno) teh je bilo le 11,4 %. 
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Slika 45: Trditev, da se ob pojavu CI takoj ustanovi skupna delovna skupina, ki rešuje odprta 
vprašanja 
 

 
 

Devetintrideseto vprašanje se je tako nanašalo na trditev, da vse stike s CI no emo 

komunicirati, ker nasprotuje našemu projektu. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev 

po Likertovi lestvici.  

Tabela 41: Trditev, da z ustanovljeno CI no emo komunicirati, ker nasprotuje našemu 

projektu 

Trditev, da z ustanovljeno CI no emo 
komunicirati, ker nasprotuje našemu projektu 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 30 28,6
ni pomembno 28 26,7
srednje pomembno 27 25,7
je pomembno 11 10,5
zelo pomembno 9 8,6
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 41 je razvidno, da kar 28,6 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, da z 

ustanovljeno CI no emo komunicirati, ker nasprotuje našemu projektu, le oceno 1 (sploh ni 

pomembno).To pomeni, da se s to trditvijo ne strinjajo. Drugo najve jo skupino so 

predstavljali anketiranci, ki so trditvi, da z ustanovljeno CI no emo komunicirati, ker 

nasprotuje našemu projektu, namenili oceno 2 (ni pomembno), teh je bilo 26,7 %.  Sledijo 

anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 25,7 %. Anketirancev, ki so 

prisodili trditvi, da z ustanovljeno CI no emo komunicirati, ker nasprotuje našemu projektu, 

oceno 4 (je pomembno) je bilo manj, a še vedno 10,5 %. Najmanjši delež pa so imeli 

anketiranci, ki so trditvi, da z ustanovljeno CI no emo komunicirati, ker nasprotuje našemu 

projektu, ocenili z oceno 5 (zelo pomembno) teh je bilo le 8,6 %. 

 

Slika 46: Trditev, da z ustanovljeno CI no emo komunicirati, ker nasprotuje našemu projektu 
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Štirideseto vprašanje se je tako nanašalo na trditev, da vse stike s CI vršimo preko odvetniške 

pisarne in strogo formalno. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi 

lestvici.  

Tabela 42: Trditev, da vse stike s CI vršimo preko odvetniške pisarne 

Trditev, da vse stike s CI vršimo preko 
odvetniške pisarne 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 32 30,5
ni pomembno 26 24,8
srednje pomembno 23 21,9
je pomembno 18 17,1
zelo pomembno 6 5,7
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 42 je razvidno, da kar 30,5 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, da vse 

stike s CI vršimo preko odvetniške pisarne, le oceno 1 (sploh ni pomembno). To pomeni, da 

se s to trditvijo ne strinjajo. Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so trditvi, 

da vse stike s CI vršimo preko odvetniške pisarne, namenili oceno 2 (ni pomembno), teh je 

bilo 24,8 %.  Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 21,9 %. 

Anketirancev, ki so prisodili trditvi, da vse stike s CI vršimo preko odvetniške pisarne, oceno 

4 (je pomembno) je bilo manj, a še vedno 17,1 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki 

so trditvi, da vse stike s CI vršimo preko odvetniške pisarne, ocenili z oceno 5 (zelo 

pomembno) teh je bilo le 5,7 %. 
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Slika 47: Trditev, da vse stike s CI vršimo preko odvetniške pisarne 

 

 

Enainštirideseto vprašanje se je nanašalo na trditev, da zahteve CI prou imo in poskušamo 

argumentirano odgovoriti nanje. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi 

lestvici.  

Tabela 43: Trditev, da zahteve CI prou imo in poskušamo argumentirano odgovoriti nanje 

Trditev, da zahteve CI prou imo in poskušamo 
argumentirano odgovoriti 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 5 4,8
ni pomembno 11 10,5
srednje pomembno 23 21,9
je pomembno 26 24,8
zelo pomembno 40 38,1
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 43 je razvidno, da kar 38,1 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, dazahteve 

CI prou imo in poskušamo argumentirano odgovoriti nanje, oceno 5 (zelo pomembno). Drugo 

najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so trditvi, dazahteve CI prou imo in 

poskušamo argumentirano odgovoriti nanje, namenili oceno 4 (je pomembno), teh je bilo 24,8 

%. Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 21,9 %. 

Anketirancev, ki so prisodili trditvi, dazahteve CI prou imo in poskušamo argumentirano 

odgovoriti nanje, oceno 2 (ni pomembno) je bilo manj, a še vedno 17,1 %. Najmanjši delež pa 

so imeli anketiranci, ki so trditvi, dazahteve CI prou imo in poskušamo argumentirano 

odgovoriti nanje, ocenili z oceno 1 (sploh ni pomembno) teh je bilo le 5,7 %. 
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Slika 48: Trditev, da zahteve CI prou imo in poskušamo argumentirano odgovoriti nanje 

 

 

Dvainštirideseto vprašanje se je tako nanašalo na trditev, da s predstavniki CI ne vršimo 

nobene komunikacije. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 44: Trditev, da s predstavniki CI ne vršimo nobene komunikacije 

Trditev, da s predstavniki CI ne vršimo nobene 
komunikacije 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 30 28,6
ni pomembno 29 27,6
srednje pomembno 25 23,8
je pomembno 17 16,2
zelo pomembno 4 3,8
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 44 je razvidno, da kar 28,6 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, da s 

predstavniki CI ne vršimo nobene komunikacije, le oceno 1 (sploh ni pomembno). To 

pomeni, da se s to trditvijo ne strinjajo. Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki 

so trditvi,da s predstavniki CI ne vršimo nobene komunikacije, namenili oceno 2 (ni 

pomembno), teh je bilo 27,6%. Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje 

pomembno), teh je 23,8 %. Anketirancev, ki so prisodili trditvi, da s predstavniki CI ne 

vršimo nobene komunikacije, oceno 4 (je pomembno) je bilo manj, a še vedno 16,2 %. 

Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so trditvi, da s predstavniki CI ne vršimo nobene 

komunikacije, namenili oceno 5 (zelo pomembno) teh je bilo le 3,8 %. 
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Slika 49: Trditev, da s predstavniki CI ne vršimo nobene komunikacije 

 

3.3.8 Vprašanja povezana z investicijami v pametna omrežja 

Triinštirideseto vprašanje in še naslednja štiri vprašanjaso se osredoto ila na uvajanje 

pametnih omrežij v bližnji prihodnosti. Triinštirideseto vprašanje se je tako nanašalo na 

trditev, da bi energetska podjetja nemudoma pristopila k uvajanju pametnih omrežij. 

Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 45: Trditev, da energetska podjetja pri nejo z uvajanjem pametnih omrežij 

Trditev, da energetska podjetja pri nejo z 
uvajanjem pametnih omrežij 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 11 10,5
ni pomembno 13 12,4
srednje pomembno 23 21,9
je pomembno 26 24,8
zelo pomembno 32 30,5
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 45 je razvidno, da kar 30,5 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, da 

energetska podjetja pri nejo z uvajanjem pametnih omrežij, oceno 5 (zelo pomembno). Drugo 

najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so trditvi, da energetska podjetja pri nejo z 

uvajanjem pametnih omrežij, namenili oceno 4 (je pomembno), teh je bilo 24,8 %. Sledijo 

anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 21,9 %. Anketirancev, ki so 

prisodili trditvi, daenergetska podjetja pri nejo z uvajanjem pametnih omrežij, oceno 2 (ni 

pomembno) je bilo manj, a še vedno 12,4 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so 

trditvi, daenergetska podjetja pri nejo z uvajanjem pametnih omrežij, ocenili z oceno 1 (sploh 

ni pomembno) teh je bilo 10,5 %. 
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Slika 50: Trditev, da energetska podjetja pri nejo z uvajanjem pametnih omrežij 
 

 
 

Štiriinštirideseto vprašanje se je nanašalo na trditev, da je za uvajanje pametnih energetskih 

omrežij obstoje a tehnologija še predraga. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po 

Likertovi lestvici.  

Tabela 46: Trditev, da je za uvajanje pametnih energetskih omrežij obstoje a tehnologija še 

predraga 

Trditev, da je za uvajanje pametnih energetskih 
omrežij obstoje a tehnologija še predraga 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 14 13,3
ni pomembno 20 19,0
srednje pomembno 31 29,5
je pomembno 29 27,6
zelo pomembno 11 10,5
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 46 je razvidno, da kar 29,5 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, da je za 

uvajanje pametnih energetskih omrežij obstoje a tehnologija še predraga, oceno 3 (srednje 

pomembno). To pomeni da se z omenjeno trditvijo niti ne strinjajo, niti je ne zavra ajo Drugo 

najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so trditvi, da je za uvajanje pametnih 

energetskih omrežij obstoje a tehnologija še predraga, namenili oceno 4 (je pomembno), teh 

je bilo 27,6 %. Ta skupina ni najbolj naklonjena uvajanju pametnih omrežij.Sledijo 

anketiranci, ki so obkrožili oceno 2 (ni pomembno), teh je 19, %. Ti podpirajo uvajanje 

pametnih omrežij. Anketirancev, ki so prisodili trditvi, da je za uvajanje pametnih energetskih 

omrežij obstoje a tehnologija še predraga, oceno 1 (ni pomembno) je bilo manj, a še vedno 

13,3%. Ta skupina predstavlja najbolj gore e zagovornike uvedbe pametnih omrežij. 

Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so trditvi, da je za uvajanje pametnih energetskih 
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omrežij obstoje a tehnologija še predraga, ocenili z oceno 5 (zelo pomembno) teh je bilo 10,5 

%. Ta skupina predstavlja najbolj odlo ne nasprotnike uvedbe pametnih omrežij. 

Slika 51: Trditev, da je za uvajanje pametnih energetskih omrežij obstoje a tehnologija še 
predraga 

 

 

Petinštirideseto vprašanje se je nanašalo na trditev, da naj se uporabniki sami odlo ijo ali 

želijo koristiti prednosti pametnih omrežij. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po 

Likertovi lestvici.  

Tabela 47: Trditev, da naj se uporabniki sami odlo ijo za pametna omrežja 

Trditev, da naj se uporabniki sami odlo ijo za 
pametna omrežja 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno  5 4,8
ni pomembno 10 9,5
srednje pomembno 23 21,9
je pomembno 30 28,6
zelo pomembno 37 35,2
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 47 je razvidno, da kar 35,2 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, da naj se 

uporabniki sami odlo ijo za pametna omrežja, oceno 5 (zelo pomembno). Drugo najve jo 

skupino so predstavljali anketiranci, ki so trditvi, da naj se uporabniki sami odlo ijo za 

pametna omrežja, namenili oceno 4 (je pomembno), teh je bilo 28,6 %.  Sledijo anketiranci, ki 

so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 21,9 %. Anketirancev, ki so prisodili trditvi, 

da naj se uporabniki sami odlo ijo za pametna omrežja oceno 2 (ni pomembno) je bilo precej 

manj, a še vedno 9,5 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so trditvi, da naj se 

uporabniki sami odlo ijo za pametna omrežja, ocenili z oceno 1 (sploh ni pomembno) teh je 

bilo le 4,8 %. 
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Slika 52: Trditev, da naj se uporabniki sami odlo ijo za pametna omrežja 

 

 

Šestinštirideseto vprašanje se je nanašalo na trditev, da je glavna ovira za uveljavitev 

pametnih omrežij pomanjkanje finan nih sredstev. Anketiranci so ocenjevali pomembnost 

trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 48: Trditev, daje glavna ovira za uveljavitev pametnih omrežij pomanjkanje finan nih 

sredstev 

Trditev, da je glavna ovira za uveljavitev 
pametnih omrežij pomanjkanje finan nih 
sredstev 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno  11 10,5
ni pomembno 14 13,3
srednje pomembno 18 17,1
je pomembno 25 23,8
zelo pomembno 37 35,2
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 48 je razvidno, da kar 35,2 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, daje glavna 

ovira za uveljavitev pametnih omrežij pomanjkanje finan nih sredstev, oceno 5 (zelo 

pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so trditvi, da je glavna 

ovira za uveljavitev pametnih omrežij pomanjkanje finan nih sredstev, namenili oceno 4 (je 

pomembno), teh je bilo 23,8 %. Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje 

pomembno), teh je 17,1 %. Anketirancev, ki so prisodili trditvi, daje glavna ovira za 

uveljavitev pametnih omrežij pomanjkanje finan nih sredstev oceno 2 (ni pomembno) je bilo 

precej manj, a še vedno 13,3 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so trditvi, da je 

glavna ovira za uveljavitev pametnih omrežij pomanjkanje finan nih sredstev, namenili oceno 

1 (sploh ni pomembno) teh je bilo le 10,5 %. 
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Slika 53: Trditev, je glavna ovira za uveljavitev pametnih omrežij pomanjkanje finan nih 
sredstev 

 

 

Sedeminštirideseto vprašanje se je nanašalo na trditev, da je zaradi nedore ene zakonodaje za 

prehod na pametna omrežja še prezgodaj. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po 

Likertovi lestvici.  

Tabela 49: Trditev, da je za prehod na pametna omrežja še prezgodaj 

Trditev, da je zaradi nedore ene zakonodaje za 
prehod na pametna omrežja še prezgodaj 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno  13 12,4
ni pomembno 14 13,3
srednje pomembno 19 18,1
je pomembno 25 23,8
zelo pomembno 34 32,4
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 49 je razvidno, da kar 32,4 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, da je zaradi 

nedore ene zakonodaje za prehod na pametna omrežja še prezgodaj, oceno 5 (zelo 

pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so trditvi, da je zaradi 

nedore ene zakonodaje za prehod na pametna omrežja še prezgodaj, namenili oceno 4 (je 

pomembno), teh je bilo 23,8 %. Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje 

pomembno), teh je 18,1 %. Anketirancev, ki so prisodili trditvida je zaradi nedore ene 

zakonodaje za prehod na pametna omrežja še prezgodaj, oceno 2 (ni pomembno) je bilo 

precej manj, a še vedno 13,3 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so trditvi, da je 

zaradi nedore ene zakonodaje za prehod na pametna omrežja še prezgodaj, namenili oceno 1 

(sploh ni pomembno) teh je bilo 12,4 %. 
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Slika 54: Trditev, da je zaradi nedore ene zakonodaje za prehod na pametna omrežja še 
prezgodaj 

 

3.3.9 Vprašanja povezana z investicijami v virtualne elektrarne 

Oseminštirideseto vprašanje in še naslednja štiri vprašanja so se osredoto ila na uvajanje 

virtualnih elektrarn, ki bi v bližnji prihodnosti povezale razpršene proizvajalce OVE. 

Oseminštirideseto vprašanje se je tako nanašalo na trditev, da bi bila investicija v vzpostavitev 

sistema virtualnih elektrarn premalo dobi konosna. Anketiranci so ocenjevali pomembnost 

trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 50: Trditev, da bi bila investicija v  virtualne elektrarne premalo dobi konosna 

Trditev, da bi bila investicija v  virtualne 
elektrarne premalo dobi konosna 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 21 20,0
ni pomembno 18 17,1
srednje pomembno 17 16,2
je pomembno 27 25,7
zelo pomembno 22 21,0
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 50 je razvidno, da kar 25,7 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, da bi bila 

investicija v  virtualne elektrarne premalo dobi konosna, oceno 4 (je pomembno). Drugo 

najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so trditvi, da bi bila investicija v  virtualne 

elektrarne premalo dobi konosna, namenili oceno 5 (zelo pomembno), teh je bilo 21,0 %.  

Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 1 (sploh ni pomembno), teh je 20,0 %. 

Anketirancev, ki so prisodili trditvi, da bi bila investicija v  virtualne elektrarne premalo 

dobi konosna, oceno 2 (ni pomembno) je bilo manj, a še vedno 17,1 %. Najmanjši delež pa so 

imeli anketiranci, ki so trditvi, da bi bila investicija v virtualne elektrarne premalo 

dobi konosna, ocenili z oceno 3 (srednje pomembno) teh je bilo 16,2 %. 
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Slika 55: Trditev, da bi bila investicija v  virtualne elektrarne premalo dobi konosna 
 

 
 

Devetinštirideseto vprašanje se je nanašalo na trditev, da je samostojen nastop na energetskem 

trgu cenejši. To pomeni, da povezovanje v virtualne elektrarne ni potrebno. Anketiranci so 

ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 51: Trditev, da je samostojen nastop na energetskem trgu cenejši 

Trditev, da je samostojen nastop na energetskem 
trgu cenejši 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno  35 33,3
ni pomembno 24 22,9
srednje pomembno 19 18,1
je pomembno 14 13,3
zelo pomembno 13 12,4
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 51 je razvidno, da kar 33,3 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, da je 

samostojen nastop na energetskem trgu cenejši, oceno 1 (sploh ni pomembno). To pomeni, da 

se s to trditvijo ne strinjajo Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so trditvi, 

da je samostojen nastop na energetskem trgu cenejši, namenili oceno 4 (ni pomembno), teh je 

bilo 22,9 %.  Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 18,1 %. 

Anketirancev, ki so prisodili trditvi,da je samostojen nastop na energetskem trgu cenejši, 

oceno 4 (je pomembno) je bilo precej manj, a še vedno 13,3 %. Najmanjši delež pa so imeli 

anketiranci, ki so trditvi, da je samostojen nastop na energetskem trgu cenejši, namenili oceno 

5 (zelo pomembno) teh je bilo 12,4 %. Torej je delež teh, ki trditev brezpogojno podpirajo 

zelo majhen. 
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Slika 56: Trditev, da je samostojen nastop na energetskem trgu cenejši 

 

 

Petdeseto vprašanje se je nanašalo na trditev, da investicija v virtualne elektrarne spodbuja 

trajnostni razvoj okolja. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 52: Trditev, da investicija v virtualne elektrarne spodbuja trajnostni razvoj 

Trditev, da investicija v virtualne elektrarne 
spodbuja trajnostni razvoj 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno  7 6,7
ni pomembno 12 11,4
srednje pomembno 27 25,7
je pomembno 30 28,6
zelo pomembno 29 27,6
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 52 je razvidno, da kar 28,6 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, 

dainvesticija v virtualne elektrarne spodbuja trajnostni razvoj okolja, oceno 4 (je pomembno). 

Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so trditvi, da investicija v virtualne 

elektrarne spodbuja trajnostni razvoj okolja, namenili oceno 5 (zelo pomembno), teh je bilo 

27,6 %. Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 25,7 %. 

Anketirancev, ki so prisodili trditvi,dainvesticija v virtualne elektrarne spodbuja trajnostni 

razvoj, oceno 2 (ni pomembno) je bilo precej manj, a še vedno 11,4 %. Najmanjši delež pa so 

imeli anketiranci, ki so trditvi, dainvesticija v virtualne elektrarne spodbuja trajnostni razvoj, 

namenili oceno 1 (sploh ni pomembno) teh je bilo le 6,7 %. 
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Slika 57: Trditev, da investicija v virtualne elektrarne spodbuja trajnostni razvoj 

 

 

Enainpetdeseto vprašanje se je nanašalo na pri akovanja, da bo cena elektri ne energije v 

bližnji prihodnosti zaradi uporabe sodobnih tehnologij rasla  s trendom 10 % letno. 

Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 53: Trditev, da bo cena elektri ne energije rasla 10 % letno 

Trditev, da bo cena elektri ne energije rasla 10 
% letno 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno  11 10,5
ni pomembno 16 15,2
srednje pomembno 28 26,7
je pomembno 27 25,7
zelo pomembno 23 21,9
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 53 je razvidno, da kar 26,7 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, da bo cena 

elektri ne energije rasla 10 % letno, oceno 3 (srednje pomembno). Drugo najve jo skupino so 

predstavljali anketiranci, ki so trditvi, da bo cena elektri ne energije rasla 10 % letno, 

namenili oceno 4 (je pomembno), teh je bilo 25,7 %. Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 

5 (zelo pomembno), teh je 21,9 %. Anketirancev, ki so prisodili trditvi,da bo cena elektri ne 

energije rasla 10 % letno, oceno 2 (ni pomembno) je bilo precej manj, a še vedno 15,2 %. 

Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so trditvi, da bo cena elektri ne energije rasla 10 

% letno, namenili oceno 1 (sploh ni pomembno) teh je bilo 10,5 %. 
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Slika 58: Trditev, da bo cena elektri ne energije rasla 10 % letno 

 

 

Dvainpetdeseto vprašanje se je nanašalo na pri akovanja, da bi morala država pri uvajanju 

virtualnih elektrarn nastopati bolj aktivno s pripravo ustrezne zakonodaje. Anketiranci so 

ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 54: Trditev, da bi morala država s pripravo zakonodaje igrati bolj aktivno vlogo 

Trditev, da bi morala država s pripravo 
zakonodaje igrati bolj aktivno vlogo 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno  9 8,6
ni pomembno 16 15,2
srednje pomembno 19 18,1
je pomembno 28 26,7
zelo pomembno 33 31,4
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 54 je razvidno, da kar 31,4 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, da bi 

morala država s pripravo zakonodaje igrati bolj aktivno vlogo, oceno 5(zelo pomembno). 

Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so trditvi, da bi morala država s 

pripravo zakonodaje igrati bolj aktivno vlogo, namenili oceno 4 (je pomembno), teh je bilo 

26,7 %. Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 18,1 %. 

Anketirancev, ki so prisodili trditvi,da bi morala država s pripravo zakonodaje igrati bolj 

aktivno vlogo, oceno 2 (ni pomembno) je bilo precej manj, a še vedno 15,2 %. Najmanjši 

delež pa so imeli anketiranci, ki so trditvi, da bi morala država s pripravo zakonodaje igrati 

bolj aktivno vlogo, namenili oceno 1 (sploh ni pomembno) teh je bilo 8,6 %. 
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Slika 59: Trditev, da bi morala država s pripravo zakonodaje igrati bolj aktivno vlogo 

 

3.3.10 Vprašanja povezana z investicijami v elektri ne avtomobile 

Triinpetdeseto vprašanje in še naslednja štiri vprašanja so se osredoto ila na uvajanje 

elektri nih avtomobilov, odnosa do elektri nih aparatov v gospodinjstvu in var evanja z 

elektri no energijo. Triinpetdeseto  vprašanje se je tako nanašalo na trditev, da je uporaba 

elektri nih avtomobilov, zaradi ni elnih emisij, klju na za trajnostni razvoj. Anketiranci so 

ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 55: Trditev, da je uporaba elektri nih avtomobilov  klju na za trajnostni razvoj 

Trditev, da je uporaba elektri nih avtomobilov, 
klju na za trajnostni razvoj 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno 19 18,1
ni pomembno 18 17,1
srednje pomembno 17 16,2
je pomembno 26 24,8
zelo pomembno 25 23,8
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 55 je razvidno, da kar 24,8 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, da je 

uporaba elektri nih avtomobilov  klju na za trajnostni razvoj, oceno 4 (je pomembno). Drugo 

najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so trditvi, da je uporaba elektri nih 

avtomobilov  klju na za trajnostni razvoj, namenili oceno 5 (zelo pomembno), teh je bilo 23,8 

%. Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 1 (sploh ni pomembno), teh je 18,1 %. 

Anketirancev, ki so prisodili trditvi, da je uporaba elektri nih avtomobilov  klju na za 

trajnostni razvoj, oceno 2 (ni pomembno) je bilo manj, a še vedno 17,1 %. Najmanjši delež pa 

so imeli anketiranci, ki so trditvi, da je uporaba elektri nih avtomobilov  klju na za trajnostni 

razvoj, ocenili z oceno 3 (srednje pomembno) teh je bilo 16,2 %. 
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Slika 60: Trditev, da je uporaba elektri nih avtomobilov  klju na za trajnostni razvoj 

 

 

Štiriinpetdeseto vprašanje se je nanašalo na pri akovanje, da pri nakupu gospodinjskega 

aparata preverimo energijski razred in kupimo var ne aparate razreda A. Anketiranci so 

ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 56: Trditev, da pri nakupu gospodinjskega aparata preverimo energijski razred 

Trditev, da pri nakupu gospodinjskega aparata 
preverimo energijski razred 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno  8 7,6
ni pomembno 16 15,2
srednje pomembno 19 18,1
je pomembno 29 27,6
zelo pomembno 33 31,4
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 56 je razvidno, da kar 31,4 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, da pri 

nakupu gospodinjskega aparata preverijo energijski razred in kupimo var ne aparate razreda 

A, oceno 5 (zelo pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so 

trditvi, da pri nakupu gospodinjskega aparata preverijo energijski razred, namenili oceno 4 (je 

pomembno), teh je bilo 26,7 %. Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje 

pomembno), teh je 18,1 %. Anketirancev, ki so prisodili trditvi,da pri nakupu gospodinjskega 

aparata preverijo energijski razred, oceno 2 (ni pomembno) je bilo precej manj, a še vedno 

15,2 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so trditvi, da pri nakupu gospodinjskega 

aparata preverimo energijski razred, namenili oceno 1 (sploh ni pomembno) teh je bilo 7,6 %. 
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Slika 61: Trditev, da pri nakupu gospodinjskega aparata preverimo energijski razred 

 

 

Petinpetdeseto vprašanje se je nanašalo na pri akovanje, da za razsvetljavo uporabljam 

energijsko var ne svetilke. Anketiranci so ocenjevali pomembnost trditev po Likertovi 

lestvici.  

Tabela 57: Trditev, da za razsvetljavo uporabljam energijsko var ne svetilke 

Trditev, da za razsvetljavo uporabljam 
energijsko var ne svetilke 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno  12 11,4
ni pomembno 15 14,3
srednje pomembno 19 18,1
je pomembno 27 25,7
zelo pomembno 32 30,5
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 57 je razvidno, da kar 30,5 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, da za 

razsvetljavo uporablja energijsko var ne svetilke, oceno 5 (zelo pomembno). Drugo najve jo 

skupino so predstavljali anketiranci, ki so trditvi, da za razsvetljavo uporablja energijsko 

var ne svetilke, namenili oceno 4 (je pomembno), teh je bilo 25,7 %.  Sledijo anketiranci, ki 

so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 18,1 %. Anketirancev, ki so prisodili 

trditvi,da za razsvetljavo uporablja energijsko var ne svetilke, oceno 2 (ni pomembno) je bilo 

precej manj, a še vedno 14,3 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so trditvi, da za 

razsvetljavo uporablja energijsko var ne svetilke, namenili oceno 1 (sploh ni pomembno) teh 

je bilo 11,4 %. 
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Slika 62: Trditev, da za razsvetljavo uporabljam energijsko var ne svetilke 

 

 

Šestinpetdeseto vprašanje se je nanašalo na pri akovanje, da za pripravo tople vode 

uporabljamo son ne kolektorje ali toplotno rpalko. Anketiranci so ocenjevali pomembnost 

trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 58: Trditev, da za pripravo tople vode uporabljamo son ne kolektorje ali toplotno 

rpalko 

Trditev, da za pripravo tople vode uporabljamo 
son ne kolektorje ali toplotno rpalko 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno  12 11,4
ni pomembno 17 16,2
srednje pomembno 27 25,7
je pomembno 30 28,6
zelo pomembno 19 18,1
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 58 je razvidno, da kar 28,6 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, da za 

pripravo tople vode uporabljamo son ne kolektorje ali toplotno rpalko, oceno 4 (je 

pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so trditvi, da za pripravo 

tople vode uporabljamo son ne kolektorje ali toplotno rpalko, namenili oceno 3 (srednje 

pomembno), teh je bilo 25,7 %. Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 5 (zelo pomembno), 

teh je 18,1 %. Anketirancev, ki so prisodili trditvi,da za pripravo tople vode uporabljamo 

son ne kolektorje ali toplotno rpalko, oceno 2 (ni pomembno) je bilo precej manj, a še vedno 

16,2 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so trditvi, da za pripravo tople vode 

uporabljamo son ne kolektorje ali toplotno rpalko, namenili oceno 1 (sploh ni pomembno) 

teh je bilo 11,4 %. 
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Slika 63: Trditev, da za pripravo tople vode uporabljamo son ne kolektorje ali toplotno 
rpalko 

 

 

Sedeminpetdeseto vprašanje se je nanašalo na trditev, da je ve ina današnjih energentov 

omejena, zato je potrebno im ve ji del energije pridobiti iz OVE. Anketiranci so ocenjevali 

pomembnost trditev po Likertovi lestvici.  

Tabela 59: Trditev, da je ve ina današnjih energentov omejena 

Trditev, da je ve ina današnjih energentov 
omejena, zato je potrebno im ve ji del energije 
pridobiti iz OVE 

Skupaj Skupaj v %

sploh ni pomembno  7 6,7
ni pomembno 12 11,4
srednje pomembno 26 24,8
je pomembno 29 27,6
zelo pomembno 31 29,5
SKUPAJ 105 100
 

Iz tabele 59 je razvidno, da kar 29,5 % prou evanih anketirancev pripisuje  trditvi, da je 

ve ina današnjih energentov omejena, zato je potrebno im ve ji del energije pridobiti iz 

OVE, oceno 5 (zelo pomembno). Drugo najve jo skupino so predstavljali anketiranci, ki so 

trditvi, da je ve ina današnjih energentov omejena, namenili oceno 4 (je pomembno), teh je 

bilo 27,6 %.  Sledijo anketiranci, ki so obkrožili oceno 3 (srednje pomembno), teh je 24,8 %. 

Anketirancev, ki so prisodili trditvi,da je ve ina današnjih energentov omejena, zato je 

potrebno im ve ji del energije pridobiti iz OVE, oceno 2 (ni pomembno) je bilo precej manj, 

a še vedno 11,4 %. Najmanjši delež pa so imeli anketiranci, ki so trditvi, da je ve ina 

današnjih energentov omejena, zato je potrebno im ve ji del energije pridobiti iz OVE 

namenili oceno 1 (sploh ni pomembno) teh je bilo 6,7 %. 
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Slika 64: Trditev, da je ve ina današnjih energentov omejena 

 

3.4 Faktorska analiza 

Ker je spremenljivk, ki jih pogojuje anketni vprašalnik 57, je smiselno najprej s faktorsko 

analizo znižati dimenzijo problema. Tako pridemo do osem skupin spremenljivk, ki nam 

poenostavijo tematsko sliko. 

 

Pri faktorski analizi obstaja ve  metod (cilj teh metod je poiskati faktorske uteži - kovariance 

oziroma koeficiente korelacije med spremenljivkami in faktorji). Med najbolj uporabljenimi 

so:  

•  Metoda glavnih komponent (Principal components); 
•  Metoda glavnih faktorjev (Principal axis factoring); 
•  Metoda najve jega verjetja (Maximum likehood) 

 

V naši faktorski analizi smo se posluževali metode glavnih komponent. Dobljeno rešitev 

faktorske analize smo nato rotirali z metodo pravokotne rotacije (uporabljamo jo kadar so 

faktorji med seboj neodvisni in taki tudi ostane po rotaciji). v naši analizi smo uporabili 

pravokotno rotacijo imenovao Varimax, za katero je zna ilno, da je najpogoteje uporabljena 

rotacija, ker poenostavi intepretacijo faktorjev, saj poskuša enkaomerno razdeliti uteži znotraj 

faktorjev.  

3.4.1 Spremenljivke, ki so povezane z vprašanjem z OVE 

V spodnji tabeli so naštete spremenljivke, ki so povezana s vprašanjem z OVE. Anketiranci so 

strinjanje z vsakim od naštetih indikatorjev ocenili na intervalni lestvici od 1 »sploh ni 

pomembno« do 5 »zelo pomembno«. Najbolj so se anketiranci strinjali s trditvijo o Objavi 
strokovnih tekstov in referatov o OVE v strokovnih revijah. (ymax=4,00), najmanj pa s 

trditvijo o Upoštevanju družbene odgovornosti pri umeš anju objektov OVE v prostor. 
(ymin=3,23) 
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Tabela 60: Spremenljivke faktorske analize glede vprašanj o OVE 

Opisna statistika 

N 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Ari-
tmeti na 
sredina 

Std. odklon Asimetrija Sploš enost Vprašanja povezana 
z 
OVE Stati-

stika 
Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-stika Stati-stika 
Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Uvajanje inovativnih 
procesov pri delu. 

105 1 5 3,91 1,075 -,962 ,236 ,401 ,467 

Spremljanje 
sodobnih trendov na 
podro ju OVE. 

105 1 5 3,97 ,975 -,766 ,236 ,225 ,467 

Upoštevanje 
družbene 
odgovornosti pri 
umeš anju objektov 
OVE v prostor. 

105 1 5 3,23 1,317 -,253 ,236 -1,049 ,467 

Udeležbe na 
strokovnih 
seminarjih in 
posvetih. 

105 1 5 3,31 1,187 -,249 ,236 -,677 ,467 

Objave strokovnih 
tekstov in referatov o 
OVE v strokovnih 
revijah. 

105 1 5 4,00 1,028 -,973 ,236 ,535 ,467 

Valid N (listwise) 105         

 

Faktorska analiza je pokazala, da glede na lastne vrednosti posameznih faktorjev in deleže 

pojasnjene variance spremenljivke merijo dvoje latentnih dimenzij. Prvi faktor jedolo en s 

tremi spremenljivkami, ki merijo, upoštevanje družbene odgovornosti, udeležbo na strokovnih 

seminarjih in objavo strokovnih tekstov, medtem ko se drugi faktor nanaša na uvajanje in 

spremljanje sodobnih trendov.Prvi faktor je dolo en s tremi spremenljivkami, ki merijo 

družbeno in strokovno odgovornost OVE, medtem ko se drugi faktor nanaša na inovacije in 

sodobne trende tako ga lahko poimenujemo skrb za sodobno okolje OVE. 
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Tabela 61: Faktorske uteži in komunalitete pri spremenljivkah, ki so povezana z OVE 

 Faktor 1 Faktor 2 Komunalitete
Uvajanje inovativnih procesov pri delu. 0,222 0,924 0,903
Spremljanje sodobnih trendov na podro ju OVE. 0,132 0,940 0,901
Upoštevanje družbene odgovornosti pri umeš anju 
objektov OVE v prostor. 

0,925 0,232 0,910

Udeležbe na strokovnih seminarjih in posvetih. 0,918 0,294 0,929
Objave strokovnih tekstov in referatov o OVE v 
strokovnih revijah. 

0,919 0,044 0,847

Lastna vrednost 2,611 1,880 
Delež pojasnjene variance odvisne spremenljivke 52,22% 37,59% 
KMO test 0,702  
Cronbahalpha 0,889 0,932 
 

Za spremenljivko družbeni in strokovna odgovornost OVE je vrednost spremenljivke 

povpre je posameznih indikatorjev, pri katerih so uteži na prvem faktorju višje od 0.4. Tako 

lahko ugotovimo, da znaša povpre na vrednost y=3,51, kar pomeni, da so anketirancem 

srednje pomembna družbeno in strokovna odgovornost OVE. Pri spremenljivki skrb za 

sodobno okolje OVE vrednost spremenljivke predstavlja povpre je posameznih indikatorjev, 

ki mo neje korelirajo z drugim faktorjem (faktorskeuteži so višje od 0.4). Tako lahko 

ugotovimo, da znaša povpre na vrednost y=3,94, kar pomeni, da je anketirancem pomembna 

skrb za sodobno okolje OVE. 

Tabela 62: Opisna statistika pri spremenljivkah, ki so povezana z OVE 

N 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Ari-
tmeti na 
sredina 

Std. 
odklon 

Asimetrija Sploš enost 
 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-stika 
Stati- 
stika 

Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Družbena in 
strokovna 
odgovornost OVE 

105 1 5 3,51 1,110 -,446 ,236 -,674 ,467 

Skrb za sodobno 
okolje OVE 

105 1 5 3,94 ,974 -,990 ,236 ,519 ,467 

Valid N (listwise) 105         

 

3.4.2 Spremenljivke o okoljski problematiki 

V spodnji tabeli so naštete spremenljivke, ki se nanašajo na okoljsko problematiko. 

Anketiranci so strinjanje z vsakim od naštetih indikatorjev ocenili na intervalni lestvici od 1 

»sploh ni pomembno« do 5 »zelo pomembno«. Najbolj so se anketiranci strinjali s trditvijo o 

Pomembno je, da zaposleni razumejo pomen deleža energije iz obnovljivih virov. (ymax=4,09), 

najmanj pa s trditvijo o Zaposleni razumejo pojem "nizko oglji na" družba. (ymin=3,15). 
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Tabela 63: Spremenljivkefaktorske analize glede vprašanj, ki so povezana z okoljsko 

problematiko 

N 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Ari-
tmeti na 
sredina 

Std. 
odklon 

Asimetrija Sploš enost 
Okoljska problematika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-stika
Stati- 
Stika 

Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Zaposleni se zavedajo, 
da je skrb za okoljske 
probleme pomemben del 
strategije gospodarske 
družbe. 

105 1 5 3,90 1,052 -,716 ,236 -,247 ,467 

Naša gospodarska 
družba nudi vzpodbudno 
in stimulativno delovno 
okolje za zaposlene. 

105 1 5 3,97 1,004 -,639 ,236 -,437 ,467 

Pomembno je, da 
zaposleni razumejo 
pomen deleža energije iz 
obnovljivih virov. 

105 1 5 4,09 ,991 -1,200 ,236 1,291 ,467 

Prisotno je prizadevanje 
zaposlenih za 
zmanjšanje negativnih 
vplivov na okolje. 

105 1 5 3,47 1,323 -,333 ,236 -1,093 ,467 

Zaposleni razumejo 
pojem "nizko oglji na" 
družba. 

105 1 5 3,15 1,254 -,204 ,236 -,962 ,467 

Valid N (listwise) 105         

Tabela 64: Faktorske uteži in komunalitete pri spremenljivkah, okoljske problematike 

 Faktor1 Komunalitete
Zaposleni se zavedajo, da je skrb za okoljske probleme pomemben del 
strategije gospodarske družbe. 

0,923 0,851

Naša gospodarska družba nudi vzpodbudno in stimulativno delovno 
okolje za zaposlene. 

0,892 0,796

Pomembno je, da zaposleni razumejo pomen deleža energije iz 
obnovljivih virov. 

0,895 0,801

Prisotno je prizadevanje zaposlenih za zmanjšanje negativnih vplivov na 
okolje. 

0,927 0,859

Zaposleni razumejo pojem "nizko oglji na" družba. 0,916 0,840
Lastna vrednost 4,148 
Delež pojasnjene variance odvisne spremenljivke 82,95% 
KMO test 0,865 
Cronbahalpha 0,945 
 

Faktorska analiza je pokazala, da glede na lastne vrednosti posameznih faktorjev in deleže 

pojasnjene variance spremenljivke merijo eno latentno dimenzijo. Faktor je dolo en s petimi 

spremenljivkami, ki se nanašajo okoljsko problematiko. Glede na to, da je le ena latentna 
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dimenzija bo naša teoretska spremenljivka poimenovana model okoljske problematike. Tako 

je endogena spremenljivka model okoljske problematike.  

 

Za spremenljivko okoljske problematike je vrednost spremenljivke povpre je posameznih 

spremenljivk, pri katerih so uteži na prvem faktorju višje od 0.4. Tako lahko ugotovimo, da 

znaša povpre na vrednost y=3,72, kar pomeni, da je anketirancem srednje pomembna 

okoljska problematika.  

Tabela 65: Opisna statistika pri spremenljivkah, okoljske problematike 

N 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Ari-
tmeti na 
sredina 

Std. 
odklon 

Asimetrija Sploš enost 
 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-stika 
Stati- 
Stika 

Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Model okoljske 
problematike 

105 1 5 3,72 1,026 -,701 ,236 -,294 ,467 

Valid N (listwise) 105         

 

3.4.3 Spremenljivke o upoštevanju smernic in direktiv EU 

V spodnji tabeli so naštete spremenljivke, ki se nanašajo na upoštevanje smernic in direktiv 

EU. Anketiranci so strinjanje z vsakim od naštetih spremenljivk ocenili na intervalni lestvici 

od 1 »sploh ni pomembno« do 5 »zelo pomembno«. Najbolj so se anketiranci strinjali s 

trditvijo o Spoštovanje zakonsko predpisanih normativov v projektno-tehni ni dokumentaciji. 

(ymax=4,02), najmanj pa s trditvijo o Prizadevanje investitorja za transparentnost 

investicijskega postopka. (ymin=3,34). 
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Tabela 66: Upoštevanja direktiv EU 

N 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Ari-
tmeti na 
sredina 

Std. 
odklon 

Asimetrija Sploš enost 
Upoštevanje smernic in direktiv 
EU 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati- 
Stika 

Stati-
stika 

Std. 
napak
a 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Upoštevanje direktiv EU v 
projektno-tehni ni 
dokumentaciji. 

105 1 5 3,45 1,225 -,277 ,236 -,995 ,467 

Spoštovanje zakonsko 
predpisanih normativov v 
projektno-tehni ni 
dokumentaciji. 

105 1 5 4,02 1,083 -,872 ,236 -,168 ,467 

Upoštevanje trajnostnega 
razvoja okolja, kjer je 
predvidena investicija v OVE. 

105 1 5 3,97 1,164 -1,025 ,236 ,182 ,467 

Prizadevanje investitorja za 
reševanje težav, nastalih zaradi 
posega v prostor. 

105 1 5 3,72 1,205 -,626 ,236 -,644 ,467 

Prizadevanje investitorja za 
transparentnost investicijskega 
postopka. 

105 1 5 3,34 1,336 -,358 ,236 -1,039 ,467 

Valid N (listwise) 105         

Tabela 67: Faktorske uteži in komunalitete pri spremenljivkah direktiv EU 

 Faktor1 Komunalitete
Upoštevanje direktiv EU v projektno-tehni ni dokumentaciji. 0,914 0,835
Spoštovanje zakonsko predpisanih normativov v projektno-tehni ni 
dokumentaciji. 

0,941 0,885

Upoštevanje trajnostnega razvoja okolja, kjer je predvidena investicija v 
OVE. 

0,929 0,863

Prizadevanje investitorja za reševanje težav, nastalih zaradi posega v 
prostor. 

0,926 0,858

Prizadevanje investitorja za transparentnost investicijskega postopka. 0,927 0,860
Lastna vrednost 4,301 
Delež pojasnjene variance odvisne spremenljivke 86,02% 
KMO test 0,905 
Cronbahalpha 0,958 
 

Faktorska analiza je pokazala, da glede na lastne vrednosti posameznih faktorjev in deleže 

pojasnjene variance spremenljivke merijo eno latentno dimenzijo. Faktor je dolo en s petimi 

spremenljivkami, ki se nanašajo upoštevanje smernic in direktiv EU. Glede na to, da je le ena 

latentna dimenzija bo naša teoretska spremenljivka poimenovana model smernic in direktiv 

EU. Tako je endogena spremenljivka model smernic in direktiv EU.  

 

Za spremenljivko smernic in direktiv EU je vrednost spremenljivke povpre je posameznih 

spremenljivk, pri katerih so uteži na prvem faktorju višje od 0.4. Tako lahko ugotovimo, da 
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znaša povpre na vrednost y=3,70, kar pomeni, da je anketirancem srednje pomembno 

upoštevanje smernic in direktiv EU.  

Tabela 68: Opisna statistika pri spremenljivkah direktiv EU 

N 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Ari-
tmeti na 
sredina 

Std. odklon Asimetrija Sploš enost 
 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati- 
Stika 

Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Smernic in 
direktiv EU 

105 1 5 3,70 1,115 -,645 ,236 -,591 ,467 

Valid N (listwise) 105         

 

3.4.4 Spremenljivke o investiciji v OVE 

V spodnji tabeli so naštete spremenljivke, ki se nanašajo na investicije v OVE. Anketiranci so 

strinjanje z vsakim od naštetih spremenljivk ocenili na intervalni lestvici od 1 »sploh ni 

pomembno« do 5 »zelo pomembno«. Najbolj so se anketiranci strinjali s trditvijo o Pri 
investiciji v OVE se kljub ve jim stroškom upošteva trajnostni razvoj okolja. (ymax=3,94), 

najmanj pa s trditvijo o Vložena sredstva v OVE naj se povrnejo prej kot pri ban nem 
depozitu. (ymin=3,31). 
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Tabela 69: Spremenljivke glede investicij v OVE 

N 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Ari-
tmeti na 
sredina 

Std. odklon Asimetrija Sploš enost 

Investicije v OVE 
Stati
-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati- 
Stika 

Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Investicija v OVE mora 
biti dobi konosna. 

105 1 5 3,65 1,185 -,378 ,236 -1,008 ,467 

Vložena sredstva v OVE 
naj se povrnejo prej kot pri 
ban nem depozitu. 

105 1 5 3,31 1,227 -,371 ,236 -,856 ,467 

Pri investiciji v OVE se 
kljub ve jim stroškom 
upošteva trajnostni razvoj 
okolja. 

105 1 5 3,94 1,108 -,880 ,236 ,086 ,467 

Vgrajena tehnološka 
oprema mora zagotavljati 
najve jo možno stopnjo 
varovanja okolja. 

105 1 5 3,90 1,117 -,801 ,236 -,091 ,467 

Pri projektiranju elektrarn 
na OVE se sledi modernim 
pristopom. 

105 1 5 3,47 1,352 -,451 ,236 -,991 ,467 

Valid N (listwise) 105         

 

Tabela 70: Faktorske uteži in komunalitete pri spremenljivkah o investicijah v OVE 

 Faktor1 Komunalitete
Investicija v OVE mora biti dobi konosna. 0,903 0,815
Vložena sredstva v OVE naj se povrnejo prej kot pri ban nem depozitu. 0,937 0,878
Pri investiciji v OVE se kljub ve jim stroškom upošteva trajnostni razvoj 
okolja. 

0,870 0,756

Vgrajena tehnološka oprema mora zagotavljati najve jo možno stopnjo 
varovanja okolja. 

0,908 0,825

Pri projektiranju elektrarn na OVE se sledi modernim pristopom. 0,877 0,769
Lastna vrednost 4,042 
Delež pojasnjene variance odvisne spremenljivke 80,84% 
KMO test 0,882 
Cronbahalpha 0,939 
 

Faktorska analiza je pokazala, da glede na lastne vrednosti posameznih faktorjev in deleže 

pojasnjene variance spremenljivke merijo eno latentno dimenzijo. Faktor je dolo en s petimi 

spremenljivkami, ki se nanašajo na investicije v OVE. Glede na to, da je le ena latentna 

dimenzija bo naša teoretska spremenljivka poimenovana model investicij v OVE. Tako je 

endogena spremenljivka model investicij v OVE.  
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Za spremenljivko smernic in direktiv EU je vrednost spremenljivke povpre je posameznih 

spremenljivk, pri katerih so uteži na prvem faktorju višje od 0.4. Tako lahko ugotovimo, da 

znaša povpre na vrednost y=3,65, kar pomeni, da je anketirancem srednje pomembno 

investiranje v OVE.  

Tabela 71: Opisna statistika pri spremenljivkah, o investicijah v OVE 

N 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Ari-
tmeti na 
sredina 

Std. odklon Asimetrija Sploš enost 
 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati- 
Stika 

Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Investicije v 
OVE 

105 1 5 3,65 1,077 -,648 ,236 -,527 ,467 

Valid N 
(listwise) 

105         

 

3.4.5 Spremenljivke, ki so povezane z vprašanjem s CI 

 
V spodnji tabeli so naštete spremenljivke, ki se nanašajo na vprašanja povezana z CI. 

Anketiranci so strinjanje z vsakim od naštetih spremenljivk ocenili na intervalni lestvici od 1 

»sploh ni pomembno« do 5 »zelo pomembno«. Najbolj so se anketiranci strinjali s trditvijo o 
S lani CI se nemudoma sestanemo in ustanovimo skupno delovno skupino, ki rešuje odprta vprašanja. 

(ymax=2,90), najmanj pa s trditvijo o S predstavniki CI ne vršimo nobene komunikacije. (ymin=2,12). 
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Tabela 72: Spremenljivke povezane s CI 

N 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Ari-
tmeti na 
sredina 

Std. odklon Asimetrija Sploš enost 

Vprašanja povezana z CI 
Stati
-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati- 
Stika 

Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

S lani CI se nemudoma 
sestanemo in ustanovimo 
skupno delovno skupino, 
ki rešuje odprta 
vprašanja. 

105 1 5 2,90 1,282 -,014 ,236 -1,079 ,467 

Z ustanovljeno CI 
no emo komunicirati, 
ker nasprotuje našemu 
projektu v OVE. 

105 1 5 2,45 1,248 ,515 ,236 -,647 ,467 

Vse stike z CI vršimo 
preko odvetniške pisarne 
in strogo formalno. 

105 1 5 2,42 1,246 ,431 ,236 -,928 ,467 

Pomembno se nam zdi, 
da prou imo zahteve CI 
in poskušamo 
argumentirano 
odgovoriti nanje. 

105 1 5 2,19 1,194 ,695 ,236 -,481 ,467 

S predstavniki CI ne 
vršimo nobene 
komunikacije. 

105 1 5 2,12 1,174 ,736 ,236 -,454 ,467 

Valid N (listwise) 105         

Tabela 73: Faktorske uteži in komunalitete pri spremenljivkah, povezanih s CI 

 Faktor1 Komunalitete
S lani CI se nemudoma sestanemo in ustanovimo skupno delovno 
skupino, ki rešuje odprta vprašanja. 

-0,798 0,637

Z ustanovljeno CI no emo komunicirati, ker nasprotuje našemu projektu 
v OVE. 

0,870 0,757

Vse stike z CI vršimo preko odvetniške pisarne in strogo formalno. 0,908 0,825
Pomembno se nam zdi, da prou imo zahteve CI in poskušamo 
argumentirano odgovoriti nanje. 

0,886 0,785

S predstavniki CI ne vršimo nobene komunikacije. 0,846 0,716
Lastna vrednost 3,720 
Delež pojasnjene variance odvisne spremenljivke 74,40% 
KMO test 0,781 
Cronbahalpha 0,498 
 

Iz zgornje razpredelnice lahko ugotovimo, da ima prva spremenljivka negativno faktorsko 

utež. Posledi no je tudi koeficient zanesljivosti nižji in je tudi nižja od meje sprejemljivosti, ki 

znaša 0,5. Tako smo zaradi ve je zanesljivosti nadaljnje analize ponovno opravili faktorsko 

analizo pri emer smo prvo spremenljivko izlo ili iz analize. Tako smo prišli do naslednjih 

rezultatov.  
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Tabela 74: Popravljene faktorske uteži in komunalitete pri spremenljivkah, povezanih s CI 

 Faktor1 Komunalitete
Z ustanovljeno CI no emo komunicirati, ker nasprotuje našemu projektu 
v OVE. 

0,826 0,682

Vse stike z CI vršimo preko odvetniške pisarne in strogo formalno. 0,895 0,802
Pomembno se nam zdi, da prou imo zahteve CI in poskušamo 
argumentirano odgovoriti nanje. 

0,931 0,866

S predstavniki CI ne vršimo nobene komunikacije. 0,902 0,814
Lastna vrednost 3,164 
Delež pojasnjene variance odvisne spremenljivke 79,10% 
KMO test 0,728 
Cronbahalpha 0,910 
 

Faktorska analiza je pokazala, da glede na lastne vrednosti posameznih faktorjev in deleže 

pojasnjene variance spremenljivke merijo eno latentno dimenzijo. Faktor je dolo en s štirimi 

spremenljivkami, ki se nanašajo na vprašanja, ki so povezana z CI. Glede na to, da je le ena 

latentna dimenzija bo naša teoretska spremenljivka poimenovana model CI. Tako je endogena 

spremenljivka model CI.  
 

Za spremenljivko model CI je vrednost spremenljivke povpre je posameznih spremenljivk, 

pri katerih so uteži na prvem faktorju višje od 0.4. Tako lahko ugotovimo, da znaša povpre na 

vrednost y=2,30, kar pomeni, da anketirancem niso pomembna vprašanja, ki so povezana z 

CI.  

Tabela 75: Opisna statistika pri spremenljivkah, povezanih s CI 

N 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Ari-
tmeti na 
sredina 

Std. odklon Asimetrija Sploš enost 
 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati- 
Stika 

Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

modelCI1 105 1 5 2,30 1,080 ,703 ,236 -,061 ,467 

Valid N 
(listwise) 

105         

 

3.4.6 Spremenljivke o investicijah v pametna omrežja 

V spodnji tabeli so naštete spremenljivke, ki se nanašajo na investicije v pametna omrežja. 

Anketiranci so strinjanje z vsakim od naštetih spremenljivk ocenili na intervalni lestvici od 1 

»sploh ni pomembno« do 5 »zelo pomembno«. Najbolj so se anketiranci strinjali s trditvijo o 

Uporabniki naj sami izberejo, ali želijo koristiti prednosti pametnih omrežij. (ymax=3,78), 

najmanj pa s trditvijo o Za uvajanje pametnih energetskih omrežij je trenutna tehnologija še 
predraga.. (ymin=3,03). 
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Tabela 76: Spremenljivke pri investicijah v pametna omrežja 

N 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Ari-
tmeti na 
sredina 

Std. odklon Asimetrija Sploš enost 
Investicije v pametna 
omrežja 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati- 
Stika 

Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Energetska podjetja bi 
morala nemudoma 
pristopiti k uvajanju 
pametnih energetskih 
omrežij. 

105 1 5 3,56 1,278 -,507 ,236 -,776 ,467 

          

Za uvajanje pametnih 
energetskih omrežij je 
trenutna tehnologija še 
predraga. 

105 1 5 3,03 1,197 -,159 ,236 -,846 ,467 

Uporabniki naj sami 
izberejo, ali želijo 
koristiti prednosti 
pametnih omrežij. 

105 1 5 3,78 1,160 -,690 ,236 -,343 ,467 

Glavna ovira za 
uveljavitev pametnih 
energetskih omrežij je 
pomanjkanje finan nih 
sredstev. 

105 1 5 3,60 1,363 -,586 ,236 -,906 ,467 

Prehod na pametna 
omrežja je še 
prezgoden zaradi 
nedore enih zakonskih 
okvirov. 

105 1 5 3,50 1,388 -,505 ,236 -1,011 ,467 

Valid N (listwise) 105         

Tabela 77: Faktorske uteži in komunalitete pri spremenljivkah pri investicijah v pametna 

omrežja 

 Faktor1 Komunalitete
Energetska podjetja bi morala nemudoma pristopiti k uvajanju pametnih 
energetskih omrežij. 

0,780 0,608

Za uvajanje pametnih energetskih omrežij je trenutna tehnologija še 
predraga. 

-0,769 0,592

Uporabniki naj sami izberejo, ali želijo koristiti prednosti pametnih 
omrežij. 

0,918 0,843

Glavna ovira za uveljavitev pametnih energetskih omrežij je pomanjkanje 
finan nih sredstev. 

0,930 0,864

Prehod na pametna omrežja je še prezgoden zaradi nedore enih 
zakonskih okvirov. 

0,858 0,736

Lastna vrednost 3,643 
Delež pojasnjene variance odvisne spremenljivke 72,86% 
KMO test 0,768 
Cronbahalpha 0,572 
 



 

123 

  

  

Iz zgornje razpredelnice lahko ugotovimo, da ima druga spremenljivka negativno faktorsko 

utež. Posledi no je tudi koeficient zanesljivosti tudi nižji. Sicer je še nad mejo sprejemljivosti, 

vendar pa zaradi ve je zanesljivosti nadaljnje analize smo ponovno opravili faktorsko analizo 

pri emer smo drugo spremenljivko izlo ili iz analize. Tako smo prišli do naslednjih 

rezultatov.  

Tabela 78: Popravljene faktorske uteži in komunalitete pri spremenljivkah pri investicijah v 

pametna omrežja 

 Faktor1 Komunalitete
Energetska podjetja bi morala nemudoma pristopiti k uvajanju pametnih 
energetskih omrežij. 

0,740 0,548

Uporabniki naj sami izberejo, ali želijo koristiti prednosti pametnih 
omrežij. 

0,939 0,881

Glavna ovira za uveljavitev pametnih energetskih omrežij je pomanjkanje 
finan nih sredstev. 

0,957 0,915

Prehod na pametna omrežja je še prezgoden zaradi nedore enih 
zakonskih okvirov. 

0,888 0,789

Lastna vrednost 3,133 
Delež pojasnjene variance odvisne spremenljivke 78,33% 
KMO test 0,735 
Cronbahalpha 0,902 
 

Faktorska analiza je pokazala, da glede na lastne vrednosti posameznih faktorjev in deleže 

pojasnjene variance spremenljivke merijo eno latentno dimenzijo. Faktor je dolo en s štirimi 

spremenljivkami, ki se nanašajo na investicije v pametna omrežja. Glede na to, da je le ena 

latentna dimenzija bo naša teoretska spremenljivka poimenovana model investicij v pametna 

omrežja. Tako je endogena spremenljivka model investicij v pametna omrežja.  

 

Za spremenljivko model investicij v pametna omrežja je vrednost spremenljivke povpre je 

posameznih spremenljivk, pri katerih so uteži na prvem faktorju višje od 0.4. Tako lahko 

ugotovimo, da znaša povpre na vrednost y=3,61, kar pomeni, da je anketirancem pomembno 

investiranje v pametna omrežja.  

Tabela 79: Opisna statistika pri investicijah v pametna omrežja 

N 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Ari-
tmeti na 
sredina 

Std. odklon Asimetrija Sploš enost 
 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati- 
Stika 

Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Investicijevpametnao
mrežja 

105 1 5 3,61 1,144 -,460 ,236 -,753 ,467 

Valid N (listwise) 105         
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3.4.7 Spremenljivke o investicijah v virtualne elektrarne 

V spodnji tabeli so naštete spremenljivke, ki se nanašajo na investicije v virtualne elektrarne. 

Anketiranci so strinjanje z vsakim od naštetih spremenljivk ocenili na intervalni lestvici od 1 

»sploh ni pomembno« do 5 »zelo pomembno«. Najbolj so se anketiranci strinjali s trditvijo o 

Pri uvajanju virtualnih elektrarn mora bolj ambiciozno nastopiti država s pripravo ustrezne 
zakonodaje. (ymax=3,61), najmanj pa s trditvijo o Ocenjujem, da je samostojni nastop na 

energetskem trgu cenejši. (ymin=2,48). 

Tabela 80: Spremenljivke  pri investicijah v virtualne elektrarne 

N 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Ari-
tmeti na 
sredina 

Std. odklon Asimetrija Sploš enost 
Investicije v virtualne 
elektrarne 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati- 
Stika 

Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Investicija v 
vzpostavitev sistema 
virtualnih elektrarn bi 
bila premalo 
dobi konosna. 

105 1 5 3,10 1,434 -,167 ,236 -1,311 ,467 

Ocenjujem, da je 
samostojni nastop na 
energetskem trgu 
cenejši. 

105 1 5 2,48 1,394 ,527 ,236 -1,009 ,467 

Investicija v virtualne 
elektrarne spodbuja 
trajnostni razvoj 
okolja. 

105 1 5 3,58 1,207 -,511 ,236 -,627 ,467 

Pri akujem, da bo cena 
elektri ne energije 
zaradi sodobnih 
tehnologij v bližnji 
prihodnosti zrasla za 
ve  kot 10% na letni 
ravni. 

105 1 5 3,32 1,290 -,327 ,236 -,928 ,467 

Pri uvajanju virtualnih 
elektrarn mora bolj 
ambiciozno nastopiti 
država s pripravo 
ustrezne zakonodaje. 

105 1 5 3,61 1,275 -,562 ,236 -,780 ,467 

Valid N (listwise) 105         
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Tabela 81: Faktorske uteži in komunalitete pri spremenljivkah pri investicijah v virtualne 

elektrarnah 

 Faktor1 Komunalitete
Investicija v vzpostavitev sistema virtualnih elektrarn bi bila premalo 
dobi konosna. 

0,779 0,607

Ocenjujem, da je samostojni nastop na energetskem trgu cenejši. -0,737 0,543
Investicija v virtualne elektrarne spodbuja trajnostni razvoj okolja. 0,909 0,826
Pri akujem, da bo cena elektri ne energije zaradi sodobnih tehnologij v 
bližnji prihodnosti zrasla za ve  kot 10% na letni ravni. 

0,916 0,839

Pri uvajanju virtualnih elektrarn mora bolj ambiciozno nastopiti država s 
pripravo ustrezne zakonodaje. 

0,759 0,576

Lastna vrednost 3,391 
Delež pojasnjene variance odvisne spremenljivke 67,81% 
KMO test 0,739 
Cronbahalpha 0,463 
 

Iz zgornje razpredelnice lahko ugotovimo, da ima druga spremenljivka negativno faktorsko 

utež. Posledi no je tudi koeficient zanesljivosti nižji in je tudi nižja od meje sprejemljivosti, ki 

znaša 0,5. Tako smo zaradi ve je zanesljivosti nadaljnje analize ponovno opravili faktorsko 

analizo pri emer smo drugo spremenljivko izlo ili iz analize. Tako smo prišli do naslednjih 

rezultatov.  

Tabela 82: Popravljene faktorske uteži in komunalitete pri spremenljivkah pri investicijah v 

virtualne elektrarne 

 Faktor1 Komunalitete
Investicija v vzpostavitev sistema virtualnih elektrarn bi bila premalo 
dobi konosna. 

0,726 0,527

Investicija v virtualne elektrarne spodbuja trajnostni razvoj okolja. 0,922 0,851
Pri akujem, da bo cena elektri ne energije zaradi sodobnih tehnologij v 
bližnji prihodnosti zrasla za ve  kot 10% na letni ravni. 

0,949 0,901

Pri uvajanju virtualnih elektrarn mora bolj ambiciozno nastopiti država s 
pripravo ustrezne zakonodaje. 

0,814 0,662

Lastna vrednost 2,940 
Delež pojasnjene variance odvisne spremenljivke 73,51% 
KMO test 0,720 
Cronbahalpha 0,870 
 

Faktorska analiza je pokazala, da glede na lastne vrednosti posameznih faktorjev in deleže 

pojasnjene variance spremenljivke merijo eno latentno dimenzijo. Faktor je dolo en s štirimi 

spremenljivkami, ki se nanašajo na investicije v virtualne elektrarne. Glede na to, da je le ena 

latentna dimenzija bo naša teoretska spremenljivka poimenovana model investicij v virtualne 

elektrarne. Tako je endogena spremenljivka model investicij v virtualne elektrarne.  
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Za spremenljivko model investicij v virtualne elektrarne je vrednost spremenljivke povpre je 

posameznih spremenljivk, pri katerih so uteži na prvem faktorju višje od 0.4. Tako lahko 

ugotovimo, da znaša povpre na vrednost y=3,40, kar pomeni, da je anketirancem pomembno 

investiranje v virtualne elektrarne.  

Tabela 83: Opisna statistika pri spremenljivkah pri investicijah v virtualne elektrarne 

N 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Ari-
tmeti na 
sredina 

Std. odklon Asimetrija Sploš enost 
 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati- 
Stika 

Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Investicijevvirtualnee
lektrarne 

105 1 5 3,40 1,106 -,216 ,236 -,941 ,467 

Valid N (listwise) 105         

 

3.4.8 Spremenljivke o investicijah v elektri ne avtomobile in smotrni rabi energije 

V spodnji tabeli so naštete spremenljivke, ki se nanašajo na investicije v elektri ne 

avtomobile in smotrno rabo elektri ne energije. Anketiranci so strinjanje z vsakim od naštetih 

spremenljivk ocenili na intervalni lestvici od 1 »sploh ni pomembno« do 5 »zelo pomembno«. 

Najbolj so se anketiranci strinjali s trditvijo o Ve ina današnjih energentov je omejena, zato je 

potrebno im ve ji del energije pridobiti iz OVE.(ymax=3,62), najmanj pa s trditvijo o Uporaba 
elektri nih avtomobilov je zaradi ni elnih emisij klju na za trajnostni razvoj. (ymin=3,17). 

Tabela 84: Spremenljivkah pri investicijah v elektri ne avtomobile in smotrno rabo energije 

 



 

127 

  

  

Tabela 85: uteži in komunalitete pri spremenljivkah o investicijah v elektri ne avtomobile. 

 Faktor1 Komunalitete
Uporaba elektri nih avtomobilov je zaradi ni elnih emisij klju na za 
trajnostni razvoj. 

0,615 0,378

Pri nakupu gospodinjskega aparata vedno preverim energetski razred 
in kupim var ne aparate razreda A. 

0,812 0,660

Za razsvetljavo uporabljamo energijsko var ne svetilke. 0,835 0,697
Za pripravo tople vode je potrebno uporabljati son ne kolektorje in 
toplotno rpalko. 

0,912 0,831

Ve ina današnjih energentov je omejena, zato je potrebno im ve ji 
del energije pridobiti iz OVE. 

0,810 0,656

Lastna vrednost 3,222 
Delež pojasnjene variance odvisne spremenljivke 64,43% 
KMO test 0,739 
Cronbahalpha 0,852 

 

Faktorska analiza je pokazala, da glede na lastne vrednosti posameznih faktorjev in deleže 

pojasnjene variance spremenljivke merijo eno latentno dimenzijo. Faktor je dolo en s petimi 

spremenljivkami, ki se nanašajo na investicije v elektri ne avtomobile. Glede na to, da je le 

ena latentna dimenzija bo naša teoretska spremenljivka poimenovana model investicij v 

elektri ne avtomobile. Tako je endogena spremenljivka model investicij v elektri ne 

avtomobile. 

N 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Ari-
tmeti na 
sredina 

Std. odklon Asimetrija Sploš enost 
Investicije v elektri ne 
avtomobile 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati- 
Stika 

Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Uporaba elektri nih 
avtomobilov je zaradi 
ni elnih emisij klju na za 
trajnostni razvoj. 

105 1 5 3,17 1,457 -,209 ,236 -1,349 ,467 

Pri nakupu 
gospodinjskega aparata 
vedno preverim 
energetski razred in 
kupim var ne aparate 
razreda A. 

105 1 5 3,60 1,283 -,547 ,236 -,831 ,467 

Za razsvetljavo 
uporabljamo energijsko 
var ne svetilke. 

105 1 5 3,50 1,360 -,493 ,236 -,981 ,467 

Za pripravo tople vode je 
potrebno uporabljati 
son ne kolektorje in 
toplotno rpalko. 

105 1 5 3,26 1,256 -,294 ,236 -,884 ,467 

Ve ina današnjih 
energentov je omejena, 
zato je potrebno im 
ve ji del energije 
pridobiti iz OVE.  

105 1 5 3,62 1,212 -,548 ,236 -,591 ,467 

Valid N (listwise) 105         
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Za spremenljivko model investicij v virtualne elektrarne je vrednost spremenljivke povpre je 

posameznih spremenljivk, pri katerih so uteži na prvem faktorju višje od 0.4. Tako lahko 

ugotovimo, da znaša povpre na vrednost y=3,43, kar pomeni, da je anketirancem pomembno 

investiranje v elektri ne avtomobile.  

Tabela 86: Opisna statistika pri spremenljivkah o investicijah  v elektri ne avtomobile in 

smotrno rabo 

N 
Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Ari-
tmeti na 
sredina 

Std. odklon Asimetrija Sploš enost 
 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Stati- 
Stika 

Stati-
stika 

Std. 
napaka 

Stati-
stika 

Stati-
stika 

Investicijevelektri ne
avtomobile 

105 1 5 3,43 1,043 -,284 ,236 -,859 ,467 

Valid N (listwise) 105         
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3.5 Potrditev ali zavrnitev hipotez 

Hipotezi magistrske naloge smo analizirali z regresijo. Z regresijsko analizo ugotavljamo 

medsebojno odvisnost med dvema ali ve  skupinami spremenljivk.  

3.5.1 Hipoteza H1 

Hipoteza H1 se glasi: «Stopnja ozaveš enosti o trajnostnem razvoju ima signifikantno 

pozitiven vpliv na dodano vrednost.« 

 

Pri preverjanju hipoteze smo uporabili spremenljivki:  

•  dodana vrednost na zaposlenega (odvisna spremenljivka) 
•  družbena in strokovna odgovornost OVE (neodvisna spremenljivka) 

 

Korelacijski koeficient (R=0,651) kaže na srednjo mo no linearno povezavo med 

spremenljivko dodana vrednost na zaposlenega in družbeno in strokovno odgovornostjo OVE. 

Determinacijski koeficient (R kvadrat) pa kaže delež pojasnjene variance v skupni varianci za 

odvisno spremenljivko (dodana vrednost na zaposlenega). V našem primeru je R2 = 0,423, kar 

pomeni, da s spremenljivko družbena in strokovna odgovornost OVE pojasnimo 42,3% 

celotne variance spremenljivke dodana vrednost na zaposlenega. Preostali del (57,7%) lahko 

pripišemo drugim dejavnikom, ki niso zajeti v naši analizi.  

Tabela 87: Korelacijski in determinacijski koeficient (povzetek regresije) 

Povzetek modela 

Model R R kvadrat Popravljen R kvadrat Stan. napaka od ocene 

1 ,651a ,423 ,418 ,847 

a. Predvidljivost: (Konstanta), Družbena in strokovna odgovornost OVE 

 

Sledi tabela 88, ki prikazuje statsti no zna ilnost ocenjenaga regresijskega modela. F test kaže 

da obstaja med spremenljivkama linearna odvisnost.  
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Tabela 88: Statisti na zna ilnost ocenjenega regresijskega modela (ANOVA) 

ANOVAa 

Model 
Vsota vrednosti 
od kvadrata 

Odstotne 
to ke (df) 

Povpre je 
kvadrata 

F 
Statisti na 
zna ilnost 
(Sig.) 

Regression 54,295 1 54,295 75,642 ,000b 

Residual 73,933 103 ,718   1 

Total 128,229 104    

a. Odvisna spremenljivka: Dodana vrednost na zaposlenega 
b. Predvidljivost: (Konstanta), Družbena in strokovna odgovornost OVE 
 

Vrednost statistike t in raven zna ilnosti (Sig. < 0,05) kažeta, da je koeficient zna ilno 

razli en od ni , kar pomeni, da obstaja odvisnost med opazovanima spremenljivkama (tabela 

89).   

Tabela 89: Ocena regresijskega koeficienta in njegove statsti ne zna ilnosti 

Koeficienta 

Nestandardiziran koeficient
Standardiziran 
koeficient Model 

B Stan. napaka Beta 

t 
Statisti na 
zna ilnost 
(Sig.) 

(Konstanta) 1,295 ,268  4,827 ,000 
1 Družbena in strokovna 

odgovornost OVE 
,696 ,080 ,651 8,697 ,000 

a. Odvisna spremenljivka: Dodana vrednost na zaposlenega 

 

Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko hipotezo, ki pravi, da ima stopnja ozaveš enosti o 

trajnostnem razvoju signifikantno pozitiven vpliv na dodano vrednost zaposlenega potrdimo 

in hipotezo sprejmemo.  

3.5.2 Hipoteza H2 

Hipoteza H2 se glasi: Planiranje in organiziranje  trajnostnega razvoja ima signifikantno 

pozitiven vpliv na dodano vrednost.  

 

Pri preverjanju hipoteze smo uporabili spremennljivki:  

•  dodana vrednost na zaposlenega (odvisna spremenljivka) 
•  skrb za sodobno okolje OVE (neodvisna spremenljivka) 

 

Korelacijski koeficient (R=0,196) kaže na srednje mo no povezavo med spremenljivko 

dodana vrednost na zaposlenega in spremenljivko skrb za sodobno okolje OVE. V našem 

primeru je R2 = 0,038, kar pomeni, da s spremenljivko skrb za sodobno okolje OVE 
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pojasnimo 3,8 % celotne variance odvisne spremenljivke dodana vrednost na zaposlenega. 

Preostali del (96,2 %) lahko pripišemo drugim dejavnikom, ki niso zajeti v naši analizi. 

Tabela 90: Korelacijski in determinacijski koeficient (povzetek regresije) 

Povzetek modela 

Model R R kvadrat Popravljen R kvadrat Stan. napaka od ocene 

1 ,196a ,038 ,029 ,960 

a. Predvidljivost: (Konstanta), Skrb za sodobno okolje OVE 

F test kaže da obstaja med spremenljivkama linearna odvisnost.  

Tabela 91: Statisti na zna ilnost ocenjenega regresijskega modela (ANOVA) 

Analiza variancea 

Model 
Vsota vrednosti 
od kvadrata 

Odstotne 
to ke (df) 

Povpre je 
kvadrata 

F 
Statisti na 
zna ilnost 
(Sig.) 

Regresija 3,798 1 3,798 4,124 ,045b 

Ostanek 94,859 103 ,921   1 

Skupaj 98,657 104    

a. Odvisna spremenljivka, dodana vrednost na zaposlenega 

b.: Predvidljivost: (Konstanta), skrb za sodobno okolje OVE 

 

Vrednost statistike t in raven zna ilnosti (Sig.) kažeta, da je koeficient zna ilno razli en od 

ni , kar pomeni, da obstaja odvisnost med opazovanima spremenljivkama.  

Tabela 92: Vrednost t statistike in raven zna ilnosti Sig. 

Koeficienta 

Nestandardiziran koeficient
Standardiziran 
koeficient Model 

B Stan. napaka Beta 

t 
Statisti na 
zna ilnost 
(Sig.) 

(Konstanta) 3,356 ,304  11,044 ,000 
1 skrb za sodobno okolje 

OVE 
,184 ,091 ,196 2,031 ,045 

a. Odvisna spremenljivka: dodana vrednost na zaposlenega 

 

Na podlagi zgornje ugotovitve, ki pravi da ima planiranje in organiziranje trajnostnega 

razvoja signifikantno pozitiven vpliv na dodano vrednost zaposlenega lahko hipotezo 

sprejmemo in potrdimo.  
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3.6 Povzetek spoznanj o empiri ni raziskavi 

Prvo hipotezo, ki trdi, da ima stopnja ozaveš enosti o trajnostnem razvoju v 

gospodarskihdružbah, ki delujejo na podro ju OVE, signifikantno pozitiven vpliv na dodano 

vrednost gospodarske družbe, smo uspeli zelo prepri ljivo dokazati. Gospodarske družbe, ki 

se povezujejo v EZ so tisti gospodarski subjekti, ki najbolj kompetentno razvijajo sonaraven 

trajnostni razvoj ob uporabi OVE. Ker pa se v prihodnje na tem podro ju pri akujejo velike 

spremembe, ki jih napovedujejo nove tehnologije (npr. pametna omrežja, virtualne elektrarne, 

infrastruktura za elektri ne avtomobile itd…), je bistveno, da je dodana vrednost v teh 

gospodarskih družbah ve ja.  

 

Nekoliko manj prepri ljivi so rezultati empiri ne raziskave pri drugi hipotezi. Druga hipoteza 

trdi, da ima intenzivnost strateškega planiranja in organiziranja v gospodarskih družbah, ki 

delujejo na podro ju OVE, signifikantno pozitiven vpliv na dodano vrednost gospodarske 

družbe. Tu potrditev nima toliko rezerve kot pri prvi hipotezi. Vendar pa  je razlika statisti no 

zna ilna in na podlagi signifikacije tudi to hipotezo lahko potrdimo.   

 

Izidi empiri ne raziskave kažejo, na dobršno mero previdnosti, pri apliciranju prihajajo ih 

novosti. Kajti pred asen vstop na trg s produktom, ki še ni dovolj zrel ali tržno zanimiv in 

zato lahko tudi predrag za širšo aplikacijo, pomeni veliko tveganje in je v tem primeru 

nekoliko bolj previden pristop razumljiv.  
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE 

4.1 Ugotovitve iz teoreti nega in empiri nega dela raziskave 

Ob velikih prizadevanjih, ki jih v EU in tudi v RS namenjamo sonaravnemu trajnostnemu 

razvoju in uporabi OVE ter ambicioznim na rtom ugotavljamo, da  daje stopnja ozaveš enosti 

o trajnostnem razvoju v gospodarskih  družbah, ki delujejo na podro ju OVE in so kot nosilci 

trajnostnega razvoja vklju eni v EZ, signifikantno pozitiven vpliv na dodano vrednost 

gospodarske družbe. 

 

Prou evane gospodarske družbe, lanice EZ, sicer  lahko s pomo jo simulacijskih orodij  

poskušajo napovedati razmere v prihodnosti, vendar pa zaradi velikega števila scenarijev, ki 

so potrebni zaradi turbulentnih razmer, ki nastopajo v realnem okolju na energetskem trgu, ni 

mogo e z dovolj veliko verjetnostjo, enoumno napovedati, katera od novih tehnologij se bo 

prva mo no uveljavila, tako tudi rezultati empiri ne raziskave kažejo, na dobršno mero 

previdnosti, pri apliciranju prihajajo ih novosti. Kajti pred asen vstop na trg s produktom, ki 

še ni dovolj zrel ali tržno zanimiv in zato lahko tudi predrag za širšo aplikacijo, pomeni veliko 

tveganje. Tako je v tem primeru nekoliko bolj konservativen pristop seveda razumljiv.  

4.2 Prispevek k znanosti 

V teoreti nem delu smo predstavili izbrano literaturo s podro ja planiranja, organiziranja,  

trajnostnega razvoja, ekološke ozaveš enosti in dodane vrednosti.  Poleg tega smo v 

teoreti nem delu predstavili celovit pregled možnosti izrabe obnovljivih virov v Sloveniji v 

smislu velikih centraliziranih virov in razpršenih distribuiranih virov. Tuje raziskave nas niso 

zanimale, saj moramo pri problematiki obnovljivih virov v Sloveniji izhajati iz specifi nih 

slovenskih naravnih danosti, resursi in zmožnosti.   

 

Z izvedbo raziskave smo na izbrani populaciji gospodarskih družb, ki so lanice EZ, preverili 

vplivne dejavnike, ki najmo neje vplivajo na odlo itev za investiranje v OVE. Prispevek k 

znanosti vidimo predvsem na dveh podro jih. Najprej smo ugotovili, da ima stopnja 

ozaveš enosti o trajnostnem razvoju v gospodarskih družbah, ki delujejo na podro ju OVE, 

signifikantno pozitiven vpliv na dodano vrednost gospodarske družbe. Gospodarske družbe, 

ki se povezujejo v EZ so tisti gospodarski subjekti, ki najbolj kompetentno razvijajo 

sonaraven trajnostni razvoj ob uporabi OVE. Ker pa se v prihodnje na tem podro ju 

pri akujejo velike spremembe, ki jih napovedujejo nove tehnologije, je bistveno, da je dodana 

vrednost v teh gospodarskih družbah ve ja.  

 

Prav tako smo pokazali, da ima intenzivnost strateškega planiranja v gospodarskih družbah, ki 

delujejo na podro ju OVE, signifikantno pozitiven vpliv na dodano vrednost gospodarske 

družbe. Predvsem pa je zanimiva ugotovitev iz raziskave, da se gospodarske družbe, lanice 
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EZ, v zaostrenih razmerah zavedajo, da  pred asen vstop na trg z novim produktom ni 

smiseln, dokler trg ni zrel za njegov prihod.  

4.3 Predlogi za prakso 

Pokazalo se je, da Slovenija ne more uresni i sprejete evropske zaveze, s katerimi so bili 

dolo eni cilji s podro ja zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, pove evanja deleža 

obnovljivih virov energije in pove evanja energetske u inkovitosti, oziroma modela 3 krat 20 

do leta 2020, e se odlo neje ne reformiramo naših pristopov do te problematike in ne 

spremenimo zakonodaje.   

 

V Sloveniji se o energetsko podnebnemu paketu zaenkrat žal bolj govori, kot pa da bi ukrepali 

v smeri izpolnjevanja obvezujo ih ciljev.  Dosedanji ukrepi in aktivnosti vlade ter pristojnih 

ministrstev dejansko ne omogo ajo izpolnitev zadanih energetsko podnebnih ciljev. Posledice 

takšnega neustreznega in prepo asnega odzivanja in delovanja bodo pristale na ple ih 

energetskih družb in posredno vseh davkopla evalcev, saj moramo že sedaj zaradi 

neuresni evanja zadanih ciljev pla evati kazni EU.  

 

Nemudoma je potrebno pristopiti k uresni evanju ciljev in dolo il podnebno-energetskega 

zakonodajnega svežnja EU in kjotskega protokola. Hkrati pa je potrebno takoj za eti z 

uvajanjem koncepta trajnostne rabe energije, ki sloni na vzdržnem in trajnostnem 

gospodarskem razvoju. 

 

Nujno bo potrebno pristopiti k spremembam stvarno pravne in prostorske zakonodaje, saj so 

dosedanji postopki umeš anja objektov v prostor neustrezni in predolgotrajni ter dopuš ajo 

možnost vsakršni iniciativi tudi neargumentirano možnost blokade postopka. 

 

Prou iti, oblikovati in sprejeti bo potrebno takšne ekonomske spodbude za vlagatelje v 

projekte pridobivanja energije iz obnovljivih virov, ki bi pritegnili ve  tudi manjših 

investitorjev, da bi prišli do bolj razpršene mreže naložb v OVE. 

 

Uvesti je potrebno pregledne jamstvene sheme za kredite, namenjene financiranju OVE  in 

URE. 

 

V okviru že obstoje e sheme za spodbujanje razvoja obnovljivih virov energije, ve  sredstev 

nameniti za spodbujanje razvoja son nih elektrarn, elektrarn na biomaso, bioplin in vetrne 

elektrarne. 

 

Nadalje uvesti u inkovite spodbude za doseganje zmanjševanja porabe elektri ne energije in 

u inkoviti rabo energije v gospodinjstvih s stimulativno tarifno politiko. 
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Ve ji poudarek je potrebno nameniti energetski u inkovitosti javnih zgradb, pri emer je 

potrebno v kar najve ji meri uporabiti obstoje a neizkoriš ena kohezijska sredstva. 

 

Spremeniti je potrebno javno-finan ni in javno-naro niško zakonodajo v smeri spodbujanja 

sodelovanja javnega in zasebnega sektorja, s ciljem u inkovite rabe energije v javnem 

sektorju. 

 

Ukrepe je potrebno uvesti takoj, v nasprotnem primeru bodo to le še zamujene priložnosti. 

4.4 Omejitve in predpostavke 

V zvezi z vsebino magistrskega dela smo upoštevali slede e predpostavke: 

 

•  S trenutnim stanjem obvladovanja energetskih virov v R Sloveniji ne moremo biti 

zadovoljni, zlasti zato, ker smo prevzeli celo vrsto obvezujo ih direktiv EU in okoljskih 

zavez, ki pa jih ne zmoremo udejanjiti. 

•  Pri akovanja EU bodo v smislu trajnostnega razvoja in OVE tudi v prihodnje vedno ve je. 

•  Ugotavljamo, da je v RS v zvezi z obravnavano tematiko doslej opravljenih zelo malo 

raziskav. 

•  Pomembno bodo trg z elektri no energijo zaznamovali novi produkti, kot so SmartGrids. 

•  Elektroenergetski trg v Sloveniji je globalni trg, zato je potrebno podjetja usposobiti za 

tekmovanje na globalni ravni in spremljati trende ter  razvoj novih produktov. 

•  Elektri na energija  je le en od sicer pomembnih delov splošne energetike, izvzet pa je 

promet in daljinsko ogrevanje. Zlasti na podro ju prometa bo v prihodnje prišlo do velikih 

sprememb na dnevnem diagramu porabe, zaradi pojava elektri nih vozil. Veliko neznanko 

predstavlja njihova hitrost vstopa na trg in kako jih bo trg sprejel.  

•  Merjenje in razumevanje vizije razvoja objektov na OVE, v posameznih gospodarskih 

družbah je možno le na podlagi subjektivnega mnenja anketirancev. 

•  Pridobivanje podatkov in informacij z anketnim vprašalnikom je najprimernejši na in za 

izvedbo kvantitativne raziskave.  

•  Strokovnjaki, v gospodarskih družbah, lanicah Energetske zbornice, imajo po našem 

vedenju najve  informacij o trajnostnem razvoju obnovljivih virov.  

•  Ugotovitve tujih raziskav zaradi razli ne stopnje trajnostnega razvoja OVE ne moremo 

nekriti no prenašati v slovensko okolje. 

 

Omejitve magistrskega dela so predvsem slede e: 

 

•  V raziskavo smo vklju ili zgolj štiri strokovnjake iz posameznih gospodarskih družb, ki so 

bile v letu 2010 lanice Energetske zbornice Slovenije. 

•  Izid raziskav ne moremo posploševati na ostala podjetja, ki niso vklju ena v energetsko 

zbornico Slovenije. 
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•  Relativno majhna  populacija za empiri no raziskovanje, glede na pri akovano 20-40 %  

odzivnost v gospodarskih družbah, ki delujejo na podro ju OVE in jim bo poslan anketni 

vprašalnik. 

•  V raziskavi bomo upoštevali pravo asno prispele anketne vprašalnike in predpostavljamo, 

da bodo pridobljeni odgovori anketirancev verodostojni. 

•  Merjenje trajnostnega razvoja OVE na podlagi subjektivnega mnenja anketirancev – 

samoocena.  

•  Kazalnik dodane vrednosti ne odraža celoviti uspešnosti poslovanja podjetja ali druge 

organizacije.  

•  Podro je obravnave je tehni ni menedžment. 

•  Dostopni podatki za empiri no raziskovanje so relativno sodobni na podro ji ve jih 

klasi nih elektrarn (Študije Ministrstva za gospodarstvo RS), medtem ko na nivoju manjših 

objektov na OVE, podatkov prakti no ni.  

4.5 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Dolgoro no na rtovanje proizvodnih elektroenergetskih sistemov, ki je bilo z uvedbo tržnih 

na el umaknjeno na stranski tir, bi bilo smiselno ponovno oživiti. Zanimivo bi bilo poiskati 

vzroke, da trg sam od sebe ne daje dovolj spodbud, ki bi pognale ustrezni obseg novih 

investicij. 

 

Z metodo teorije iger bi bilo smiselno zasnovati model slovenskega elektroenergetskega trga. 

Na podlagi izidov bi zasnovali indikativne dolgoro ne na rte, ki bi bili podlaga za 

argumentirano podeljevanje energetskih dovoljenj za nove proizvodne enote. 

 

Zanimivo bi bilo raziskati koliko upoštevanje trajnostnega razvoja gospodarskim družbam 

povzro a dodatnih stroškov. Vemo, da trajnostni razvoj izraža soodvisnost ekonomije in 

naravnega okolja. Tako bi bilo smiselno ugotoviti kakšen je stroškovni vidik teh dveh 

komponent. 

 

Kot študijo primera bi bilo smiselno prou iti gospodarske družbe, ki so uspele z ukrepi za 

zaustavitev destruktivnih okoljskih trendov generirati nove ideje, ki so se izkazale za "win –

win" razrešitve. 

 

Sonaraven in trajnostni razvoj je v gospodarskih družbah bistven. Zanimivo bi bilo prou iti 

ekološko ozaveš enost prebivalstva, mogo e z osnovno delitvijo med urbanim in ruralnim 

okoljem. Dosedanja opažanja kažejo, da je ekološka ozaveš enost še vedno majhna. 

 

Dober kazalnik uspešnosti gospodarskih subjektov je dodana vrednost na zaposlenega. 

Obenem pa se v zadnjem obdobju veliko piše o zelenem gospodarstvu, ki si prizadeva, da bi 

dodani vrednosti na zaposlenega in BDP-ju odvzeli primat pri merjenju razvoja gospodarstva. 
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Cilj zelenega gospodarstva je ve ja blaginja vseh ljudi. Smiselno bi bilo raziskati možnosti za 

uveljavitev zelenega gospodarstva v R Sloveniji. 

 

Želimo uspešna in visokotehnološka podjetja. V gospodarskih družbah naj tako s ciljem 

pove anja dodane vrednosti uvajajo nove strukture organiziranosti, kjer toge hierarhi ne 

strukture nadomeš ajo sploš ene oblike strukture organiziranosti. Te zahtevajo ve jo 

mobilnost in fleksibilnost zaposlenih. Zanimivo bi bilo raziskati primerjalne prednosti 

gospodarskih družb, v katerih so te spremembe uvedli. 

 

Pri akujemo, da so ugotovitve magistrske naloge koristne tako z akademskega kot 

prakti nega vidika ter, da smo pokazali na vrsto dilem, ki naj bi jih razrešili vršni menedžerji 

in lastniki gospodarskih družb, ki delujejo na podro ju OVE. 
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Priloga 1 

 

 SEZNAM DRUŽB LANIC ENERGETSKE ZBORNICE SLOVENIJE za leto 2009 

 

Zap. Št. MATI NA ŠT. DRUŽBA OB INA 

1 1662970 HSE, D.O.O. LJUBLJANA 

2 5025869 GEOPLIN, D.O.O. LJUBLJANA 

3 1587714 GEN-I, D.O.O. KRŠKO 

4 5227992 ELEKTRO LJUBLJANA, D.D. LJUBLJANA 

5 5040388 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, D.O.O. ŠOŠTANJ 

6 5231698 ELEKTRO MARIBOR D.D. MARIBOR 

7 1646613 GEN ENERGIJA, D.O.O. KRŠKO 

8 5427223 ELES, D.O.O. LJUBLJANA 

9 5223067 ELEKTRO CELJE, D.D. CELJE 

10 5034345 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O. KRŠKO 

11 5040361 PREMOGOVNIK VELENJE, D.D. VELENJE 

12 5229839 ELEKTRO PRIMORSKA, D.D. NOVA GORICA 

13 5175348 ELEKTRO GORENJSKA, D.D. KRANJ 

14 5226406 ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O. LJUBLJANA 

15 5044286 DEM, D.O.O. MARIBOR 

16 5705754 PETROL ENERGETIKA, D.O.O. RAVNE NA 

KOROŠKEM 

17 5033730 TE-TOL, D.O.O. LJUBLJANA 

18 5035511 TET, D.O.O. TRBOVLJE 

19 1954288 GEOPLIN PLINOVODI, D.O.O. LJUBLJANA 

20 5034477 PLINARNA MARIBOR, D.D. MARIBOR 

21 5920850 RTH, D.O.O. TRBOVLJE 

22 5044421 SENG, D.O.O. NOVA GORICA 

23 5842247 PETROL PLIN, D.O.O. LJUBLJANA 

24 1837419 ELEKTRI NI FINAN NI TIM, D.O.O. LJUBLJANA 

25 2010593 E3, d.o.o. NOVA GORICA 

26 5033772 TEB,  D.O.O. BRESTANICA 

27 5914531 ENERGETIKA CELJE, D.O.O. CELJE 

28 5044405 SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA, D.O.O. MEDVODE 

29 5872928 MESTNI PLINOVODI, D.O.O. KOPER KOPER 

30 5107199 ENERGETIKA MARIBOR, D.O.O. MARIBOR 

31 5015731 KOMUNALA TRBOVLJE,  D.O.O. TRBOVLJE 

32 1593897 ELEKTRO PRODAJA, D.O.O. LJUBLJANA 

33 1658298 GORENJSKE ELEKTRARNE, D.O.O. KRANJ 

34 1722115 NAFTA - GEOTERM, D.O.O. LENDAVA 

35 5278996 KORONA INŽENIRING, D.D. LJUBLJANA 

36 5103347 ELEKTRARNE RM, D.O.O. MEŽICA 

37 5231787 JAVNO PODJETJE KENOG D.O.O. NOVA GORICA 

38 1613383 BORZEN, D.O.O. LJUBLJANA 

39 1639951 EKOWATT, D.O.O. LJUBLJANA 

40 5464986 CEE, D.O.O. LJUBLJANA 

41 1934139 EKO LES ENERGETIKA, D.O.O. MOST NA SO I 

42 2033593 ENSA, D.O.O. KRANJ 

43 1702203 MALEHIDROELEKTRARNE ELEKTRO 

LJUBLJANA, D.O.O. 

LJUBLJANA 
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44 1797921 FI-EKO, D.O.O. DOMŽALE 

45 2295270 ISTRABENZ Gorenje inženiring,  d.o.o. LJUBLJANA 

46 5664292 DONEKO, D.O.O. LESCE 

47 1708503 OVEN ELEKTRO MARIBOR, D.O.O. MARIBOR 

48 1319299 IREET, D.O.O. LJUBLJANA 

49 1760335 ECO CONSULTING, D.O.O. LJUBLJANA 

50 5051452 EIPF, D.O.O. LJUBLJANA 

51 2138719 UKR-ENERGIJA, D.O.O. LENDAVA 

52 5447895 APE, D.O.O. LJUBLJANA 

53 1926934 CROSCO INTERNATIONAL, D.O.O. LENDAVA 

54 5795184 AQUAWATT ŽIROVNICA, D.O.O. ŽIROVNICA 

55 1917811 AMT INŽENIRING, D.O.O. MOJSTRANA 

56 5754984 UTA, D.O.O. ŽIROVNICA ŽIROVNICA 

57 1833405 mc2 d.o.o. LOG POD 

MANGARTOM 

58 2077388 BIO TERM, D.O.O. ŠMARTNO OB PAKI 

59 2003317 POLONA REYA S.P. ŽELEZNIKI 

60 5851803 JANEZ GABERC S.P. TRŽI  

61 2191679 TOPLOTNA OSKRBA, D.O.O. LO E 

62 3327124 BSP, D.O.O. LJUBLJANA 

63 5980545 ZIDARSTVO UFER PETER S.P. PODBRDO 

64 1727257 SEI STANKO ŠTIMEC S.P. LJUBLJANA 

65 2046296 BOŠTJAN KOMAR S.P. ZGORNJE GORJE 

66 1393367 MHE RAT RUDOLF S.P. MISLINJA 

67 1640186 GIZ DZP, G.I.Z. LJUBLJANA 

68 1223836 MHE "DONIK", JOŽEF LUNEŽNIK S.P. ŠMARTNO NA 

POHORJU 

69 5397527 PEE SMOLI  TEREZIJA S.P. KRKA 

70 5657933 PRIMOŽ IBEJ S.P. AJDOVŠ INA 

71 5733227 ECOGAS, D.O.O. PORTOROŽ 

72 2317028 TGE, PODRUŽNICA LJUBLJANA LJUBLJANA 

73 1550217 ZAVOD PPC TEZNO MARIBOR 

74 5089638 UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA 

ENERGETIKO 

MARIBOR 

75 5921414 RUDNIK KANIŽARICA V ZAPIRANJU, D.O.O. RNOMELJ 
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Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani gospod direktor/gospa direktorica, 

 

v okviru magistrskega študija na Univerzi na Primorskem, na Fakulteti za management 

Koper, pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Dejavniki trajnostnega razvoja obnovljivih 

virov elektri ne energije in dodana vrednost.  

 

Cilj empiri ne raziskave je raziskati vplivne dejavnike trajnostnega razvoja, ki najmo neje 

pogojujejo odlo itev za investicije venergetske objekte na OVE v RS in ugotoviti koliko 

elektrarn na OVE bi bilo potrebno v prihodnje zgraditi in s kakšno asovno dinamiko, da bo 

zagotovljena zanesljiva oskrba z elektri no energijo, ob spoštovanju privzetih mednarodnih 

okoljskih protokolov, direktiv EU in trajnostnega razvoja. 

 

Zato Vas vljudno prosim, da priložene vprašalnike izpolnijo vsaj štirje zaposleni, ki delujejo 

na podro ju obnovljivih virov energije in mi jih vrnete po pošti v priloženih ovojnicah. 

 

Vprašalnik je anonimen in bo uporabljen izklju no za potrebe omenjene raziskave. Za Vaš 

dragocen as in trud se Vam iskreno zahvaljujem in Vam želim še veliko poslovnih uspehov. 

 

S spoštovanjem,    

 

Mirko Javeršek 
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I.del: Splošno – ekonomski podatki 

 

Prosimo, da navedete v katero statisti no regijo spada gospodarska družba v kateri ste 

zaposleni (obkrožite številko pred regijo). 

 

1.Gorenjska regija 7. Osrednjeslovenska regija 

2. Goriška regija 8. Podravska regija 

3. Jugovzhodna Slovenija regija 9. Pomurska regija 

4.Koroška regija 10.Savinjska regija 

5.Notranjsko - kraška regija 11.Spodnjesavska regija 

6. Obalno - kraška regija 12.Zasavska regija 

 

Prosimo, da navedete skupno število zaposlenih v gospodarski družbi, kjer delate  (obkrožite 

številko nad opisom). 

 

1 2 3 4 5 

do 5 nad 5 in do 20 nad 20 in do 50 nad 50 in do 250 ve  kot 250 

 

Prosimo, da navedete starost gospodarske družbe, kjer delate (obkrožite številko nad opisom). 

 

1 2 3 4 5 

do 5  let ›5 - 10 let ›10 - 15 let ›15 - 24 let ve  kot 25 let 

 

Prosimo, da navedete letni isti prihodek od prodaje v  gospodarski družbi, kjer delate, za leto 

2009 (obkrožite številko nad opisom). 

 

1 2 3 4 5 

‹ 1 Mio. € 

 

nad 1 - 10 Mio. € nad 10 - 100 

Mio. € 

nad 100 - 200  

Mio. € 

› 200 Mio. € 

 

 

Prosimo, da navedete dodano vrednost na zaposlenega na leto v gospodarski družbi, kjer 

delate, za leto 2009 (obkrožite številko nad opisom). 

 

1 2 3 4 5 

‹ 10.000 € nad 10.000 do 

20.000 € 

nad 20.000 do 

30.000 € 

nad 30.000 do 

45.000 € 

› 45.000 € 
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Prosimo, da navedete letni isti dobi ek na zaposlenega v gospodarski družbi, kjer delate, za 

leto 2009 (obkrožite številko nad opisom). 

 

1 2 3 4 5 

izguba pozitivna ni la do 100.000 € do 500.000 € › 1 Mio. € 

 

 

Prosimo, da navedete letni strošek za izobraževanje na zaposlenega v gospodarski družbi, kjer 

delate, za leto 2009 (obkrožite številko nad opisom). 

 

1 2 3 4 5 

‹ 100 € › 100 do 500 € › 500 do 1000 € 1000 do 2000 € › 2000 € 

 

 

Prosimo, da navedete lastniško strukturo v gospodarski družbi, kjer delate. (obkrožite številko 

nad opisom). 

 

1 2 3 4 5 

državno 

lastništvo 

državno 

lastništvo 

in PID-i 

družba je 

v lasti 

zaposlenih 

privatno 

lastništvo 

(ve  lastnikov) 

privatno 

lastništvo 

(eden lastnik) 

 

 

Prosimo, da navedete katere standarde kakovosti ima pridobljeno podjetje, kjer ste zaposleni 

(obkrožite številko nad opisom standarda).  

 

1 2 3 4 5 

 

nobenega 

ISO 9001 ali 

ISO 14001ali 

ISO 18001 

model 20 

klju ev 

 

BSC 

pridobljen imamo drug 

standard kakovosti 

 

 

Prosimo, da navedete vašo izobrazbo.  

 

1 2 3 4 5 

Srednje-

šolska 

višješolska visoko-šolska univerzitetna podiplomska 
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Prosimo, da navedete vašo starost.  

 

1 2 3 4 5 

do 30 let nad 30 do 40 nad 40 do 50 nad 50 do 60 nad 60 let 

 

 

Prosimo, da navedete vašo delovno dobo 

 

1 2 3 4 5 

do 5 let nad 5 do 15 nad 15 do 25 nad 25 do 35 nad 35 let 

 

 

13.   Prosimo, da navedete vašo samooceno kredibilnosti pri projektih OVE, na  katerih 

delujete. 

 

1 2 3 4 5 

napake ne 

priznam 

ob asno se 

zmotim 

napake vedno 

priznam 

napake težko  

priznam 

pogosto se 

zmotim 

 

  

14.   Prosimo, da navedete vašo samooceno pozitivne naravnanosti pri projektih OVE, na  

katerih delujete. 

 

1 2 3 4 5 

nikoli ne 

izre em 

pohvale 

malokrat 

izre em 

pohvale 

spodbujam in 

ne kritiziram 

pogosto 

spodbujam 

vedno 

motiviram 

 

 

15.   Prosimo, da navedete vašo samooceno pozitivne komunikacije pri projektih OVE, na  

katerih delujete. 

 

1 2 3 4 5 

nikoli ne 

vprašam za  

mnenje 

malokrat 

vprašam za 

mnenje 

spodbujam in 

ne kritiziram 

pogosto 

spodbujam 

vedno 

spodbujam 
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II.del: Vprašanja o trajnostnem razvoju 

 

 

Prosimo, da navedete kako razumete direktive in zakonske zahteve glede trajnostnega razvoja 

OVE. 

 

1 2 3 4 5 

to so 

minimalne 

zahteve 

zahteve 

zlahka 

presegamo 

zahtevam 

zadostimo 

zahteve težko 

izpolnimo 

zahteve so 

preostre 

 

 

17. Prosimo, da navedete kako razumete odnos do izobraževanja glede    trajnostnega razvoja 

OVE. 

 

1 2 3 4 5 

nikoli se ga 

ne 

udeležimo 

malokrat se ga 

udeležimo 

ob asno se ga 

udeležimo 

pogosto se ga 

udeležimo 

stalno se 

izobražujemo 

 

 

 

V odgovorih, kjer so na voljo števil ne ocene, te pomenijo: 

1 2 3 4 5 

sploh ni 

pomembno 

ni pomembno srednje 

pomembno 

je 

pomembno 

zelo 

pomembno 

Pri vsakem vprašanju obkrožite le eno številko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 2 

 

Prosimo, da ocenite kako je po vašem mnenju pomembno, da zaposleni sledijo spodaj 

navedenim ciljem. Odgovor ozna ite v ustreznem polju. 

 

Št.

vpr 

Trditev      

3.1 

18. 

Uvajanje inovativnih procesov pri delu. 

 

1 2 3 4 5 

3.2 

19. 

Spremljanje sodobnih trendov na podro ju OVE. 

 

1 2 3 4 5 

3.3 

20 

Upoštevanje družbene odgovornosti pri umeš anju 

objektov OVE v prostor. 

1 2 3 4 5 

3.4 

21. 

Udeležbe na strokovnih seminarjih in posvetih. 

 

1 2 3 4 5 

3.5 

22. 

Objave strokovnih tekstov in referatov o OVE v 

strokovnih revijah. 

1 2 3 4 5 

 

Prosimo, da ocenite strinjanje s spodaj navedenimi trditvami. 

 

Št.

vpr 

Trditev      

4.1 

23. 

Zaposleni se zavedajo, da je skrb za okoljske 

probleme  pomemben del strategije gospodarske 

družbe. 

1 2 3 4 5 

4.2 

24. 

Naša gospodarska družba nudi vzpodbudno in 

stimulativno delovno okolje za zaposlene. 

1 2 3 4 5 

4.3 

25. 

Pomembno je, da zaposleni razumejo pomen 

deleža energije iz obnovljivih virov.  

1 2 3 4 5 

4.4 

26. 

Prisotno je  prizadevanje zaposlenih za zmanjšanje 

negativnih vplivov na okolje. 

1 2 3 4 5 

4.5 

27. 

Zaposleni razumejo pojem »nizko oglji na« 

družba. 

 

1 2 3 4 5 
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Prosimo, da ocenite kako je po vašem mnenju pomembno, da investitorji v OVE sledijo 

spodaj navedenim postopkom.  

Št.

vpr 

Trditev      

5.1 

28. 

Upoštevanje direktiv EU v projektno – tehni ni 

dokumentaciji. 

1 2 3 4 5 

5.2 

29. 

Spoštovanje zakonsko predpisanih normativov v 

projektno - tehni ni dokumentaciji. 

1 2 3 4 5 

5.3 

30. 

Upoštevanje trajnostnega razvoja okolja, kjer je 

predvidena investicija v OVE. 

1 2 3 4 5 

5.4 

31. 

Prizadevanje investitorja za reševanje težav, 

nastalih zaradi posega v prostor. 

1 2 3 4 5 

5.5 

32. 

Prizadevanje investitorja za transparentnost 

investicijskega postopka. 

1 2 3 4 5 

 

Prosimo, da ocenite kako je po vašem mnenju pomembno, da je projekt v OVE upošteva 

spodaj navedene trditve. 

Št.

vpr 

Trditev      

6.1 

33. 

Investcija v OVE mora biti dobi konosna. 

 

1 2 3 4 5 

6.2 

34. 

Vložena sredstva v OVE naj se povrnejo prej kot 

pri ban nem depozitu. 

1 2 3 4 5 

6.3 

35. 

Pri investiciji v OVE se kljub ve jim stroškom 

upošteva trajnostni razvoja okolja. 

1 2 3 4 5 

6.4 

36. 

Vgrajena tehnološka oprema mora zagotavljati  

najve jo možno stopnjo varovanja okolja. 

1 2 3 4 5 

6.5 

37. 

Pri projektiranju elektrarn na OVE se sledi 

modernim 

pristopom. 

1 2 3 4 5 
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Prosimo, da ocenite kako je po vašem mnenju pomembno, da se pri morebitni ustanovitvi 

civilne iniciative (CI), ki nasprotuje posegu v prostor, vodi komunikacija s CI. 

Št.

vpr 

Trditev      

7.1 

38. 

S lani CI se nemudoma sestanemo in ustanovimo 

skupno delovno skupino, ki rešuje odprta 

vprašanja. 

1 2 3 4 5 

7.2 

39. 

Z ustanovljeno CI no emo komunicirati, ker 

nasprotuje našemu projektu v OVE. 

1 2 3 4 5 

7.3 

40. 

Vse stike s CI vršimo preko odvetniške pisarne in 

strogo formalno. 

1 2 3 4 5 

7.4 

41. 

Pomembno se nam zdi, da prou imo zahteve CI in 

poskušamo argumentirano odgovoriti nanje. 

1 2 3 4 5 

7.5 

42. 

S  predstavniki CI ne vršimo nobene komunikacije. 

 

1 2 3 4 5 

 

Prosimo, da ocenite kako je po vašem mnenju v prihodnjem 3 letnem obdobju pomembno 

uvajanje pametnih omrežij (SmartGrids).  

Št.

vpr 

Trditev      

8.1 

43. 

Energetska podjetja bi morala nemudoma pristopiti 

k uvajanju pametnih energetskih omrežij. 

1 2 3 4 5 

8.2 

44. 

Za uvajanje pametnih energetskih omrežij je 

trenutna tehnologija še predraga. 

1 2 3 4 5 

8.3 

45. 

Uporabniki naj sami izberejo, ali želijo koristiti 

prednosti pametnih omrežij. 

1 2 3 4 5 

8.4 

46. 

Glavna ovira za uveljavitev pametnih energetskih 

omrežij je pomanjkanje finan nih sredstev. 

1 2 3 4 5 

8.5 

47. 

Prehod na pametna omrežja je še prezgoden zaradi 

nedore enih zakonskih okvirov.  

1 2 3 4 5 
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Prosimo, da ocenite kako je po vašem mnenju v prihodnjem 3 letnem obdobju pomembno 

uvajanje virtualnih elektrarn, ki bi povezovale razpršene proizvajalce OVE.  

Št.

vpr 

Trditev      

9.1 

48. 

Investicija v vzpostavitev sistema virtualnih 

elektrarn bi bila premalo dobi konosna. 

1 2 3 4 5 

9.2 

49. 

Ocenjujem, da je samostojni nastop na 

energetskem trgu cenejši. 

1 2 3 4 5 

9.3 

50. 

Investicija v virtualne elektrarne spodbuja 

trajnostni razvoja okolja. 

1 2 3 4 5 

9.4 

51. 

Pri akujem, da bo cena elektri ne energije zaradi 

sodobnih tehnologij v bližnji prihodnosti zrasla za 

ve  kot 10 % na letni ravni. 

1 2 3 4 5 

9.5 

52. 

Pri uvajanju virtualnih elektrarn mora bolj 

ambiciozno nastopiti država s pripravo ustrezne 

zakonodaje. 

1 2 3 4 5 

 

Prosimo, da ocenite strinjanje s spodaj navedenimi trditvami. 

Št.v

pr. 

Trditev      

10.1 

53. 

Uporaba elektri nih avtomobilov je zaradi 

ni elnih emisij klju na za  trajnostni razvoj. 

1 2 3 4 5 

10.2 

54. 

Pri nakupu gospodinjskega aparata vedno 

preverim energetski razred in kupim var ne 

aparate razreda A 

1 2 3 4 5 

10.3 

55. 

Za razsvetljavo uporabljamo energijsko var ne 

svetilke. 

1 2 3 4 5 

10.4

56. 

Za pripravo tople vode je potrebno uporabljati 

so ne kolektorje ali toplotno rpalko. 

1 2 3 4 5 

10.5

57. 

Ve ina današnjih energentov je omejena, zato je 

potrebno im ve ji del energije pridobiti iz OVE. 

1 2 3 4 5 
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Prosimo, da napišete še vaše morebitne komentarje in dopolnila: 
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Celotni izra uni faktorskih analiz 

 

Faktorska analiza 

 

1. SPREMENLJIVKE POVEZANA Z OVE 

Korelacijska matrika za spremenljivke povezane z OVE 
Correlation Matrixa 

 Uvajanje 
inovativnih 
procesov 
pri delu. 

Spremljanje 
sodobnih trendov 
na podro ju OVE.

Upoštevanje 
družbene 
odgovornosti 
pri umeš anju 
objektov OVE 
v prostor. 

Udeležbe na 
strokovnih 
seminarjih in 
posvetih. 

Objave 
strokovnih 
tekstov in 
referatov o 
OVE v 
strokovnih 
revijah. 

Uvajanje inovativnih
procesov pri delu. 

1,000 ,805 ,408 ,481 ,243 

Spremljanje sodobnih
trendov na podro ju OVE. 

,805 1,000 ,334 ,373 ,201 

Upoštevanje družbene
odgovornosti pri umeš anju
objektov OVE v prostor. 

,408 ,334 1,000 ,919 ,774 

Udeležbe na strokovnih
seminarjih in posvetih. 

,481 ,373 ,919 1,000 ,787 

Correlatio
n 

Objave strokovnih tekstov in
referatov o OVE v
strokovnih revijah. 

,243 ,201 ,774 ,787 1,000 

Uvajanje inovativnih
procesov pri delu. 

 
,000 ,000 ,000 ,006 

Spremljanje sodobnih
trendov na podro ju OVE. 

,000 
 

,000 ,000 ,020 

Upoštevanje družbene
odgovornosti pri umeš anju
objektov OVE v prostor. 

,000 ,000 
 

,000 ,000 

Udeležbe na strokovnih
seminarjih in posvetih. 

,000 ,000 ,000 
 

,000 

Sig. (1-
tailed) 

Objave strokovnih tekstov in
referatov o OVE v
strokovnih revijah. 

,006 ,020 ,000 ,000 
 

a. Determinant = ,014 
 

KMO test ustreznosti faktorske analize za spremenljivke povezane z OVE 

 

 

 

 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,702 

Approx. Chi-Square 431,275 
df 10 Bartlett's Test of Sphericity 
Sig. ,000 

 



Priloga 3 

 

Komunalitete (metoda  glavnih osi) za spremenljivke povezane z OVE 
Communalities 

 Initial Extraction 

Uvajanje inovativnih procesov pri delu. 1,000 ,903 

Spremljanje sodobnih trendov na podro ju OVE. 1,000 ,901 

Upoštevanje družbene odgovornosti pri umeš anju 
objektov OVE v prostor. 

1,000 ,910 

Udeležbe na strokovnih seminarjih in posvetih. 1,000 ,929 

Objave strokovnih tekstov in referatov o OVE v 
strokovnih revijah. 

1,000 ,847 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Faktorji za spremenljivke povezane z OVE 
Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Compone
nt 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

1 3,175 63,506 63,506 3,175 63,506 63,506 2,611 52,221 52,221 

2 1,316 26,310 89,816 1,316 26,310 89,816 1,880 37,595 89,816 

3 ,253 5,053 94,869       

4 ,182 3,647 98,516       

5 ,074 1,484 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Grafi ni prikaz dolo anja števila komponent za spremenljivke povezane z OVE 
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Matrika komponent za spremenljivke povezane z OVE 
Component Matrixa 

Component  
1 2 

Udeležbe na strokovnih seminarjih in 
posvetih. 

,928 -,260 

Upoštevanje družbene odgovornosti pri 
umeš anju objektov OVE v prostor. 

,900 -,316 

Objave strokovnih tekstov in referatov o 
OVE v strokovnih revijah. 

,792 -,469 

Uvajanje inovativnih procesov pri delu. ,695 ,649 
Spremljanje sodobnih trendov na 
podro ju OVE. 

,628 ,712 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 2 components extracted. 
 

Rotirana matrika komponent za spremenljivke povezane z OVE 
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Rotated Component Matrixa 

Component  
1 2 

Upoštevanje družbene odgovornosti pri 
umeš anju objektov OVE v prostor. 

,925 ,232 

Objave strokovnih tekstov in referatov o 
OVE v strokovnih revijah. 

,919 ,044 

Udeležbe na strokovnih seminarjih in 
posvetih. 

,918 ,294 

Spremljanje sodobnih trendov na 
podro ju OVE. 

,132 ,940 

Uvajanje inovativnih procesov pri delu. ,222 ,924 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 3 iterations. 
 

Transformacijska matrika 
Component Transformation Matrix 
Component 1 2 
1 ,835 ,551 
2 -,551 ,835 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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2. OKOLJSKA PROBLEMATIKA 
Korelacijska matrika za spremenljivk povezane z okoljsko problematiko 
Correlation Matrixa 
 Zaposleni se 

zavedajo, da je 
skrb za okoljske 
probleme 
pomemben del 
strategije 
gospodarske 
družbe. 

Naša 
gospodarska 
družba nudi 
vzpodbudno in 
stimulativno 
delovno okolje 
za zaposlene. 

Pomembno je, 
da zaposleni 
razumejo 
pomen deleža 
energije iz 
obnovljivih 
virov. 

Prisotno je 
prizadevanje 
zaposlenih za 
zmanjšanje 
negativnih 
vplivov na 
okolje. 

Zaposleni 
razumejo 
pojem "nizko 
oglji na" 
družba. 

Zaposleni se zavedajo,
da je skrb za okoljske
probleme pomemben
del strategije
gospodarske družbe. 

1,000 ,826 ,792 ,806 ,777 

Naša gospodarska
družba nudi
vzpodbudno in
stimulativno delovno
okolje za zaposlene. 

,826 1,000 ,765 ,755 ,721 

Pomembno je, da
zaposleni razumejo
pomen deleža energije
iz obnovljivih virov. 

,792 ,765 1,000 ,753 ,770 

Prisotno je
prizadevanje 
zaposlenih za
zmanjšanje negativnih
vplivov na okolje. 

,806 ,755 ,753 1,000 ,901 

Correlation 

Zaposleni razumejo 
pojem "nizko oglji na"
družba. 

,777 ,721 ,770 ,901 1,000 

Zaposleni se zavedajo,
da je skrb za okoljske
probleme pomemben
del strategije
gospodarske družbe. 

 

,000 ,000 ,000 ,000 

Naša gospodarska
družba nudi
vzpodbudno in
stimulativno delovno 
okolje za zaposlene. 

,000 

 

,000 ,000 ,000 

Pomembno je, da
zaposleni razumejo
pomen deleža energije
iz obnovljivih virov. 

,000 ,000 

 

,000 ,000 

Prisotno je
prizadevanje 
zaposlenih za
zmanjšanje negativnih
vplivov na okolje. 

,000 ,000 ,000 

 

,000 

Sig. (1-tailed) 

Zaposleni razumejo
pojem "nizko oglji na"
družba. 

,000 ,000 ,000 ,000 
 

a. Determinant = ,005 
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KMO test ustreznosti faktorske analize za spremenljivke povezane z okoljsko problematiko 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,865 

Approx. Chi-Square 529,415 
Df 10 Bartlett's Test of Sphericity 
Sig. ,000 

 

 
Communalities 
 Initial Extraction 
Zaposleni se zavedajo, da je skrb za
okoljske probleme pomemben del
strategije gospodarske družbe. 

1,000 ,851 

Naša gospodarska družba nudi
vzpodbudno in stimulativno delovno
okolje za zaposlene. 

1,000 ,796 

Pomembno je, da zaposleni razumejo
pomen deleža energije iz obnovljivih
virov. 

1,000 ,801 

Prisotno je prizadevanje zaposlenih za
zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

1,000 ,859 

Zaposleni razumejo pojem "nizko
oglji na" družba. 

1,000 ,840 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

 
Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,148 82,951 82,951 4,148 82,951 82,951 

2 ,352 7,041 89,992    

3 ,242 4,845 94,837    

4 ,165 3,305 98,142    

5 ,093 1,858 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

Component  

1 

Prisotno je prizadevanje zaposlenih za zmanjšanje
negativnih vplivov na okolje. 

,927 

Zaposleni se zavedajo, da je skrb za okoljske
probleme pomemben del strategije gospodarske
družbe. 

,923 

Zaposleni razumejo pojem "nizko oglji na"
družba. 

,916 

Pomembno je, da zaposleni razumejo pomen
deleža energije iz obnovljivih virov. 

,895 

Naša gospodarska družba nudi vzpodbudno in
stimulativno delovno okolje za zaposlene. 

,892 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 
Rotated Component Matrixa 

 

 



Priloga 3 

 

3. UPOŠTEVANJU SMERNIC IN DIREKTIV EU 

 
Correlation Matrixa 

 Upoštevanje 
direktiv EU v 
projektno –
tehni ni 
dokumentaciji.

Spoštovanje 
zakonsko 
predpisanih 
normativov v 
projektno -
tehni ni 
dokumentaciji.

Upoštevanje 
trajnostnega 
razvoja okolja, 
kjer je 
predvidena 
investicija v 
OVE. 

Prizadevanje 
investitorja za 
reševanje 
težav, nastalih 
zaradi posega 
v prostor. 

Prizadevanje 
investitorja za 
transparentnos
t 
investicijskega 
postopka. 

Upoštevanje direktiv EU
v projektno – tehni ni 
dokumentaciji. 

1,000 ,842 ,812 ,788 ,799 

Spoštovanje zakonsko
predpisanih normativov
v projektno - tehni ni 
dokumentaciji. 

,842 1,000 ,862 ,837 ,819 

Upoštevanje 
trajnostnega razvoja
okolja, kjer je
predvidena investicija v
OVE. 

,812 ,862 1,000 ,810 ,822 

Prizadevanje investitorja
za reševanje težav,
nastalih zaradi posega v
prostor. 

,788 ,837 ,810 1,000 ,860 

Correlation 

Prizadevanje investitorja
za transparentnost
investicijskega postopka. 

,799 ,819 ,822 ,860 1,000 

Upoštevanje direktiv EU
v projektno – tehni ni 
dokumentaciji. 

 

,000 ,000 ,000 ,000 

Spoštovanje zakonsko
predpisanih normativov
v projektno - tehni ni 
dokumentaciji. 

,000 

 

,000 ,000 ,000 

Upoštevanje 
trajnostnega razvoja
okolja, kjer je
predvidena investicija v
OVE. 

,000 ,000 

 

,000 ,000 

Prizadevanje investitorja
za reševanje težav,
nastalih zaradi posega v
prostor. 

,000 ,000 ,000 

 

,000 

Sig. (1-tailed) 

Prizadevanje investitorja
za transparentnost
investicijskega postopka. 

,000 ,000 ,000 ,000 
 

a. Determinant = ,004 

 

 
KMO and Bartlett's Test 
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Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,905 
Approx. Chi-Square 573,702 
df 10 Bartlett's Test of Sphericity 
Sig. ,000 

 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Upoštevanje direktiv EU v projektno –
tehni ni dokumentaciji. 

1,000 ,835 

Spoštovanje zakonsko predpisanih
normativov v projektno - tehni ni
dokumentaciji. 

1,000 ,885 

Upoštevanje trajnostnega razvoja okolja,
kjer je predvidena investicija v OVE. 

1,000 ,863 

Prizadevanje investitorja za reševanje težav,
nastalih zaradi posega v prostor. 

1,000 ,858 

Prizadevanje investitorja za transparentnost
investicijskega postopka. 

1,000 ,860 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,301 86,019 86,019 4,301 86,019 86,019 

2 ,241 4,815 90,834    

3 ,187 3,735 94,569    

4 ,153 3,052 97,621    

5 ,119 2,379 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

Component  

1 

Upoštevanje direktiv EU v projektno – tehni ni dokumentaciji. ,914 

Spoštovanje zakonsko predpisanih normativov v projektno - tehni ni dokumentaciji. ,941 

Upoštevanje trajnostnega razvoja okolja, kjer je predvidena investicija v OVE. ,929 

Prizadevanje investitorja za reševanje težav, nastalih zaradi posega v prostor. ,926 

Prizadevanje investitorja za transparentnost investicijskega postopka. ,927 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 
Rotated Component Matrixa 

 
a. Only one component was extracted. The solution cannot be rotated. 
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4. SPREMENLJIVKE O INVESTICIJI V OVE 

 
Correlation Matrixa 

 Investcija v 
OVE mora biti 
dobi konosna.

Vložena 
sredstva v 
OVE naj se 
povrnejo prej 
kot pri 
ban nem 
depozitu. 

Pri investiciji 
v OVE se 
kljub ve jim 
stroškom 
upošteva 
trajnostni 
razvoja okolja.

Vgrajena 
tehnološka 
oprema mora 
zagotavljati  
najve jo 
možno stopnjo 
varovanja 
okolja. 

Pri 
projektiranju 
elektrarn na 
OVE se sledi 
modernim 
pristopom. 

Investcija v OVE mora
biti dobi konosna. 

1,000 ,851 ,702 ,771 ,728 

Vložena sredstva v OVE
naj se povrnejo prej kot
pri ban nem depozitu. 

,851 1,000 ,784 ,789 ,780 

Pri investiciji v OVE se
kljub ve jim stroškom
upošteva trajnostni
razvoja okolja. 

,702 ,784 1,000 ,756 ,673 

Vgrajena tehnološka
oprema mora
zagotavljati  najve jo
možno stopnjo
varovanja okolja. 

,771 ,789 ,756 1,000 ,765 

Correlation 

Pri projektiranju
elektrarn na OVE se
sledi modernim
pristopom. 

,728 ,780 ,673 ,765 1,000 

Investcija v OVE mora
biti dobi konosna. 

 
,000 ,000 ,000 ,000 

Vložena sredstva v OVE
naj se povrnejo prej kot
pri ban nem depozitu. 

,000 
 

,000 ,000 ,000 

Pri investiciji v OVE se
kljub ve jim stroškom
upošteva trajnostni
razvoja okolja. 

,000 ,000 

 

,000 ,000 

Vgrajena tehnološka
oprema mora
zagotavljati  najve jo
možno stopnjo
varovanja okolja. 

,000 ,000 ,000 

 

,000 

Sig. (1-tailed) 

Pri projektiranju
elektrarn na OVE se
sledi modernim
pristopom. 

,000 ,000 ,000 ,000 

 

a. Determinant = ,010 
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KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,882 

Approx. Chi-Square 463,106 
df 10 Bartlett's Test of Sphericity 
Sig. ,000 

 

 
Communalities 
 Initial Extraction 
Investcija v OVE mora biti
dobi konosna. 

1,000 ,815 

Vložena sredstva v OVE naj
se povrnejo prej kot pri
ban nem depozitu. 

1,000 ,878 

Pri investiciji v OVE se kljub
ve jim stroškom upošteva
trajnostni razvoja okolja. 

1,000 ,756 

Vgrajena tehnološka oprema
mora zagotavljati  najve jo
možno stopnjo varovanja
okolja. 

1,000 ,825 

Pri projektiranju elektrarn na 
OVE se sledi modernim
pristopom. 

1,000 ,769 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,042 80,841 80,841 4,042 80,841 80,841 

2 ,331 6,617 87,457    

3 ,283 5,657 93,114    

4 ,217 4,348 97,462    

5 ,127 2,538 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

Component  

1 

Investcija v OVE mora biti dobi konosna. ,903 

Vložena sredstva v OVE naj se povrnejo prej kot pri ban nem
depozitu. 

,937 

Pri investiciji v OVE se kljub ve jim stroškom upošteva trajnostni
razvoja okolja. 

,870 

Vgrajena tehnološka oprema mora zagotavljati  najve jo možno 
stopnjo varovanja okolja. 

,908 

Pri projektiranju elektrarn na OVE se sledi modernim pristopom. ,877 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 
Rotated Component Matrixa 
 
a. Only one component was extracted. The solution cannot be rotated. 
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5 SPREMENLJIVKE, KI SO POVEZANE Z VPRAŠANJEM S CI 

 
Correlation Matrixa 

 S lani CI se 
nemudoma 
sestanemo in 
ustanovimo 
skupno 
delovno 
skupino, ki 
rešuje odprta 
vprašanja. 

Z ustanovljeno 
CI no emo 
komunicirati, 
ker nasprotuje 
našemu 
projektu v 
OVE. 

Vse stike s CI 
vršimo preko 
odvetniške 
pisarne in 
strogo 
formalno. 

Pomembno se 
nam zdi, da 
prou imo 
zahteve CI in 
poskušamo 
argumentirano 
odgovoriti 
nanje. 

S  
predstavniki 
CI ne vršimo 
nobene 
komunikacije.

S lani CI se nemudoma 
sestanemo in
ustanovimo skupno
delovno skupino, ki
rešuje odprta vprašanja. 

1,000 -,790 -,715 -,516 -,445 

Z ustanovljeno CI
no emo komunicirati,
ker nasprotuje našemu
projektu v OVE. 

-,790 1,000 ,768 ,620 ,579 

Vse stike s CI vršimo
preko odvetniške pisarne 
in strogo formalno. 

-,715 ,768 1,000 ,741 ,680 

Pomembno se nam zdi,
da prou imo zahteve CI
in poskušamo
argumentirano 
odgovoriti nanje. 

-,516 ,620 ,741 1,000 ,930 

Correlation 

S  predstavniki CI ne
vršimo nobene
komunikacije. 

-,445 ,579 ,680 ,930 1,000 

S lani CI se nemudoma
sestanemo in
ustanovimo skupno
delovno skupino, ki
rešuje odprta vprašanja. 

 

,000 ,000 ,000 ,000 

Z ustanovljeno CI
no emo komunicirati,
ker nasprotuje našemu
projektu v OVE. 

,000 

 

,000 ,000 ,000 

Vse stike s CI vršimo 
preko odvetniške pisarne
in strogo formalno. 

,000 ,000 
 

,000 ,000 

Pomembno se nam zdi,
da prou imo zahteve CI
in poskušamo
argumentirano 
odgovoriti nanje. 

,000 ,000 ,000 

 

,000 

Sig. (1-tailed) 

S  predstavniki CI ne
vršimo nobene
komunikacije. 

,000 ,000 ,000 ,000 
 

a. Determinant = ,008 
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KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,781 

Approx. Chi-Square 486,734 
df 10 Bartlett's Test of Sphericity 
Sig. ,000 

 

 
Communalities 
 Initial Extraction 
S lani CI se nemudoma sestanemo in 
ustanovimo skupno delovno skupino, ki
rešuje odprta vprašanja. 

1,000 ,637 

Z ustanovljeno CI no emo komunicirati,
ker nasprotuje našemu projektu v OVE. 

1,000 ,757 

Vse stike s CI vršimo preko odvetniške
pisarne in strogo formalno. 

1,000 ,825 

Pomembno se nam zdi, da prou imo
zahteve CI in poskušamo argumentirano
odgovoriti nanje. 

1,000 ,785 

S  predstavniki CI ne vršimo nobene
komunikacije. 

1,000 ,716 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

 
Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,720 74,403 74,403 3,720 74,403 74,403 

2 ,800 16,000 90,404    

3 ,219 4,375 94,779    

4 ,196 3,927 98,707    

5 ,065 1,293 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 



Priloga 3 

 

 
Component Matrixa 

Component  
1 

S lani CI se nemudoma sestanemo in ustanovimo
skupno delovno skupino, ki rešuje odprta
vprašanja. 

-,798 

Z ustanovljeno CI no emo komunicirati, ker
nasprotuje našemu projektu v OVE. 

,870 

Vse stike s CI vršimo preko odvetniške pisarne in
strogo formalno. 

,908 

Pomembno se nam zdi, da prou imo zahteve CI
in poskušamo argumentirano odgovoriti nanje. 

,886 

S  predstavniki CI ne vršimo nobene
komunikacije. 

,846 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
 

 
Rotated Component Matrixa 
 
a. Only one component was extracted. The solution cannot be rotated. 
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6 SPREMENLJIVKE O INVESTICIJAH V PAMETNA OMREŽJA 

 
Correlation Matrixa 

 Energetska 
podjetja bi 
morala 
nemudoma 
pristopiti k 
uvajanju 
pametnih 
energetskih 
omrežij. 

Za uvajanje 
pametnih 
energetskih 
omrežij je 
trenutna 
tehnologija še 
predraga. 

Uporabniki naj 
sami izberejo, 
ali želijo 
koristiti 
prednosti 
pametnih 
omrežij. 

Glavna ovira 
za uveljavitev 
pametnih 
energetskih 
omrežij je 
pomanjkanje 
finan nih 
sredstev. 

Prehod na 
pametna 
omrežja je še 
prezgoden 
zaradi 
nedore enih 
zakonskih 
okvirov. 

Energetska podjetja bi
morala nemudoma
pristopiti k uvajanju
pametnih energetskih
omrežij. 

1,000 -,683 ,668 ,572 ,457 

Za uvajanje pametnih
energetskih omrežij je
trenutna tehnologija še
predraga. 

-,683 1,000 -,577 -,571 -,513 

Uporabniki naj sami
izberejo, ali želijo
koristiti prednosti
pametnih omrežij. 

,668 -,577 1,000 ,881 ,750 

Glavna ovira za
uveljavitev pametnih
energetskih omrežij je
pomanjkanje finan nih
sredstev. 

,572 -,571 ,881 1,000 ,891 

Correlation 

Prehod na pametna
omrežja je še prezgoden
zaradi nedore enih
zakonskih okvirov. 

,457 -,513 ,750 ,891 1,000 

Energetska podjetja bi
morala nemudoma
pristopiti k uvajanju
pametnih energetskih
omrežij. 

 

,000 ,000 ,000 ,000 

Za uvajanje pametnih
energetskih omrežij je
trenutna tehnologija še
predraga. 

,000 

 

,000 ,000 ,000 

Uporabniki naj sami
izberejo, ali želijo
koristiti prednosti
pametnih omrežij. 

,000 ,000 

 

,000 ,000 

Sig. (1-tailed) 

Glavna ovira za
uveljavitev pametnih
energetskih omrežij je
pomanjkanje finan nih
sredstev. 

,000 ,000 ,000 

 

,000 
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Prehod na pametna
omrežja je še prezgoden
zaradi nedore enih
zakonskih okvirov. 

,000 ,000 ,000 ,000 

 

a. Determinant = ,012 

 

 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,768 

Approx. Chi-Square 449,642 
df 10 Bartlett's Test of Sphericity 
Sig. ,000 

 

 
Communalities 
 Initial Extraction 
Energetska podjetja bi morala
nemudoma pristopiti k uvajanju
pametnih energetskih omrežij. 

1,000 ,608 

Za uvajanje pametnih energetskih
omrežij je trenutna tehnologija še
predraga. 

1,000 ,592 

Uporabniki naj sami izberejo, ali želijo
koristiti prednosti pametnih omrežij. 

1,000 ,843 

Glavna ovira za uveljavitev pametnih
energetskih omrežij je pomanjkanje
finan nih sredstev. 

1,000 ,864 

Prehod na pametna omrežja je še
prezgoden zaradi nedore enih zakonskih
okvirov. 

1,000 ,736 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

 
Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,643 72,869 72,869 3,643 72,869 72,869 

2 ,751 15,023 87,892    

3 ,356 7,123 95,015    

4 ,182 3,643 98,658    

5 ,067 1,342 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

Component  
1 

Energetska podjetja bi morala nemudoma
pristopiti k uvajanju pametnih energetskih
omrežij. 

,780 

Za uvajanje pametnih energetskih omrežij je 
trenutna tehnologija še predraga. 

-,769 

Uporabniki naj sami izberejo, ali želijo koristiti
prednosti pametnih omrežij. 

,918 

Glavna ovira za uveljavitev pametnih energetskih
omrežij je pomanjkanje finan nih sredstev. 

,930 

Prehod na pametna omrežja je še prezgoden
zaradi nedore enih zakonskih okvirov. 

,858 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
 

 
Rotated Component Matrixa 
 
a. Only one component was extracted. The solution cannot be rotated. 
 



Priloga 3 

 

 

7 SPREMENLJIVKE O INVESTICIJAH V VIRTUALNE ELEKTRARNE 

 
Correlation Matrixa 

 Investicija v 
vzpostavitev 
sistema 
virtualnih 
elektrarn bi 
bila premalo 
dobi konosna.

Ocenjujem, da 
je samostojni 
nastop na 
energetskem 
trgu cenejši. 

Investicija v 
virtualne 
elektrarne 
spodbuja 
trajnostni 
razvoja okolja.

Pri akujem, da 
bo cena 
elektri ne 
energije zaradi 
sodobnih 
tehnologij v 
bližnji 
prihodnosti 
zrasla za ve  
kot 10 % na 
letni ravni. 

Pri uvajanju 
virtualnih 
elektrarn mora 
bolj 
ambiciozno 
nastopiti 
država s 
pripravo 
ustrezne 
zakonodaje. 

Investicija v
vzpostavitev sistema
virtualnih elektrarn bi
bila premalo
dobi konosna. 

1,000 -,684 ,570 ,559 ,433 

Ocenjujem, da je
samostojni nastop na
energetskem trgu
cenejši. 

-,684 1,000 -,566 -,504 -,333 

Investicija v virtualne
elektrarne spodbuja
trajnostni razvoja okolja. 

,570 -,566 1,000 ,916 ,624 

Pri akujem, da bo cena
elektri ne energije
zaradi sodobnih
tehnologij v bližnji
prihodnosti zrasla za ve
kot 10 % na letni ravni. 

,559 -,504 ,916 1,000 ,727 

Correlation 

Pri uvajanju virtualnih
elektrarn mora bolj
ambiciozno nastopiti
država s pripravo
ustrezne zakonodaje. 

,433 -,333 ,624 ,727 1,000 

Investicija v
vzpostavitev sistema
virtualnih elektrarn bi
bila premalo
dobi konosna. 

 

,000 ,000 ,000 ,000 

Ocenjujem, da je
samostojni nastop na
energetskem trgu
cenejši. 

,000 

 

,000 ,000 ,000 

Investicija v virtualne
elektrarne spodbuja
trajnostni razvoja okolja. 

,000 ,000 
 

,000 ,000 

Sig. (1-tailed) 

Pri akujem, da bo cena
elektri ne energije
zaradi sodobnih
tehnologij v bližnji
prihodnosti zrasla za ve  
kot 10 % na letni ravni. 

,000 ,000 ,000 

 

,000 
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Pri uvajanju virtualnih
elektrarn mora bolj
ambiciozno nastopiti
država s pripravo
ustrezne zakonodaje. 

,000 ,000 ,000 ,000 

 

a. Determinant = ,024 

 

 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,739 

Approx. Chi-Square 380,345 
df 10 Bartlett's Test of Sphericity 
Sig. ,000 

 

 
Communalities 
 Initial Extraction 
Investicija v vzpostavitev sistema
virtualnih elektrarn bi bila premalo
dobi konosna. 

1,000 ,607 

Ocenjujem, da je samostojni nastop na
energetskem trgu cenejši. 

1,000 ,543 

Investicija v virtualne elektrarne
spodbuja trajnostni razvoja okolja. 

1,000 ,826 

Pri akujem, da bo cena elektri ne
energije zaradi sodobnih tehnologij v
bližnji prihodnosti zrasla za ve  kot 10 
% na letni ravni. 

1,000 ,839 

Pri uvajanju virtualnih elektrarn mora
bolj ambiciozno nastopiti država s
pripravo ustrezne zakonodaje. 

1,000 ,576 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

 
Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,391 67,814 67,814 3,391 67,814 67,814 
2 ,847 16,947 84,761    
3 ,397 7,943 92,704    
4 ,295 5,893 98,597    
5 ,070 1,403 100,000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

Component  
1 

Investicija v vzpostavitev sistema virtualnih
elektrarn bi bila premalo dobi konosna. 

,779 

Ocenjujem, da je samostojni nastop na
energetskem trgu cenejši. 

-,737 

Investicija v virtualne elektrarne spodbuja
trajnostni razvoja okolja. 

,909 

Pri akujem, da bo cena elektri ne energije zaradi
sodobnih tehnologij v bližnji prihodnosti zrasla za
ve  kot 10 % na letni ravni. 

,916 

Pri uvajanju virtualnih elektrarn mora bolj
ambiciozno nastopiti država s pripravo ustrezne
zakonodaje. 

,759 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
 

 
Rotated Component Matrixa 
 
a. Only one component was extracted. The solution cannot be rotated. 
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8 SPREMENLJIVKE O INVESTICIJAH V ELEKTRI NE AVTOMOBILE IN SMOTRNI 

RABI ENERGIJE 

 
Correlation Matrixa 

 Uporaba 
elektri nih 
avtomobilov 
je zaradi 
ni elnih emisij 
klju na za 
trajnostni 
razvoj. 

Pri nakupu 
gospodinjskeg
a aparata 
vedno 
preverim 
energetski 
razred in 
kupim var ne 
aparate 
razreda A 

Za 
razsvetljavo 
uporabljamo 
energijsko 
var ne 
svetilke. 

Za pripravo 
tople vode je 
potrebno 
uporabljati 
so ne 
kolektorje ali 
toplotno 
rpalko. 

Ve ina 
današnjih 
energentov je 
omejena, zato 
je potrebno 
im ve ji del 

energije 
pridobiti iz 
OVE. 

Uporaba elektri nih
avtomobilov je zaradi
ni elnih emisij klju na
za  trajnostni razvoj. 

1,000 ,361 ,272 ,464 ,522 

Pri nakupu
gospodinjskega aparata
vedno preverim
energetski razred in
kupim var ne aparate
razreda A 

,361 1,000 ,726 ,631 ,495 

Za razsvetljavo
uporabljamo energijsko
var ne svetilke. 

,272 ,726 1,000 ,764 ,495 

Za pripravo tople vode
je potrebno uporabljati
so ne kolektorje ali
toplotno rpalko. 

,464 ,631 ,764 1,000 ,728 

Correlation 

Ve ina današnjih
energentov je omejena,
zato je potrebno im 
ve ji del energije
pridobiti iz OVE. 

,522 ,495 ,495 ,728 1,000 

Uporaba elektri nih
avtomobilov je zaradi
ni elnih emisij klju na
za  trajnostni razvoj. 

 

,000 ,002 ,000 ,000 

Pri nakupu
gospodinjskega aparata
vedno preverim
energetski razred in
kupim var ne aparate
razreda A 

,000 

 

,000 ,000 ,000 

Sig. (1-tailed) 

Za razsvetljavo
uporabljamo energijsko
var ne svetilke. 

,002 ,000 
 

,000 ,000 
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Za pripravo tople vode
je potrebno uporabljati
so ne kolektorje ali
toplotno rpalko. 

,000 ,000 ,000 

 

,000 

Ve ina današnjih
energentov je omejena,
zato je potrebno im
ve ji del energije
pridobiti iz OVE. 

,000 ,000 ,000 ,000 

 

a. Determinant = ,059 

 

 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,750 

Approx. Chi-Square 287,389 
df 10 Bartlett's Test of Sphericity 
Sig. ,000 

 

 
Communalities 
 Initial Extraction 
Uporaba elektri nih avtomobilov je
zaradi ni elnih emisij klju na za
trajnostni razvoj. 

1,000 ,378 

Pri nakupu gospodinjskega aparata
vedno preverim energetski razred in 
kupim var ne aparate razreda A 

1,000 ,660 

Za razsvetljavo uporabljamo energijsko
var ne svetilke. 

1,000 ,697 

Za pripravo tople vode je potrebno
uporabljati so ne kolektorje ali toplotno
rpalko. 

1,000 ,831 

Ve ina današnjih energentov je omejena,
zato je potrebno im ve ji del energije
pridobiti iz OVE. 

1,000 ,656 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

 
Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,222 64,436 64,436 3,222 64,436 64,436 

2 ,850 17,001 81,437    

3 ,477 9,533 90,970    

4 ,302 6,041 97,011    

5 ,149 2,989 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

Component  
1 

Uporaba elektri nih avtomobilov je zaradi
ni elnih emisij klju na za  trajnostni razvoj. 

,615 

Pri nakupu gospodinjskega aparata vedno
preverim energetski razred in kupim var ne
aparate razreda A 

,812 

Za razsvetljavo uporabljamo energijsko var ne
svetilke. 

,835 

Za pripravo tople vode je potrebno uporabljati
so ne kolektorje ali toplotno rpalko. 

,912 

Ve ina današnjih energentov je omejena, zato je
potrebno im ve ji del energije pridobiti iz OVE. 

,810 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
 

 
Rotated Component Matrixa 
 
a. Only one component was extracted. The solution cannot be rotated. 
 

 

 

 


